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EDITORIAL

Bylo jednou jedno sídliště. Bylo tak velké,
že kdyby se ze všech domů jejich majitelé
a nájemníci vystěhovali, vytvořili by docela
slušné městečko.
Sídliště postavil jeden podnik za doby éry
svého největšího rozkvětu. Byty původně
přidělené zaměstnancům podniku se postupně prodaly a jejich vlastníky se stali,
staří i mladí, kteří se potkávali na sídlišti
a mnohdy ani nevěděli, že bydlí v jednom
domě, ve společném vchodě, možná dokonce na společném patře. Nevěděli mnohdy
ani to že si spoří do společné kasy a mají
nějaký společný majetek.
Návyky, vštěpované dřívější dobou, se
opravdu nedají změnit během jedné noci,
kdy se sice z nájemníka stane vlastník, ale
malování po stěnách výtahu, ničení společné nástěnky, ….. mu prostě ještě nějaký ten
čas zůstane.
Vlastnictví domů se nám tedy změnilo, ale
jinak sídliště vypadá stále stejně. Šedivá
monstra, mezi kterými se ztratí i člověk
s poměrně dobrou orientační schopností,
věšáky na prádlo, připomínající svůj účel
pouze z větší vzdálenosti, dětská pískoviště,
kde najdete všechno možné mimo písku….
Stále víc obyvatel sídliště si klade otázku „
JAK DÁL“? byty za dveřmi, kde se cítí být
vlastníky mají hezky opravené. Mnohdy je
problém poznat že jste v „panelákovém „
bytě a na druhé straně dveří stále ta špinavá, počmáraná chodba, zaplivaná podlaha
ve výtahu, kde se každá jízda začíná stávat
noční můrou.
JAK DÁL????
A jednoho mrazivého dne, kdy ve většině
bytů bylo maximálních 19 stupňů, se na
nástěnce objevila pozvánka. Vlastníci byli
zváni na společné setkání do místní restaurace. A protože byla zima venku i v bytě, tak
s myšlenkou zahřát se alespoň v té hospodě
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se sešli ve skutečně hojném počtu. Svou roli
hrála samozřejmě i trocha té zvědavosti. Co
nám tam budou ukazovat? Psal se rok 2002
a když byl vlastníkům představen program
Panel, díky kterému získávají možnost vyřešit stále častěji pokládanou otázku „ Jak dál
s tím společným kusem domu“ tak se s příliš kladnou odezvou nesetkal.
Ale postupně, možná i proto, že venku přituhovalo a v bytech byla skutečně zima, se
v myšlení některých vlastníků začalo oteplovat, a nechali si vše odborně vysvětlit.
Následně se nechali provést všemi peripetiemi obnovy domu od prvních výpočtů,
přesvědčování, ostatních vlastníků, výběr
zhotovitele stavby, banky. Překonali mnohdy nesmyslný byrokratismus úředníka, který
jim nakonec přeci jenom vydal stavební povolení a dům zrekonstruovali.
I přesto, že v domě byla většina nevěřících
Tomášů, kteří tvrdili, že jim stát stejně nic
nedá, tak před zahájením prací podali žádost o dotaci panel.
A ono to zafungovalo a najednou měli nejenom moc pěkně opravený dům, ale světe div
se, přišla i ta dotace.
První opravený dům krásně zářil mezi ostatními monstry a obyvatelé začali být hrdi na
to, že právě oni bydlí na této adrese. Při doporučení cesty jste mohli slyšet, ten opravený, pěkný dům, ten NÁŠ DŮM.
A protože sídliště je taková vesnička, ve
které přenos informací poměrně rychle funguje, rozšířila se poměrně rychle i zpráva
o dotačních možnostech a z anonymních
sousedů se najednou na schůzích stávali
diskutující, někdy spojenci, jindy zase zarytí
odpůrci, ale nakonec se většinou našel rozumný kompromis a opravené domy se začaly množit.
Naše sídliště, jako by si postupně oblékalo
nový kabát, najednou se našly i prostředky na opravu veřejných částí a děti si zase
mohly hrát na písku. Všem jako by začínalo
záležet i na společném majetku. Už se nekončilo za zavřenými dveřmi bytu.
Dotace panel byla poměrně výhodná, vlastníci dostávali zpět většinu úroků z úvěru
a zdálo by se, že může přijít krásný happy
end.
Opak je ale pravdou. Píše se září 2009 a na
trh nám vstupuje „bomba v dotacích“ Zelená úsporám pro panelové domy. Vše kolem
nás začíná být zelené, vznikají zelená poradenská střediska a vlastníci domů jsou
mediální kampaní tak válcováni, že se nelze
divit jejich přímo masovému zapojení.
Tepelné výpočty vznikají všude, projektan-
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ti projektují (mnohdy pouze obkreslují) za
honoráře, o kterých se jim dříve ani nesnilo. A proč ne? Vždyť to všechno platí SFŽP
a ten na to má. Jak jinak mohlo toto šílenství
skončit než totálním krachem programu.
V plné sezóně, v srpnu 2010 se náhle zastavuje příjem žádostí do programu Nový panel
a to týdne následuje „ dotační bomba“ Zelená úsporám.
A co na to naše sídliště? V domech kde podali žádost těsně před zastavením dostávají
vše zpět, nechápou proč je jim vracena úplná žádost podaná týden před zastavením
programu. Říká se, že problémy v rodině
, rodinu stmelí. A ono to podobně funguje
i na našem sídlišti. Dříve anonymní vlastníci, díky všem jednáním znají své sousedy,
nejenom, že se pozdraví, ale ptají se, co je
nového v naší žádosti o dotaci? Proč jsme
platili předražený projekt, když teď nedostaneme nic? Jsou většinou naštvaní a právem.
Několik let fungoval program, který byl bez
problémů, věřili tedy tomu, že i nová dotace
jim slibované prostředky přinese, a zatím
stále jenom sliby a nic.
Důvěru je velmi těžké získat a její obnovení
není otázkou měsíců.
Slabou náplastí je v tomto případě pěkně
vypadající dům, při úhradě poplatků, které
měly být kompenzovány dotací.
Co nám hrozí? Protože dotace zklamala, tak
raději nebudeme opravovat nic.
Jak často jste s autem v servisu? Jak často
vám opravují počítač, …. Ani dům nemá neomezenou životnost.
Opravy se časem stanou stále nákladnějšími. Prostředky, které mám doslova vyletí
netěsnícími okny nám ve vyúčtování tepla
také nikdo nevrátí.
Na trhu je znovu program, který léta fungoval. Zkusme se zamyslet, nevyplatí se
nakonec dům opravit, a jako tu třešničku na
dortu přijmout dotaci Nový panel, pokud se
podaří?
Jenom na Vás je rozhodnutí, zda Váš dům
bude na sídlišti tím posledním neopraveným
a při dotazu na Vaši adresu uslyšíme „ Tam
v tom starém, šedivém, oprýskaném paneláku“.
Necháte to opravdu dojít tak daleko?
Věřím, že zvítězí zdravý rozum a přeji hodně
štěstí, nejenom při přidělování dotací.

Hana Chlebcová
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Dotace v Rakousku

Kousek od našich hranic v rakouském Welsu se ve dnech 4. až 6. března konal 27.
ročník veletrhu úspor energií - Enegiesparmesse. Přestože jsem to měl již několikrát
v úmyslu, teprve letos jsem se na veletrh
vypravil společně s kolegou ze sdružení
CERPAD Ing. Ivo Zemanem. Den předem
v podvečer jsme vyjeli z Prahy, ve Stecherově mlýně nám předal čestné vstupenky
další kolega z CERPAD, Ing. Jan Loukotka
z ﬁrmy Caparol. Přespali jsme v dálničním
motelu cc-hotels v Amsfelden: maximálně
jednoduchá stavba s perfektními detaily:
ze spartánské chodby vejdete do nečekaně útulného pokoje s pěkným dřevěným
nábytkem: celoskleněné dokonalé dveře do
koupelny mě doslova nadchly. Navečeřeli
jsme se v jediné otevřené místní hospůdce
u kostela: majitel, nepochybně pocházející z Indie, nás obskakoval v jinak ospalé
hospůdce s pár štamgasty.
Wels je nevelké výstavné město kousek
od Lince a veletrh Energiesparmesse je
nepochybně zdejší událostí roku. Bez
problému jsme zaparkovali v Parkhausu v těsné blízkosti areálu. Teprve po
průchodu branou jsme si uvědomili, že
jsme na opravdovém veletrhu: v areálu jen
o něco menším než je brněnské výstaviště proudily opravdové davy, ale celkem
spořádaně. Tepelná čerpadla, soláry, kotle
na plyn, peletky , stavební prvky, zateplení
budov, pasivní domy, pomalu každý obor
tady měl svoji samostatnou halu a předváděl nejnovější novinky.

www.revitalizace.eu

Zajímalo nás, jestli tady objevíme
informace, jak jsou na tom v Rakousku
s dotacemi, jestli v tom mají taky takový
zmatek, jaký v posledních měsících vládne
u nás, aniž by se rýsovalo nějaké rozumné
řešení. Když jsme přišli ke stánku Hornorakouského svazu pro úspory energie,
hned se nás ujal ochotný pracovník; po
zjištění, že jsme z České republiky nás
předal kolegyni, která se před dvaceti
lety přistěhovala ze Slovenska. A tak
jsme se dozvěděli, jak to mají s dotacemi
v Rakousku. Rakousko je spolkový stát,
který tvoří dohromady devět zemí. Dotace
na zateplování domů poskytuje jednak
spolková vláda, jednak vlády jednotlivých
spolkových zemí.
Dotace na úspory energie v obytných
budovách v Horním Rakousku jsou
vázány vždy na konkrétní dům- objekt.
Se změnou vlastníka přechází nároky
i závazky vyplývající z poskytnutí dotace
automaticky na nového vlastníka. Jedná se
zásadně o nepřímou formu dotací, která
spočívá jednak v poskytnutí zvýhodněného bankovního úvěru, jednak ve státním
příspěvku, který výrazně sníží celkovou
splácenou částku.
K vypracování podkladů pro podání žádosti o dotaci jsou oprávněna pouze státem
autorizovaná poradenská střediska, na
která se musí žadatelé obrátit.
Dotace se poskytují mimo jiné
v těchto kategoriích:
Novostavba:
 rodinný dům,
 bytový dům (s více jak třemi bytovými
jednotkami)
Dodatečná úsporná opatření pro starší
dům (energetická sanace domu):
 byt v osobním vlastnictví nebo v nájmu
 rodinný dům
 bytový dům (s více jak třemi bytovými
jednotkami)

Kritériem pro získání dotace je splnění
požadavku na maximální hodnotu měrné
potřeby energie na vytápění v KWH / m2
/ rok. Zároveň musí být splněna minimální ekologická kritéria (např. zákaz použití
uhlí, topných olejů a elektřiny na vytápění).
V závislosti na dosažené hodnotě roční
měrné potřeby energie na vytápění je
odstupňována jednak maximální výše
zvýhodněného úvěru (úvěr je možno získat
jen u několika vybraných bankovních
ústavů), jednak výše anuitního příspěvku
od státu, kterým, se snižuje splátka úvěru
a úroku v daném období. Při výstavbě
rodinného domu v pasivním standardu
se spotřebou do 10 kW/M2/rok může
žadatel získat zvýhodněnou půjčku 60 tis
EUR. Anuitní příplatek, který poskytne
stát úvěrující bance, může činit až 40 %
z měsíční anuitní splátky , a to po dobu
až 25 let.
Na obdobném principu jsou i dotace pro
bytové domy nad tři bytové jednotky na
celostátní spolkové úrovni: energetickou
sanací musí být snížena měrná potřeba
energie na vytápění na maximálně
75 kWh/m2/rok při komplexní sanaci, při
dílčí sanaci musí dojít k redukci minimální
o 30%. Dotace potom činí až 20% uznatelných investičních nákladů , a je limitována
částkou 2000 EUR na jednu bytovou
jednotku.
Přiznávám, že informace od rakouských
úředníků nám zněly jako rajská hudba.
Na veletrhu jsme nezaslechli ani jednou
znít češtinu, a tak představa, že by sem
zavítali úředníci z našich ministerstev
a aspoň trochu se nechali inspirovat,
zůstává v říši fantazie. Nicméně zajet se
podívat do Welsu nejen z jižních Čech
přiští rok bude určitě opět pro každého,
kdo přemýšlí, jak úsporně bydlet, určitě
moc zajímavé…

Tomáš Fendrych
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weber.therm plus ultra
zateplovací systém nové generace
V současné době je vytvářen maximální tlak na úsporu energie na výtápění bytových, občanských
i průmyslových staveb. Proto jsou kontaktní zateplovací systémy velmi častá řešení obvodových
plášťů staveb. Kontaktní zateplovací systém, který byl původně vyvinut zejména k dodatečnému
zateplení obvodových plášťů stávajících staveb, je dnes běžně projektanty navrhován a používán
i v konstrukcích obvodových plášťů novostaveb. Stále dochází ke změnám, u běžně v kontaktních
zateplovacích systémech používaných izolantů, na bázi pěnového polystyrenu nebo minerální vlny
nebo k vývoji zcela nových.
Jedním z nových kontaktních zateplovacích
systému je systém weber therm plus ultra.
Tento systém znamená velký skok ve vývoji kontaktních zateplovacích systémů.
Výborně tepelně izolovaný obytný, nízko
energetický či pasivní dům s použitím zateplovacího systému s izolačními deskami
běžné tloušťky je přáním každého stavebníka nebo vlastníka nemovitosti. Použitím
kontaktního zateplovacího systému weber
therm plus ultra lze splnit přání stavebníků
a investorů díky použitému zcela novému
izolantu Kooltherm K5 se součinitelem
tepelné vodivosti λ = 0,021 W/mK.

Pro získání lepší představy co znamená
součinitel tepelné vodivosti λ = 0,021
W/mK lze provést srovnání s běžně používanými izolačními deskami z pěnového
polystyrenu EPS 70 F.
Běžný kontaktní zateplovací systém s izolačními deskami z pěnového polystyrenu
EPS 70 F tloušťky 20 cm lze nahradit systémem weber therm plus ultra s tloušťkou
izolačních desek pouze 11 cm.
Kooltherm K5 je fenolická izolační deska,
která se skládá z tuhého fenolového
izolačního jádra bez CHC/HCFC a tkaných povrchových fólií na obou stranách.
Izolační deska má třídu reakce na oheň C
podle ČSN EN 13501-1 a zateplovací
systém weber therm plus ultra s izolační-

mi deskami Kooltherm
K5 má třídu reakce na
oheň B-s1,d0 podle
ČSN EN 13501-1.
Desky se vyrábí v rozměrech 1200 x 40 mm
a v tloušťkách od 20
do 140 mm po 10 mm.
Složení zateplovacího systému weber therm plus ultra:
 lepicí a stěrková hmota weber therm plus ultra
 tepelný izolant desky Kooltherm K5
 kotevní prvky talířové hmoždinky
 armovací tkanina weber.therm 178
 tenkovrstvé omítky weber.pas v kombinaci s podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI
 příslušenství k systému (soklové proﬁly, podložky,
spojky, rohové proﬁly,okenní proﬁly, dilatační priﬁly)
Z důvodu vhodných rozměrů izolačních desek 1200 x
400 mm a jejich nízké hmotnosti je montáž kontaktního zateplovacího systému weber therm plus ultra
rychlá a nenáročná.
Kontakt:
Monika Ruffrová
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.
Radiová 3; 102 00 Praha 10
T: 272 701 137; F: 272 701 138;
E: monika.ruffrova@weber-terranova.cz
www.weber-terranova.cz
Něco o společnosti Saint-Gobain Weber
Terranova, a.s.:
je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších
dodavatelů a výrobců vysoce kvalitních fasádních
a zateplovacích systémů, štukových, tepelně izolačních
a sanačních omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažby.
Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích.
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Dům CEEERES 2011
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 DŮM CEEERES 11
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
DŮM CEEERES 11 mohli koncem února
zúčastnit hodnocení ﬁnalistů, které si
také vy můžete dnes prohlédnout na
fotograﬁích soutěžních panelů (pod
článkem). Cílem vyhlašovatelů soutěže
dům DŮM CEEERES 11, 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 jedenáct domů.
Těchto vybraných jedenáct 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: společnost SLÁDEK- STAVBY
s.r.o. se stavbou Panelový dům Suvorovova
39-51 Plzeň – výstavní panel č. 5
2. místo: Společnost IZOLTECHNIK CZECH
s.r.o se stavbou Stoupající 785-786, Praha
9, Prosek. Výstavní panel č. 7
3. místo:Společnost KASTEN s.r.o. se
stavbou Rekonstrukce bytových domů
Havlíčkova 952-6 Mladá Boleslav. Výstavní
panel č. 4

DOTACE

ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

SPECIALISTÉ NA REVITALIZACI
Proč vlastně revitalizovat Váš dům? Co tím získate?
r
WÝSB[OÃÙTQPSBOÃLMBEǹ[BWZUÃQǏOÎB̾ÙESßCV
r
TOÎßFOÎFOFSHFUJDLÝDIOÃLMBEǹBßOBQPMPWJOVQǭJSPTUPVDÎDI
DFOÃDIFOFSHJÎ
r
[WÝØFOÎDFMLPWÊIPEOPUZEPNV KFEOPUMJWÝDICZUǹ [MFQØFOÎ
W[IMFEVEPNV
r
QSPEMPVßFOÎßJWPUOPTUJEPNV PDISBOBQǭFEOFQǭÎ[OJWÝNJ
WOǏKØÎNJWMJWZ PDISBOBQǭFEIMVLFN
r
[ WÝØFOÎQPIPEMÎCZEMFOÎ PETUSBOǏOÎLPOTUSVLǊOÎDI
DIZC PETUSBOǏOÎQPSVDITUBUJDLÊIPDIBSBLUFSV PDISBOB
PCWPEPWÊIPQMÃØUǏEPNV
V rámci kompletní revitalizace panelových a bytových domů
zajišťujeme :
r
Q
 SPKFLUPWÊQSÃDF WZQSBDPWÃOÎQPELMBEǹQSPTUBWFCOÎǭÎ[FOÎ 
WZǭJ[PWÃOÎ[ÃCPSǹ
r
TUBUJDLÊQPTPV[FOÎPCKFLUǹ
r
FOFSHFUJDLÝBVEJU FOFSHFUJDLÝQSǹLB[CVEPWZ
r
PQSBWZB̾TBOBDFWBETPVWJTFKÎDÎDITFTUBUJLPVPCKFLUV
r
[BUFQMFOÎGBTÃEZEPNV
r
SFLPOTUSVLDFB̾PQSBWZQMPDIÝDITUǭFDI
r
SFLPOTUSVLDFCBMLPOǹ
r
PQSBWZIJTUPSJDLÝDIGBTÃE
r
PQSBWZ[ÃCSBEMÎB̾KJOÊ[ÃNFǊOJDLÊQSÃDF
r
TBOBDFMPEßJÎ PQSBWBIZESPJ[PMBDÎB̾EMBßFC [BTLMÎWÃOÎMPEßJÎ
r
WÝNǏOBPLFOWǊFUOǏNF[JPLFOOÎDIWMPßFL EWFǭÎB̾ǭFØFOÎ
WTUVQOÎDIQSPTUPS
r
SFLPOTUSVLDFB̾[BUFQMFOÎQMPDIÝDITUǭFDI
r
WÝNǏOZSP[WPEǹUFQMÊJ̾TUVEFOÊWPEZ QPßÃSOÎDISP[WPEǹ
J̾LBOBMJ[BDF
r
SFLPOTUSVLDFCZUPWÝDIKBEFSJ̾DFMÝDICZUǹ
r
QSPWFEFOÎQPßÃSOÎDIÙTFLǹW̾PCKFLUV
r
NBMCZB̾OÃUǏSZ
r
QPSBEFOTUWÎQǭJLPNCJOBDJSǹ[OÝDI[ESPKǹñOBODPWÃOÎ 
JOßFOÝSJOH
r
PECPSOÃQPNPDQǭJWZǭJ[PWÃOÎEPUBDÎB̾Sǹ[OÝDI[ESPKǹTUÃUOÎ
QPEQPSZ

Proč využít služby společnosti BELSTAV PRAHA s. r. o.?
1ǭJWØFDIǊJOOPTUFDIW̾SÃNDJSFWJUBMJ[BDF
[FKNÊOBQǭJWÝCǏSVWIPEOÝDI
Bydlete
s RCB
9
NBUFSJÃMǹ QSP LPOLSÊUOÎ TUBWCZ  TQPMVQSBDVKFNF TF [LVØFOÝNJ PECPS
OÎLZ B̾ [OBMDJ [̾ PCMBTUJ QPTV[PWÃOÎ TUBUJLZ LPOTUSVLDÎ  TUBWV TUǭFØOÎIP
B̾PCWPEPWÊIPQMÃØUǏB̾FOFSHFUJDLÊIP[IPEOPDFOÎTUBWVEPNV
%ÃMFTF[BNǏǭVKFNFOBQǭFEQSPKFLǊOÎFOFSHFUJDLÊTUVEJFB̾TUVEJFQSP
WFEJUFMOPTUJ1PTPVEÎNFKFEOPUMJWÊVLB[BUFMFTQPMVT̾PECPSOÎLZ[̾PCMBTUJ
QPSBEFOTLÊB̾QSPKFLǊOÎǊJOOPTUJTF[BNǏǭFOÎNOBQSPHSBNSFHFOFSBDF
QBOFMPWÝDIB̾CZUPWÝDIEPNǹB̾OBWSIOFNFWIPEOÊǭFØFOÎ
1ǭJOBCÎ[FOÝDITMVßCÃDIB̾QSBDÎDITF[BNǏǭVKFNFQǭFEFWØÎNOBLWBMJUV 
EPESßPWÃOÎUFDIOPMPHJDLÝDIQPTUVQǹ DPßTFWFTQPKFOÎT̾QPTLZUPWBOPV
[ÃSVLPVVLB[VKFKBLPOFKEǹMFßJUǏKTÎQSWFL QSPUPßFTJVWǏEPNVKFNF ßF
[F TUSBOZ OBØJDI LMJFOUǹ TF KFEOÃ P̾ EMPVIPEPCPV JOWFTUJDJ [B ÙǊFMFN
[FKNÊOB[FGFLUJWOǏOÎFOFSHFUJDLÝDIOÃLMBEǹOBKFKJDICZEMFOÎ BMFUBLÊ
J̾LWBMJUOǏQSPWFEFOÊFTUFUJDLÊWZMFQØFOÎEPNV
%ǹMFßJUÃKFJ̾SZDIMPTU QSVßOPTUB̾PECPSOÃPSHBOJ[BDFWØFDIQSBDÎ LUFSPV
LMJFOUǹNOBCÎ[ÎNF%CÃNFOBUP BCZOBØFǊJOOPTUDPOFKNÊOǏPWMJWǥP
WBMBKFKJDILBßEPEFOOÎßJWPU

;BNǏTUOÃWÃNF B̾ TQPMVQSBDVKFNF TF [LVØFOÝNJ B̾ PECPSOǏ WZØLPMF
OÝNJ QSBDPWOÎLZ T̾ EMPVIPMFUPV QSBYÎ W̾ PCPSV SFWJUBMJ[BDF QBOFMPWÝDI
B̾CZUPWÝDIEPNǹ DPßKF[ÃSVLPVLWBMJUZKBLQSPOBØFLMJFOUZ UBLJ̾QSP
OÃT4QPMFǊOPTUKFESßJUFMFNDFSUJñLÃUǹTZTUÊNǹƉ4/&/*40 
Ɖ4/&/*40 Ɖ4/0)4"4+F[BQTÃOBOB[ÃLMBEǏ
QSPWFEFOÊIP ǭÎ[FOÎ W̾ 4F[OBNV LWBMJñLPWBOÝDI EPEBWBUFMǹ WFEFOÝDI
.JOJTUFSTUWFN QSP NÎTUOÎ SP[WPK  PECPSFN WFǭFKOÝDI JOWFTUJD QPEMF
QMBUOÊQSÃWOÎÙQSBWZB̾W̾4F[OBNVPECPSOÝDIEPEBWBUFMǹ40%W̾SÃNDJ
QSPHSBNV.JOJTUFSTUWBßJWPUOÎIPQSPTUǭFEÎ;FMFOÃÙTQPSÃN BENJOJTU
SPWBOÝ4UÃUOÎNGPOEFNßJWPUOÎIPQSPTUǭFEÎƉ3+FESßJUFMFN0TWǏEǊFOÎ
PǭÃEOÊNǊMFOTUWÎW$FDIVQSP[BUFQMPWÃOÎCVEPWƉFTLÃSFQVCMJLB PT

BELSTAV PRAHA s. r. o.
,BSEBØPWTLÃ
1SBIB
UFM 
GBY 

NBJMCFMTUBWQSBIB!CFMTUBWQSBIBD[
XXXCFMTUBWQSBIBD[

3&'&3&/Ɖ/±45"7#:

ul. Chabařovická, Praha 8

ul. Parmská, Praha 10

ul. Řešovská, Praha 8
ul. Famfulíkova, Praha 8
ul. Vězeňská - Kozí, Praha 1

www.revitalizace.eu
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Měřit či neměřit
spotřebu teplé užitkové vody na
vstupu do objektu ?!
Tato téměř „Hamletovská „ otázka se v oblasti spotřeby teplé užitkové vody (TUV) a jejího rozúčtování mezi konečné spotřebitele
dostává v poslední době stále více do popředí zájmu všech zainteresovaných, a to je nejen konečných spotřebitelů, ale i dodavatelů
tepla a teplé užitkové vody.
Proč tomu tak je?

Můžete toto čtenářům blíže objasnit?

Je tomu tak v podstatě ze dvou důvodů.
Prvním a velice podstatným důvodem je
neustálý růst cen tepelné energie potřebné na její přípravu v centrální přípravně
a souběžně s tím i neustálý nárůst ceny
studené pitné vody, ze které se tato
připravuje.

Ano a jsem dokonce přesvědčen o tom,
že je nutné pro řadu konečných spotřebitelů-uživatelů bytů, připomenout některé
skutečnosti. Mnozí uživatelé bytů již zapomněli, k jakému obrovskému nárůstu cen
tepelné energie došlo. V roce 1991, kdy
byly v platnosti věcně usměrňované ceny,
byla cena za jeden GJ 21,- Kč. V současné
době se tato cena pohybuje v závislosti na
lokalitě či regionu a dle dodavatelů tepla

a TUV, kteří v dané lokalitě či regionu
podnikají, od 260,- Kč do 660,- Kč za
jeden GJ dle našich zkušeností,neboť jsme
společnost, která se zabývá poskytováním služeb rozúčtování spotřeby tepla na
vytápění, spotřeby TUV a studené pitné
vody. Pokud si dále uvědomíme, že rovněž
došlo ke značnému nárůstu ceny pitné
vody z původní ceny cca 1,40 Kč za 1 m3
na 40,- až 60,- Kč/m3, opět v závislosti na
lokalitě, pak pokud vezmeme pro výpočet konečné ceny normovanou spotřebu

Bydlete s RCB

tepelné energie 0,35GJ /1m3 ( vyhl. č.
194/2007, §5, odst. 1, příl. č. 2, písmeno
d2) současně platné vyhlášky, pak se
cena za 1m3 TUV pohybuje v rozmezí od
130,- Kč do 290,- Kč za 1 m3 TUV. Pokud
si tedy porovnáme tuto cenu s cenou
z roku 1991, která byla cca 9,-Kč/m3, pak
se nejedná o nárůst ceny v procentech či
desítkách procent, ale v tisících procent.
Porovnávat tento nárůst ceny s nárůstem
průměrné mzdy je asi zbytečné i když
mnozí zřejmě mohou namítnout, že v té
době byly ceny tepelné energie zdeformované v důsledku používání křížových
dotací. Jistě, v tomto směru mají pravdu. Snad ještě malý dodatek. Pokud si
provedeme porovnání průměrné spotřeby
TUV na průměrný byt, pak se tato opět na
základě našich podkladů pohybuje v rozmezí od 19 m3 do 30 m3, což ve ﬁnančním
vyjádření představuje částku v rozmezí
cca 2.470,- Kč až 8.700 Kč. Výjimky jsou,
a to nejen směrem dolů ale i nahoru.
Spotřeby ve výši 16.000,- Kč nejsou ničím
neobvyklým i když se to může jevit jako
určité plýtvání.
Tím druhým důvodem je ta skutečnost, že
na rozdíl od všech druhů energií či médií
dodávaných do objektů pro potřeby uživatelů bytů, které jsou měřeny (el. energie,

www.revitalizace.eu

plyn) přímo u konkrétního uživatele bytu
a studená pitná voda a teplo k vytápění na
vstupu do objektu (patní neboli objektový vodoměr a kalorimetr-měřič tepla)
není TUV měřena na vstupu do objektu.
V případech, kdy byly v bytech osazeny
vodoměry na TUV v souladu s vyhláškou
č. 186/1991Sb., jejíž platnost však byla
zrušena, je spotřeba TUV fakturována
dle součtu náměrů těchto vodoměrů, ale
v převážné většině je dodavatelem rozúčtována podle součtu podlahových ploch
bytů v jednotlivých objektech. V bytových
objektech a nebytových prostorech je pak
rozúčtování prováděno v souladu s platnou vyhláškou č. 372/2001 Sb..
To, co uvádíte je snad v pořádku
a nemůže to být důvodem k nespokojenosti se stávajícím stavem?
Ano, při povrchním hodnocení se dá
konstatovat, že je vše v pořádku. Musíme
však při posuzování vycházet ze skutečnosti, že dodavatel TUV při rozúčtování
spotřeby TUV na jednotlivé odběratele
vychází jednak z údaje vodoměru studené
vody na nátoku do přípravny TUV, který
by měl splňovat podmínky pro stanovená
měřidla dle zák. č. 505/1990 Sb. a dále
pak v případě instalovaných vodoměrů

11

u jednotlivých odběratelů, dle součtu
jejich náměrů, případně podle součtu
podlahových ploch, pokud vodoměry
nejsou instalovány. A zde nastává další
závažný problém, který spočívá v tom,
že instalované vodoměry nejsou v jeho
vlastnictví a tedy nemá přehled o tom,
zda tyto bytové vodoměry jako stanovená
měřidla mají platné úřední ověření (doba
platnosti 4 roky). Toto však platí i v obráceném směru, neboť i jednotliví odběratelé TUV nemají žádné informace o tom, zda
vodoměr SV na nátoku do přípravny TUV
u dodavatele má platné úřední ověření
(doba platnosti 6 roků). Dalším nesouladem je pak ta skutečnost, že i když
provede rozúčtování podle podlahových
ploch jednotlivých objektů kam TUV dodává, vychází z údajů, jež mu předávají jejich
vlastníci či správci a rovněž neví, zda tyto
údaje jsou pravdivé či nikoliv.
Na základě těchto vámi popsaných
skutečností nezbývá než položit
otázku: proč tedy není spotřeba TUV
v objektech měřena na jejím vstupu
do objektu, nebo to snad žádný zákon
nestanovuje?!
Ano, spotřeba TUV v objektech je měřena
na tepelném vstupu do objektu v sou-
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časné době ve více něž 3.000 objektech.
Platný zákon č. 158/2009 Sb. kterým
byla provedena novela zákona č. 458/
2000 Sb. doplnil v ustanovení § 78 měření odst. 6 až 8, který ukládá držitelům
licence „Při dodávce teplé užitkové vody
společně připravované pro více odběrných
míst zajistí držitel licence do 5 let po
nabytí účinnosti tohoto zákona v každém
odběrném místě dodávky měření dodaného množství teplé užitkové vody pro účely
poměrného rozúčtování nákladů na tepelnou energii na její přípravu a rozvod na
jednotlivá odběrná místa podle § 76 odst.
3 písm. e). Dojde-li k dohodě o způsobu
rozúčtování na jednotlivá odběrní místa
mezi všemi odběrateli a dodavatelem,
povinnost tohoto měření nevzniká“. Platná
vyhláška č. 366/2010 Sb. toto pak dále
precizuje!
To tedy znamená, že je vše v pořádku!
Nikoliv i když to tak na první pohled
vypadá.
V čem tedy je ještě problém?
Problém spočívá v tom, že do naplnění
termínu zbývají necelé dva roky a řada
dodavatelů k realizaci tohoto zákonného
opatření dosud nepřistoupila a z prohlá-

šení řady z nich, ani přistoupit nehodlá.
Naopak! Tito dodavatelé vyvíjejí značnou
aktivitu s cílem docílit vynětí této povinnosti ze zákona, aniž by se pokusili se
svými odběrateli na způsobu rozúčtování
dohodnout tak, jak jim to citovaný zákon
umožňuje. Skutečností ovšem je, že řada
odběratelů nemá ze zcela pochopitelných
a výše uvedených skutečností zájem
dohodnout se a trvají zcela oprávněně
na instalaci měření spotřeby TUV na
tepelném vstupu do objektu. V případě
neochoty dodavatele TUV akceptovat
jejich oprávněný požadavek však mají
smůlu, neboť vynutitelnost instalace patního měření TUV ze zákona není. Abychom
však byli objektivní musíme konstatovat,
že na druhé straně existuje celá řada
velmi významných dodavatelů tepla
a TUV, kteří v masovém měřítku provádějí
instalaci patního měření dodávky TUV
do jednotlivých objektů a to ještě dávno
před vydáním citovaného zákona. Mezi
tyto dodavatele patří např.Dalkia Ostrava,
ACTERM Chomutov a řada dalších.
Lze tedy jednoznačně odpovědět na
úvodní otázku v kontextu uvedených
skutečností ?
Z pohledu vlastníků a správců bytů a potažmo i jejich uživatelů coby konečných

spotřebitelů teplé užitkové vody, jednoznačně ano! Rovněž tak i za ty dodavatele
TUV, kteří mají jednoznačný zájem na
dobrých obchodních vztazích se svými
odběrateli, kdy transparentnost způsobu
rozúčtování nedává žádnou záminku k vyslovení jakékoliv pochybnosti o správnosti
a pravdivosti provedeného rozúčtování!
Tedy jednoznačně měřit !
Děkujeme za odpovědi.
Buček Zdeněk
COOP THERM spol. s r.o. J. Hradec

ZE STAVEBNICTVÍ
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Detail tvoří kvalitu
Okna plast-euro-hliník
Kompletní revitalizace bytových domù
Výstavba rodinných domù
Zateplování bytových domù
Termografie staveb
Rekonstrukce bytových a nebytových prostor
Truhláøství
Vyøízení stavebního povolení
Vyøízení dotací
Výbìrové øízení na banku, vyøízení úvìru
Úklidový servis

GP-Stav s.r.o.
Sídlo:
gp-stav@gp-stav.cz
Prùhonek 17
+ 420 733 312 227 Praha 5 - Stodùlky, 155 00
ÈSN EN ISO
www.revitalizace.eu

www.gp-stav.cz
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Výtah není problém,
výtah je investice
Podíváte li se do posledního formuláře sčítání lidu, domů a bytů 2011, tak zde mimo jiné naleznete i položku výtah. Ano, výtah je
nedílnou součástí domu, součástí každodenního života člověka. Jedná se o vyhrazené zařízení o dopravní prostředek, kterým jen
naše společnost přepraví 900.000.000 lidí denně.
Dopravní prostředek, který je poháněn
motorovou silou. V tomto případě elektromotorem. Dopravní prostředek, který
má poskytovat pohodlnou a především
bezpečnou jízdu. V současné době je však
tato podmínka splněna v České republice
v obytných budovách pouze ve 30% případů. Jen tolik procent osobních výtahů je
dnes zrekonstruováno a uvedeno v soulad
s ČSN a EN.
Vstupem do EU se ČR zavázala mimo jiné
i k harmonizaci nejen právních předpisů,
ale i norem ovlivňujících konstrukci, výrobu, instalaci výtahů a samozřejmě i normy
spojené s údržbou výtahů. V současné
době je na existujících výtazích evidováno
více jak 85 tzv. provozních rizik. Provozní
riziko můžeme deﬁnovat jako rozdíl mezi
technickou vybaveností existujícího výtahu
instalovaného podle starých předpisů na
straně jedné a nároky/požadavky současných norem na straně druhé.
Provozní rizika jsou rozdělena do několika úrovní s ohledem na četnost výskytu
vzniklých nebezpečí/nebezpečných
situací a závažnosti provozního rizika.

Nebezpečné situace jsou pak deﬁnovány
nejen směrem k zajištění bezpečí uživatelů, ale i k dosažení vyšší bezpečnosti při
servisních činnostech.
Nalézt je můžeme v každé části konstrukce výtahu, zejména u zařízení, která byla
instalována před rokem 1993 a 1999.
Od roku 2005 je jednoznačným trendem
v odstraňování výše uvedených provozních rizik celková výměna. To znamená, že
celé zařízení je demontováno a nahrazeno
novým výtahem. Postupem 100% výměny
výtahů, je dodržen požadavek na odstranění provozních rizik.
Jistě vás napadá
„To zase bude stát peněz!“
Zkusili jste se však podívat na tuto investici
do vašeho majetku poněkud z jiného úhlu?
Investice, na které se podílí vlastníci rovným dílem, je prospěšná všem obyvatelům
a vlastníkům bytových jednotek! Nejen
že splníte požadavek norem, ale též jako
vlastník získáte ekologický a ekonomický
výtah!

U recyklovatelného výtahu, který již
nemá ve stroji/pohonu olejovou náplň
ušetříte za jeho výměnu. Ušetříte ﬁnanční náklady spojené s provozem výtahu,
spotřebu el.energie a náklady spojené
s opravami výtahu. Výrazně snížíte hladinu
hluku ve vašem domě, změníte komfort
jízdy a zvelebíte prostředí vašeho domu.
Dalším neméně důležitým přínosem je, že
investujete do svého majetku. Investice
v případě prodeje jedné bytové jednotky
či celého domu pomůže při rozhodovaní
potenciálního zájemce. Co je však podstatné, získáte bezpečný, větší, komfortní
a rychlejší výtah!
Pokud se rozhodujete nad investicí do
výměny výtahu, zajistěte si dostatek
informací o nabízených produktech. Ne
všechny společnosti jsou schopny vám
nabídnout to, co je výše uvedeno a co poskytuje ve všech svých produktech např.
společnost Schindler. Dnes je doba, kdy
se dá tato výměna realizovat za historicky
nejnižší možné náklady. Chystaná změna
sazby DPH v následujících dvou letech,
deﬁnitivně uvedenou výši investice změní.

Schindler CZ, a.s.
Rafael Tyml,
vedoucí prodeje
modernizací ČR
rafael.tyml@cz.schindler.com
www.schindler-cz.cz
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Revitalizace panelového domu?

Ano, ale jen kvalitně!
Zvládnout bez vážnějších komplikací a přitom kvalitně realizovat komplexní revitalizaci
panelového domu plného nájemníků je docela náročná záležitost. Co dům, co vlastník,
co člověk, to jiný názor. Takže variant je, zdá se, víc. Ale optimální řešení je jen jedno.
Opravdu jen jedno.
Začíná odbornou analýzou stavu
objektu, což je technický a energetický audit, pokračuje vypracováním
kvalitního projektu, odborně připraveným způsobem ﬁnancování, pečlivým výběrem ﬁnančně stabilního,
dlouhodobě fungujícího a certiﬁkovaného zhotovitele díla s množstvím
ověřitelných referencí obdobného
charakteru a výběrem kvaliﬁkovaného stavební dozoru investora. Pak
je velmi pravděpodobné, prakticky
téměř jisté, že dílo, bez ohledu na
rozsah, bude řádně a kvalitně, s přihlédnutím k potřebám investora, uživatele,
nájemníků, k požadavkům na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce řádně
provedeno během 2 až 3 měsíců.
Často je vyslovovaná otázka, jaký způsob
zateplení obvodového pláště panelového
domu je nejúčinnější, aby úspora energií
byla co nejvyšší a pohoda bydlení byla co
nejlepší. Bohužel jednoduchá odpověď neexistuje. Na každém objektu je třeba řešit
jiné, byť mnohdy velmi podobné, problémy. Z jejich deﬁnice se odvíjí projektová
příprava i realizace. Pokud se postupuje
jinak, nelze očekávat kvalitní výsledek.
Proto by se každý investor (jednotlivec,
družstvo anebo společenství vlastníků),
který chce, aby revitalizace jeho domu
byla kvalitní a přinesla efekty, které
očekává, měl se všemi „odborníky“, kteří
vysypou snadná řešení obratem z rukávu, rychle rozloučit. A spolupracovat jen
s těmi, kteří mu nabídnou revitalizaci ne

nejlevnější, ale kvaliﬁkovanou a kvalitní.
Jen na okraj, nicméně nikoliv okrajově. Dodavatelé se množí jak houby po
dešti. Tím deštěm byl v minulém období
program Zelená úsporám. K 20. květnu
2010 bylo možno v Seznamu odborných
dodavatelů zařazených v programu Zelená
úsporám nalézt 11393 záznamů. 23. června už to bylo 12134 záznamů, k 15 březnu
2011 14720 záznamů. Dodavatelů, kteří
mají certiﬁkát ISO, bylo možno nalézt jen
2525. Počet dodavatelů, kteří mají certiﬁkát odborné způsobilosti k zateplování, na
stránkách programu k dispozici není.
I tato čísla jsou inspirací k vážnému
zamyšlení pro každého, kdo se chystá
k zateplení panelového domu.
Aleš Kocourek
KASTEN spol. s r.o.
Člen Cechu pro zateplování budov

Kontakty:
KASTEN spol. s r.o.
Větrná 145,
277 11 Neratovice – Byškovice
Tel: +420 318 647 150;
+420 318 647 152;
GSM: +420 602 368 327
e-mail: info@kasten.cz
www.kasten.cz

www.revitalizace.eu
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Jak dál po zastavení dotací?
Tak nám zabili Ferdinanda.
Tedy, abych pravdu řekla, není to tak vážné. Došlo pouze k „ DOČASNÉMU“ zastavení příjmu žádostí u dvou ze třech dotačních titulů
určených pro opravy bytových domů.
Otázkou je, je-li zastavení příjmu žádostí
o dotace dobře nebo špatně. Pokud se
podívám nazpět nezaujatým pohledem
člověka, který sice vlastní byt v panelovém
domě, ale zatím se zabýval dotacemi pro
domy ostatní, tak vývoj v letech 2001
– 2010 mohu hodnotit, jako „nejplodnější
podpůrná léta“.
Od roku 1992 bylo na trhu několik
státních podpor.
Mimo programu PANEL bylo v období let
1992-2008 možno čerpat dotace ještě
v programu Vady panelové výstavby,
Dotace České energetické agentury,
podporu oprav a modernizace bytového
fondu.
Z níže uvedeného přehledu je zřejmé, že
podporou, která hrála nejvýraznější roli
na trhu obnov bytových domů je právě
program PANEL, který v období let 2001 –
2008 dosáhl čerpání ve výši téměř
10 miliard korun a generoval investice
45 miliard Kč při 22 % podílu dotací na
investicích.
Jedná se o dlouhodobý podpůrný
program, který si našel své místo na trhu.
Program PANEL je koncipován jako
motivační a pobídkový nástroj podporující
právě co nejvyšší komplexnost
rekonstrukcí. Výsledný průměrný náklad
na 1 b. j. je proto stanoven níže, než
udává statistika programu PANEL.
Dalším z významnějších dotačních
titulů byl program Zelená úsporám.
Tento program, dle mého názoru byl

Průměrné náklady na rekonstrukci 1 b.j. v letech 1992-2008.
Vývoj průměrných nákladů na rekonstrukci 1 b. j.
Rok
Panelový dům
Rok
Nepanelový dům
1992
93 106 Kč
1992
85 526 Kč
1993
101 284 Kč
1993
87 681 Kč
1994
109 461 Kč
1994
89 979 Kč
1995
117 638 Kč
1995
92 277 Kč
1996
125 815 Kč
1996
94 575 Kč
1997
133 992 Kč
1997
96 874 Kč
1998
142 170 Kč
1998
99 172 Kč
1999
150 347 Kč
1999
101 470 Kč
2000
152 319 Kč
2000
103 768 Kč
2001
154 293 Kč
2001
106 067 Kč
2002
156 512 Kč
2002
108 365 Kč
2003
158 732 Kč
2003
110 663 Kč
2004
160 953 Kč
2004
112 962 Kč
2005
163 173 Kč
2005
115 260 Kč
2006
165 393 Kč
2006
117 558 Kč
2007
167 613 Kč
2007
119 856 Kč
2008
169 833 Kč
2008
120 000 Kč
„předvolební rychlokvaškou“ která měla
za následek naprosté pokřivení trhu. Čím
mohu své tvrzení podpořit?
První zmínky o programu přišly na jaře
2009. Program byl s velkou slávou
a mediální kampaní spuštěn k 1.4.2009.
Připomeňme si začátky programu:
(portál aktuálně CZ: 8.4.2009, 11:40
http://aktualne.centrum.cz/domaci/
zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=634113)

Srovnání výkonů jednotlivých dotačních titulů (Kč)
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„Dotace z programu Zelená úsporám se
poskytují jen na akce ukončené po
1. dubnu 2009,“ řekla v on-line rozhovoru
se čtenáři Aktuálně.cz Irena Plocková, která
má tyto ekologické dotace na Státním fondu
životního prostředí na starosti.
Fond i tak očekává, že by se o příspěvek
na zateplování mohlo přihlásit až 250 tisíc
domácností. Jeden rodinný dům by přitom
mohl získat až stovky tisíc korun.
Další desítky tisíc by pak mohl dostat na
ekologické vytápění, například na tepelné
čerpadlo či kotel na biomasu.
Jak velký je o ekologické dotace na
zateplování zájem dokládá i to, že
bezprostředně po vyhlášení programu
Zelená úsporám se kvůli totálnímu
přetížení zhroutila speciální internetová
stránka www.zelenausporam.cz, kde je
i přesný návod, jak o peníze ze Státního
fondu životního prostředí žádat.“
Tolik úvodní slova Ing. Plockové.
Všimněme si, s kolika žádostmi bylo
počítáno – 250 tisíc domácností.

DOTACE
K administraci takového počtu žádostí
bylo ale potřeba určité personální
obsazení. Pokud se podíváme na počet
pracovníků SFŽP, kteří byli určení
pro administraci žádostí tak můžeme
konstatovat, že to byla hrstka lidí, kteří
navíc neměli téměř žádnou zkušenost
s podobným projektem.
Další s odstupem času zajímavá informace:
( aktuálně CZ 7.4.2009, 15:00 http://
aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-vcesku/clanek.phtml?id=634088)
„Praha - Stát oﬁciálně odstartoval největší
ekologický program pro domácnosti,
jehož cílem je do roku 2012 podpořit
zateplování domů a instalaci ekologického
vytápění až 25 miliardami korun.
Peníze by přitom měl dostat každý, kdo
splní základní podmínky. „Dotace jsou
nárokové, kdo splní kritéria, dostane
prostředky,“ slíbil ministr životního
prostředí Martin Bursík. Nemělo by se ani
stát, že by se na někoho nedostalo.
„Prostředků v programu Zelená úsporám
je dost, není třeba podléhat panice,“ řekl
Petr Štěpánek, ředitel Státního fondu
životního prostředí, který bude miliardy
rozdělovat. Program směřuje především
na zateplování už postavených rodinných
a bytových domů, ovšem nikoli paneláků.“
Program byl zpočátku určen pro rodinné
a bytové domy.
A již v srpnu 2009 hlásaly palcové titulky:
Miliardy na zateplení: Stát dá peníze i na
paneláky
(aktuálně CZ – 10.8.2009, 11:00 http://
aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-vcesku/clanek.phtml?id=644561)
„Praha - Ministerstvo životního prostředí
se rozhodlo výrazně zmírnit podmínky
programu Zelená úsporám, z něhož
jdou miliardy korun na zateplování
domů či výměnu starého kotle na uhlí za
ekologické vytápění.
Největší novinkou je, že o „zelené“
peníze budou moci žádat i majitelé
panelových domů, které tvoří asi třetinu
bytového fondu. Dotacím pro paneláky se
ministerstvo až dosud bránilo.
Teď se ovšem dohodlo s ministerstvem pro
místní rozvoj, že pro paneláky budou při
zateplování platit stejně přísná kritéria jako
pro rodinné domy a nepanelové činžáky.
„Program Zelená úsporám chceme
rozšířit i o dotace na celkové zateplení
panelových domů,“ potvrdil ministr
životního prostředí Ladislav Miko.“
A tak došlo k datu 1.9.2009 k rozšíření
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programu na domy panelové.
Zároveň došlo ke zmírnění podmínek
potřebných k prokázání splnění
energetické náročnosti. A cesta
k velkému „průšvihu“ byla otevřena.
Shrňme si, co předcházelo a bylo příčinou
současného zastavení příjmu žádostí:
1. Nedostatečné personální obsazení
projektu.
2. Nedostatečné znalosti pracovníků
provádějících administraci přijatých
žádostí a to především tzv. „ Velkých
projektů (panelových domů, především
v oblasti veřejné podpory, legislativy
bytových družstev a SVJ…)
3. Neustálé změny podmínek projektu
tvořené za pochodu (oblast veřejné
podpory…).
4. Neurčení přesného rozsahu tzv.
uznatelných nákladů projektu.
5. Naprosté manažerské selhání
vedoucích pracovníků projektu, kteří
i přes jasné signály, nedokázali včas
reagovat a přizpůsobit personální
obsazení projektu počtu podaných
žádostí.
A tak bychom mohli pokračovat.
První signál blížících se problémů bylo
přitom možné zaznamenat již na konci
března 2010, kdy SFŽP nedokázal včas
podat informaci o prodloužení příjmu
žádostí pro podpůrná opatření projektu
(projektové dokumentace a tepelných
výpočtů) a tím došlo k jednorázovému
podání několika tisíc žádostí.
Po datu 31.3.2010 se zahlcení pracovníci
k některým žádostem „ prokousali „
až po několika měsících a není se tedy
čemu divit, že nikdo na fondu nebyl
schopen podat přesnou informaci o výši
alokovaných prostředků.
Navíc většina žadatelů (včetně odborných
poradenských společností) prováděla
výpočet výše dotace vynásobením
podlahové plochy určenou částkou (pro
panelové domy 1050,- Kč, případně
1500,- Kč). Přitom tento jednoduchý
vzorec platí pro výpočet výše dotace
pouze v omezeném množství případů. Je
potřeba dále počítat ještě s prvky výši
dotace snižujícími a těmi jsou jednak
uznatelné náklady a dále možnost čerpání
v rámci tzv. veřejné podpory. Díky tomu
je v ne právě malém množství podaných
žádostí požadovaná výše žadatelem
dotace určena chybně.
Známe-li navíc názor nového ministra na
přímé dotace, nemůžeme se příliš divit
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tomu, že s nástupem nové vlády došlo
k zastavení příjmu žádostí v programu
Zelená úsporám.
Tento krok by byl pochopitelný, fond
potřebuje „uklidit“ vyčistit podané žádosti,
administrovat co je možné a tím se dobrat
ke skutečně alokovaným prostředkům
a rozhodnout jak dál.
Co je ale nepochopitelné, je přístup SFŽP
k podaným žádostem.
Je opravdu těžké hledat odpověď na
otázku, proč žádosti podané po datu
15.8.2010 dostávají žadatelé zpět
s dopisem obsahujícím někdy naprosto
nesmyslné důvody pro vrácení. Posuďte
sami:
Žádost je např. navrácena z důvodu
chybějící žádosti ve druhém vyhotovení.
Ale přitom žádost ve druhém vyhotovení
byla žadatelem předložena při podání
žádosti a potvrzená SFŽP byla žadateli
vrácena zpět. Dalším důvodem pro
vrácení žádosti je např. neověřený podpis
zmocněnce na plné moci. Přitom dle
propozic SFŽP se na plné moci ověřuje
pouze podpis zmocnitele. A tak by bylo
možné pokračovat.
Na místě je v tomto případě i posouzení
tzv. „ rovnosti účastníků řízení“. V době
od zahájení příjmu žádostí byla podána
celá řada žádostí o podporu v programu
Zelená úsporám, která vykazovala
minimálně stejné (v mnoha případech
i závažnější) nedostatky jako žádosti
vrácené. V těchto případech byli žadatelé
vždy vyzváni k doplnění podaných
neúplných žádostí.
K tomuto postupu se správní orgán (SFŽP)
uchýlil s ohledem na znění čl. 3 odst.
4 Směrnice, které mu umožňuje vyzvat
žadatele k odstranění nedostatků podané
žádosti. Po zhojení nedostatků podaných
žádostí správní orgán dále pokračoval
v administraci žádostí. Na základě této
skutečnosti a dosavadního kladného
přístupu Fondu k možnosti odstranění
nedostatků podaných žádostí mohl
žadatel oprávněně očekávat, že i v případě
jeho žádosti bude zvolen shodný postup.
Tento argument je možné podpořit
dále zněním vlastní žádosti, ve které je
uvedeno: „Žádost o podporu v programu
Zelená úsporám bude vyřízena pouze
v případě vyplnění všech údajů a doložení
kompletních příloh. Neúplná žádost bude
vrácena k dopracování žadateli“.
Dle našich informací, jsou téměř
všechny žádosti podané po datu
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15.8.2010 vráceny žadatelům zpět
nikoliv k dopracování, ale s rozhodnutím
o ukončení administrace žádosti.
Zdůvodnění chybovitostí žádostí není
relevantní, neboť i před tímto datem byly
podávány žádosti neúplné, a chybné
a u těchto žádostí byli žadatelé v souladu
s částí „B. Ostatní ujednání žádosti
o podporu pro právnické osoby a fyzické
osoby – podnikající A-Úspory energie na
vytápění“ vyzýváni k doplnění žádostí.
Naopak v případě žádostí podaných po
datu 15.8.2010 byly žádosti kompletně
vráceny a nebyly k nim připojeny dokonce
ani podklady podané na SFŽP dodatečně
po datu 24.8.2010 (tedy doplnění žádosti
podané před navrácením žádostí zpět).
A vyjádření odpovědných pracovníků
SFŽP? Jediné – „ Na dotaci není právní
nárok“. Ale vzpomeňme si na slova
ministra Bursíka - „Dotace jsou nárokové,
kdo splní kritéria, dostane prostředky,“
Také Vám to nejde dohromady
s vracenými úplnými žádostmi, nebo
vrácenými žádostmi s chybějícím jedním
podpisem?
Pravdou je, že na dotaci žadatel nemá
právní nárok, ale na administraci podané
žádosti, žadatel nárok má. Proto je
rozhodnutí SFŽP, jako správního orgánu
nezákonné, neboť bylo vydáno v rozporu
s § 4 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním
fondu životního prostředí České republiky,
dále v rozporu s čl. 3 odst. 4 Směrnice
Ministerstva životního prostředí č. 9/2009
o poskytování ﬁnančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí
České republiky v rámci Programu Zelená
úsporám, a konečně v rozporu s § 2 odst.
1 a § 2 odst. 4 správního řádu.
Pokud správní orgán zjistí v předložené
žádosti nedostatky, posoudí jejich
relevanci pro další zpracování žádosti.
Správní orgán není dle doslovného
znění Směrnice povinen vyzvat žadatele
k odstranění nedostatků – argument
„případně v součinnosti s žadatelem
umožňuje její úpravu…“. Pokud správní
orgán dospěje k závěru, že nedostatky
žádosti jsou relevantní, může dle znění
čl. 3 odst. 4 Směrnice její administraci
ukončit. Pokud však nedostatky nejsou
relevantní, měl by správní orgán vyzvat
žadatele k odstranění nedostatků Žádosti
a poté pokračovat k její administraci.
Předpokládá se však, že správní orgán
splní povinnost plynoucí z § 68 odst.
3 správního řádu. Správní orgán je

v souladu s tímto ustanovením povinen
žadatele v odůvodnění rozhodnutí řádně
informovat o úvahách, kterými se řídil při
hodnocení podkladů pro vydání správního
rozhodnutí a dále o úvahách, kterými
se řídil při výkladu právních předpisů.
Odůvodnění správního rozhodnutí má
poskytnout konzistentní (nerozpornou)
skutkovou a právní oporu výroku
rozhodnutí. Není dostačující pouhá
reprodukce znění aplikovaných právních
předpisů nebo pouhý výčet podkladů
pro rozhodnutí a nedostatků zjištěných
v těchto podkladech. Odůvodnění
správního rozhodnutí musí v tomto
případě obsahovat i informaci o tom, proč
byly nedostatky shledány jako relevantní
pro další pokračování v administraci
a co správní orgán vedlo k tomu, že tyto
nedostatky vyhodnotil jako relevantní.
Tím, že správní orgán, ani nevyhodnotil
relevantnost nedostatků a ani neumožnil
žadateli odstranění takových nedostatků,
které nelze pokládat za relevantní pro
další administraci žádosti, porušil zásadu
legitimního očekávání účastníků řízení
zakotvenou v § 2 odst. 4 správního řádu.
Zásada legitimního očekávání je projevem
ústavního principu rovnosti v právech
a v důstojnosti, jakož i rovnosti před
zákonem a také zákazu diskriminace.
V souladu s judikaturou Nejvyššího
správního soudu tato zásada znamená,
že účastníci právních vztahů mohou
legitimně očekávat, že státní orgány
budou ve skutkově a právně srovnatelných
případech rozhodovat v celkovém
vyznění stejně. Protože veřejná správa by
měla v souladu s touto zásadou zaručit
účastníkům řízení určitou míru ustálenosti
kontinuita, měl být žadatel i v tomto
případě vyzván k odstranění nedostatků
žádosti. Správní orgán postupem, kdy
odstranění neumožnil a rovnou přistoupil
k ukončení administrace žádosti, tuto
zásadu porušil. Jednal proto v rozporu
s § 2 odst. 4 správního řádu a jeho
rozhodnutí je nezákonné.
Navíc dopisy, kterými je žádost vracena,
připomínají vše mimo rozhodnutí
správního orgánu. Je zde nasnadě
otázka- je dopis k ukončení administrace
žádosti rozhodnutím správního orgánu?
Pokud ano, tak je zde zákonná možnost
se ve stanovené lhůtě proti vydanému
rozhodnutí odvolat. Pokud tento dopis
rozhodnutím není, tak nebyla administrace
žádosti ukončena.

Co nás ale čeká dál?
Znovuotevření příjmu žádostí je skryto
za takovým množstvím nezodpovězených
otázek, že dle mého názoru není
v současné době nikdo, kdo by mohl
s plnou odpovědností říci, že ke
znovuotevření příjmu žádostí za podmínek
platných před zastavením, opravdu dojde.
Jak tedy dál bez dotací:
Je potřeba si připustit „dobře už bylo“
a čím déle budeme opravu domu
odkládat, tím hůře bude pro vlastníky
dostupná. Současná situace je, zatím
ještě, pro provedení oprav stále výhodná.
Co je důvodem mého tvrzení?
Po zastavení příjmu žádostí o dotace
vznikla určitá forma paniky mezi staveními
ﬁrmami, která se promítá do ceny
zakázek. A nejenom to, úpravou marží
a nižší cenou zdrojů došlo i k poklesu
úrokových sazeb bank.
A proto je nyní ideální stav pro ty, kteří se
rozhodnou pro provedení opravy. Dlouhé
rozhodování bude díky avizovanému
navýšení DPH znamenat nejenom
navýšení ceny stavby.
V první polovině roku 2011 lze
předpokládat investiční doběh již
přidělených dotací v programu Zelená
úsporám a hlavní dopad zastavení se
projeví na přelomu roku a v letech dalších.
Prostředky, přidělené do programu Nový
panel jsou poměrně omezené.
Při vědomí této skutečnosti, s dobře
připraveným výběrovým řízením se
skutečně odborným vyhodnocením
a dobře připravenou smlouvou o dílo je
možné docílit podstatně nižší ceny stavby,
při zachování kvality.
Podívejme se tedy na jeden konkrétní
příklad:
Dům připravený pro provedení obnovy
v rozsahu:
Aplikace KZS (kontaktního zateplovacího
systému)
Výměny všech oken
Zasklení lodžií
Odstranění statických vad
V současné době skládají vlastníci na
dlouhodobé záloze oprav společných částí
domu částku ve výši 25 Kč/m2 podlahové
plochy jednotky.
Náklady na 1 m2 tepla dosahují částky
ve výši 18 Kč. Na základě provedených
energetických výpočtů byla určena potřeba
tepla po provedení uvažovaných opatření
nižší o 40 %. Cena stavby z nabídky
zhotovitelské ﬁrmy činí 13 870 159 Kč.
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FINANCOVÁNÍ - 2010
BEZ DOTACE
poznámka

13 870 159 Kč
- Kč
13 870 159 Kč

cena obnovy domu celkem
vlastní protředky investora
chybějící prostředky
chybějící prostředky je možné získat:
úvěrem ve výši

13 870 159 Kč
pravidelné měsíční platby
na 1 m2

ÚVĚR
potřebná částka
úroková míra
Doba splácení (volitelné)
přeplatek

13 870 159 Kč
5,30%
15 let

6 265 379

NYNÍ

POTŘEBA

FOND OPRAV

25 Kč

36 Kč

TEPLO

18 Kč

11 Kč

CELKEM

43 Kč

47 Kč

Kč

úspora
40%

Pokud bychom ve stejném domě získali
dotaci v programu Nový panel ve výši
2,5% bodů dostali bychom se v přeplatku
půjčených prostředků na částku cca 3,2 mil
Kč. Platby na zálohu pro opravy společných
částí domu bude potřeba navýšit na částku
30 Kč, po úspoře tepla nám klesne platba
z 18 Kč/m2 na částku 11 Kč/m2. Celkově se
tedy zatížení jednotky sníží z měsíční platby
ve výši 43 Kč/m2 za komoditu tepla a FO na
částku 41 Kč/m2.
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Pokud bychom výše uvedenou stavbu
realizovali v roce 2010, a počítali jsme
příklad bez možnosti čerpání některého
z podpůrných programů, dostali bychom
se v přeplatku půjčených prostředků na
částku cca 6,2 mil Kč. Platby na zálohu
pro opravy společných částí domu bude
potřeba navýšit na částku 36 Kč, po
úspoře tepla nám klesne platba z 18 Kč/
m2 na částku 11 Kč/m2. Celkově se tedy
zatížení jednotky zvýší z měsíční platby ve
výši 43 Kč/m2 za komoditu tepla a FO na
částku 47 Kč/m2.

S DOTACÍ NOVÝ PANEL
pravidelné měsíční platby
na 1 m2

ÚVĚR
13 870 159 Kč
5,30%
2,50%
15 let

potřebná částka
úroková míra
dotace úrok ve výši
Doba splácení (volitelné)

3 241 338

přeplatek
dotace NP celkem

Kč

NYNÍ

POTŘEBA

FOND OPRAV

25 Kč

30 Kč

TEPLO

18 Kč

11 Kč

CELKEM

43 Kč

41 Kč

úspora
40%

3 024 041 Kč

Pokud by se nám ve stejném domě
podařilo získat dotaci Zelená úsporám
ÚVĚR
dostali bychom se v přeplatku půjčených
pravidelné měsíční platby
NYNÍ
POTŘEBA
potřebná částka
13 870 159 Kč
na 1 m2
prostředků na částku cca 3,9 mil Kč. Platby
DOTACE ZÚ
25 Kč
5 072 000 Kč
FOND OPRAV
23 Kč
na zálohu pro opravy společných částí
výše úvěru po mim. splátce protředky Z 8 798 159 Kč
úroková míra
TEPLO
5,30%
18 Kč
11 Kč úspora předpoklad
domu bude možné po provedení mimořádné
Doba splácení (volitelné)
40%
15 let
splátky úvěru dotačními prostředky snížit na
přeplatek
CELKEM
43 Kč
34 Kč
3 974 273 Kč
částku 23 Kč, po úspoře tepla nám klesne
platba z 18 Kč/m2 na částku 11 Kč/m2. Celkově se tedy zatížení jednotky sníží z měsíční platby ve výši 43 Kč/m2 za komoditu tepla a FO na
částku 34 Kč/m2 – po provedení mimořádné splátky úvěru.
DOPORUČENÍ - DOTACI ZU ČERPAT V REŽIMU

DE MINIMIS

Pokud budeme akci realizovat v roce
2011 – po snížení ceny stavby díky
preciznímu výběrovému řízení a odbornému
vyhodnocení předložených položkových
rozpočtů dostali bychom se v přeplatku
půjčených prostředků na částku cca 4 mil
Kč. Platby na zálohu pro opravy společných
částí domu bude potřeba navýšit na částku
29 Kč, po úspoře tepla nám klesne platba
z 18 Kč/m2 na částku 11 Kč/m2. Celkově se
tedy zatížení jednotky sníží z měsíční platby
ve výši 43 Kč/m2 za komoditu tepla a FO na
částku 40 Kč/m2.
Vyžijete-li znovuotevřený program Nový
panel a podáte žádost před vyčerpáním
přidělených prostředků, vrátí se vám,
při patnáctileté splatnosti úvěru a 2,5%
návratku, částka ve výši cca 210 tis. Kč
z každého půjčeného milionu Kč. Výše
uvedená data tedy celkem jednoznačně
hovoří pro provedení obnovy domu
v co nejkratším termínu. Lez jen těžko

www.revitalizace.eu

5 072 000 Kč

RCB

FINANCOVÁNÍ - 2011
BEZ DOTACE
poznámka

12 420 000 Kč
- Kč
12 420 000 Kč

cena obnovy domu celkem
vlastní protředky investora
chybějící prostředky
chybějící prostředky je možné získat:
úvěrem ve výši

12 420 000 Kč

ÚVĚR

pravidelné měsíční platby
na 1 m2

potřebná částka
úroková míra
Doba splácení (volitelné)
přeplatek

12 420 000 Kč
4,30%
15 let

4 060 504

NYNÍ

POTŘEBA

FOND OPRAV

25 Kč

29 Kč

TEPLO

18 Kč

11 Kč

CELKEM

43 Kč

40 Kč

Kč

předpokládat, že nižší cena zakázek
a úročení bude na trhu trvale. Navýšením
DPH dojde k navýšení ceny zakázek, které
vyvolá pokles zájmu investorů.
Reálným předpokladem je očekávání tzv.
„vyčištění trhu“ tzn., že společnosti, které
vznikly narychlo jenom proto, že obnova
bytových domů byla díky dotacím lukrativní

úspora
40%

obchod (a zde je skutečně markantní
pokřivení trhu dané právě dotací ZU)
zaniknou. Na trhu se udrží velké stabilní
společnosti. Poté kdy proběhne očista trhu
se ceny dostanou na současnou úroveň.
V oblasti vývoje cen zdrojů – úrokových
sazeb úvěrů bude vývoj kopírovat mimo jiné
především zájem klientů.
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Pokud si tedy můžeme jako poradenské
středisko dovolit dát doporučení, tak:
REALIZUJTE PLÁNOVANÉ OPRAVY
V CO NEJKRATŠÍM TERMÍNU.
Využijte znovuotevření příjmu žádostí
o dotace v programu Nový panel.
Bez čekání na další„zázrak“ zvaný dotace
Zelená úsporám.
Jak a kdy je tedy vhodné k opravě domu
přistpoupit?
DOPORUČENÍ
1. CO NEJDŘÍVE
2. UVÁŽLIVĚ URČIT ROZSAH
POTŘEBNÝCH OPRAV (rozhodnout se
na základě odborných výpočtů)
3. DOBŘE ZVOLIT ZHOTOVITELE
PROJEKTU
4. MAXIMÁLNÍ POZORNOST VĚNOVAT
VÝBĚRU STAVEBNÍ FIRMY
A ÚVĚRUJÍCÍ BANKY
5. ZAJISTIT SI ODBORNOU KONZULTACI
SMLOUVY O DÍLO
6. PŘEDEM DOHODNOUT KONTROLU
KVALITY STABY TERMOVIZNÍM
MĚŘENÍM

možné z tohoto obrazu vyvodit některé
vady a kritická místa stavby (např.
špatnou tepelnou izolaci) a navrhnout
optimální možnosti zjednání nápravy tak,
aby se pokud možno co nejvíce snížily
náklady na vytápění objektu.
Na následujících snímcích je možné
posoudit rozdíl úniku tepla u domů, kde
ještě nebyla provedena oprava, dále
domů opravených bez dotačního titulu
– částečně a na posledních snímcích
domu opraveného s dotací v programu
PANEL – komplexní oprava.
Infrakamera není, jak se někdy lidé

Závěrem si dovolím ještě varovat před tím,
co provází současný stav – ztráta dotací –
snížení rozsahu oprav na minimum.
Dovolím si předložit Vám pár snímků
„obnovených domů“, pořízených
infrakamerou.
Dům před opravou

Jak infrakamera funguje?
Obraz snímaný infrakamerou přes
speciální optiku z germania, které je
teplopropustné, se rozkládá na systém
bodů. Vodorovně i svisle je 140 bodů.
Rozklad se děje pomocí rychle otáčivého
zrcadla. Tepelné paprsky dopadají na
detektor z teluritu rtuťnatokademnatého
(HgCdTe), s jehož pomocí je změřena
povrchová teplota každého bodu.
Výsledkem jsou barevné obrázky, kde
jednotlivé barvy znamenají příslušnou
teplotu (lze seřídit v různé barevné a šedé
škály s různými skoky). Dále lze vyznačit
izotermy, změřit teplotu v jednom bodě
apod. Každému bodu zobrazovaného
objektu je tedy přiřazena určitá teplota.
Infrakameru lze také připojit
k videokameře a snímaný obraz bez
dalšího vyhodnocování přímo zaznamenat.
Při znalostech stavební fyziky a stavebních
postupů, materiálů a typických detailů je

Dům před opravou - infrafoto

domnívají, měření teploty objektu, pouze
se měří emitované tepelné paprsky
o předem deﬁnované vlnové délce
a teprve z nich se v přístroji vypočítává
předpokládaná teplota objektu. Měření
je tedy ovlivněno druhem okolní zástavy,
směrem měření, denní dobou, vlastnostmi
měřeného materiálu a mnoha dalšími vlivy,
které je nutné při následné interpretaci
zohlednit a vzít v úvahu.
Na jednotlivých snímcích pořízených
termokamerou je zároveň teplotní osa.
Nejsvětlejší barva je místem největšího
úniku tepla.
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Dům po opravě – nečerpána podpora
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Dům po opravě – bez podpory - infrafoto

Jak je ze snímku patrné při opravě došlo pouze k výměně oken a vyzdění meziokenních vložek.
A jak vypadá dům, při jehož opravě bylo postupováno s cílem
pořízení kvalitní opravy za odpovídající cenu, s minimalizací
ﬁnančního zatížení vlastníků a dodržením všech potřebných
a legislativou daných nařízení:

Nezatepleno

Zatepleno

Dům po opravě – polovina zateplena

Z výše uvedených snímků je naprosto zřejmé, že pouhá částečná
oprava domu není tím právě vhodným řešením.

www.revitalizace.eu

V případě, kdy máte zájem o výše uvedené výpočty, případně
termovizní měření a související poradenství stačí jednoduše
vyplnit kontaktní formulář na adrese: www.revitalizace.eu
Přeji hodně zdaru při ne právě lehkém rozhodování.
Hana Chlebcová
Regionální centrum bydlení
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Jsme menší bytové družstvo s 56 členy.
Na poslední schůzi družstva bylo přijato
usnesení o převodu bytů do vlastnictví
členů družstva a založení Společenství
vlastníků. Jak máme postupovat a co vše
je potřeba udělat k tomu, abychom mohli
společenství založit?
Váš dotaz není na stručnou odpověď. A je
potřeba rozdělit si dotaz na:
1. Převod bytů (jednotek) do osobního vlastnictví členů bytového družstva
2. Vznik společenství vlastníků jednotek
3. Hospodaření BD a SVJ po vzniku společenství
1. Převod bytů (jednotek ) do osobního
vlastnictví členů bytového družstva
K tomu, aby bylo možné převést do osobního
vlastnictví byty v domě, který vlastní Vaše
BD je potřeba dům rozdělit na jednotlivé
byty (jednotky). K tomuto úkonu slouží tzv.
prohlášení vlastníka. Prohlášení vlastníka je
dokument, který vložíte do katastru nemovitostí. Zápisem prohlášení do katastru nemovitostí dojde k rozdělení domu na jednotlivé
jednotky. Prohlášení vlastníka musí obsahovat náležitosti dané zákonem o vlastnictví
bytů a nebytových prostor (zákon č. 72/94
Sb. v platném znění):
Označení budovy – dle údajů v katastru
nemovitostí
Popis jednotek v budově – plocha jednotek,
vybavení,
Určení společných částí budovy – určení
části budovy společné všem vlastníkům a případně i částí budovy společné pro některé
konkrétní jednotky
Stanovení spoluvlastnických podílů na společných částech budovy – dle zákona o Vlastnictví bytů a nebytových prostor – plocha
konkrétní jednotky/součtem podlahových
ploch všech jednotek v domě
Označení pozemku – je-li pozemek předmětem převodu
Práva a závazky týkající se budovy – platné
závazkové vztahy bytového družstva
Pravidla pro přispívání vlastníků společných
částí domu – jakým způsobem budou generovány prostředky na zajištění jednorázových
oprav a pravidelných plateb
Pravidla pro správu společných částí domu –
určení správce domu a konkrétních pravidel
pro výkon správy domu
Zpracování prohlášení vlastníka je potřeba
věnovat maximálně možnou pozornost.

§§§
Jedná se o materiál, který určí další hospodaření a chod domu. Bohužel se stále více
setkávám s požadavky vlastníků na různé
jiné výpočty, rozdělení plateb souvisejících
s obnovou domu a po mém upozornění, že je
potřeba vycházet z Prohlášení vlastníka jsou
překvapeni co, že je to za dokument.
Prohlášení vlastníka je katastru nemovitostí
zpravidla předkládáno s první smlouvou
o převodu družstevního bytu do vlastnictví
člena družstva. Po vkladu Prohlášení vlastníka je možné provést vklad práva vlastnického
pro jednotlivé členy družstva.
V souladu se zákonem o vlastnictví bytů
a nebytových prostor (zákon č. 72/94 Sb.) je
možné převádět jednotky pouze do vlastnictví člena družstva, který má k předmětnému
bytu právo nájmu.
2. Vznik společenství vlastníků jednotek
Vrátím-li se k Vašemu dotazu tak Společenství vlastníků jednotek není možné založit
bez toho, aby došlo ke splnění zákonem
daných podmínek.
Vrátím-li se opět k Zákonu o vlastnictví bytů
tak dle § 9 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
nabyly vlastnictví k jednotce jiným způsobem
než smlouvou, jsou povinny o tom uvědomit
původního vlastníka budovy.
Společenství tedy není možné založit.
Vznikne poté, kdy je druhému členu družstva

doručena smlouva o převodu bytu do osobního vlastnictví.
Následně by v termínu do 60 dnů po vzniku
společenství mělo proběhnout první Shromáždění vlastníků jednotek, na kterém si
schválíte název společenství, zvolíte výbor –
minimálně tříčlenný, případně můžete výbor
nahradit tzv. pověřeným vlastníkem a přimete stanovy společenství. Ze schůze musí být
pořízen notářský zápis, Výbor nebo pověřený
vlastník jsou povinni do 60 dnů po svém
zvolení podat návrh na zápis do rejstříku.
K návrhu na zápis se přikládá
a) výpis z katastru nemovitostí pro dům
s byty a nebytovými prostory,
b) notářský zápis o průběhu první schůze shromáždění, na níž byly schváleny
stanovy společenství a zvoleny orgány
společenství, včetně listiny osvědčující přítomnost vlastníků jednotek na této schůzi,
c) schválené stanovy společenství.
3. Hospodaření BD a SVJ po vzniku společenství
V této oblasti je zpravidla nejvíce chybováno.
Již jsme si vysvětlili, že společenství vlastníků
není možné založit, společenství Vám k určitému datu vznikne a Vy jste povinni dnem
vzniku Společenství zahájit vedení účetnictví.
Co ale s bytovým družstvem? Najednou
máme v domě dvě právnické osoby. V jakém
jsou vztahu? Pokud vyjdeme ze Zákona
o vlastnictví bytů, tak členem společenství
vlastníků jednotek se stávají všichni vlastníci.
Pokud jsou tedy některé jednotky v domě
vlastněny bytovým družstvem, stává se
družstvo automaticky členem společenství.
Mělo by dojít k ukončení závazků družstva
–smluv o dodávkách medií…… a uzavření
nových smluv, kde již bude účastníkem SVJ.
Zároveň vlastníci by měli skládat prostředky
na účet SVJ. platby za jednotku je povinen
hradit vlastník. Na účet SVJ tedy za byty
ve vlastnictví BD provádí úhrady družstvo
a nájemník platí družstvu. Po dobu, kdy
máte v domě dvě právnické osoby, Vás čeká
vedení dvojího účetnictví. Doporučuji tedy,
pokud se rozhodnete k převodu bytů ve Vašem družstvu do osobního vlastnictví, snažit
se převést všechny byty v co nekratším
časovém úseku a tím uváděnou podvojnost
co nejvíce zkrátit.
V případě zájmu jsme Vám schopni celou
agendu spojenou s převodem jednotek do
osobního vlastnictví zajistit, a můžeme Vám
nabídnout i vedení správy jak SVJ, tak bytového družstva.
JUDr. Petr Říha

ZE STAVEBNICTVÍ

Skončete
s šedou,
přejděte
na zelenou,
žlutou ...
Bydlete s RCB
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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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CERPAD – Úsporný dům 2011
Regionální centrum bydlení jako aktivní
člen sdružení Centra regenerace panelových domů (CERPAD) vám přináší informaci o novém projektu:
CERPAD - Úsporný dům 2011.
V roce 2010 bylo vydáno nové přepracované znění směrnice 2002/91/ES
o energetické náročnosti budov. Směrnice pod označením 2010/31/EU řeší
jednak deﬁnici nových administrativních
nástrojů ke snížení energetické náročnosti
budov a zároveň i ekonomické nástroje
bez kterých jsou vytyčené cíle v podstatě
nedosažitelné.
Podíl budov na celkové spotřebě energie
v Unii činí 40%. Tento sektor se rozrůstá,
což bude mít za následek zvýšení spotřeby energie.
Snížení spotřeby energie a využívání
energie z obnovitelných zdrojů v sektoru
budov proto představují důležitá opatření
nutná ke snižování energetické závislosti
Unie a emisí skleníkových plynů. Spolu se
zvýšeným využíváním energie z obnovitelých zdrojů by opatření přijatá za účelem
snížení spotřeby energie v Unii umožnila
Unii dodržení závazku splnění Khójského
protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
(UNFCCC):
- snížit celkové emise skleníkových plynů
alespoň o 20%
- snížit spotřebu energie Unie o 20%
- zvýšit podíl využívání energie z obnovitelných zdrojů na 20 % z celkové spotřeby
energie a to vše ve srovnání s hodnotami
z roku 1990.
Budovy mají vliv na dlouhodobou spotřebu
energie. Vzhledem k dlouhodobému cyklu
renovace stávajících budov by proto nové
a stávající budovy, které jsou předmětem
větší renovace, měly splňovat minimální
požadavky na energetickou náročnost
přizpůsobené místnímu klimatu.
Pokud máme jako jeden z členů Unie dojít
k vytyčenému cíli, je potřeba mimo jiné
přijmout i ekonomické nástroje (ﬁnanční

pobídky), kterými bude podpořen zájem
cílové skupiny – vlastníků bytových domů
k realizaci navržených opatření.
Do 30. června 2011 by měla být členskými státy Unie vypracována opatření
a nástroje ﬁnanční povahy.
Mezi těmito nástroji by jistě vlastníci obytných domů uvítali přímou státní podporu,
dotované úvěry, nebo úvěry s nízkým
úrokem, granty a státní záruky.
Právě do této oblasti – přípravu ekonomicky výhodných nástrojů potřebných
k realizaci Unií stanovených cílů míří jedna
z kapitol Projektu „Úsporný dům CERPAD
2011“.
Naším cílem v rámci Směrnice EU
2010/31 a závazků z ní vyplývajících je
podpora vytvoření jednotného dlouhodobého programu podpory na dokončení
sanace bytového fondu.
Dne 24. 3. 2011 proběhl v hotelu DUO
v Praze první WORKSHOP, kterého se

zúčastnil i stávající ředitel Státního fondu
rozvoje bydlení JUDr. Jan Wagner.
K prosazování a přípravě programu jsou
plánovány další akce včetně seminářů
sdružení CERPAD na které Vás tímto
zveme:
7. 4.
Praha
19. 5. Brno
16. 6. Ústí nad Labem
22. 9. Pardubice
13. 10. Zlín
3. 11. Plzeň
24. 11. Praha
Vzhledem k tomu, že seznam seminářů
a akcí je průběžně doplňován doporučuji
seznámit se s aktuálním stavem na www
stránkách:
www.revitalizace.eu
www.panelcentrum.cz
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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.

TÝM RCB ZÁPAD
Lucie Glubmíková
Oblastní ředitelka
Region: Čechy
Mobil: 604 260 477
glumbikova@revitalizace.eu

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

TÝM RCB VÝCHOD
Petr Vojna
regionální ředitel
Region: Morava a Slezsko
mobil: 777 066 491, 734 311 930
vojna@revitalizace.eu

• výběrové řízení dodavatele stavby
• právní poradenství při uzavírání smluvních
vztahů
• zajištění stavebního řízení včetně dozoru
stavby
• výběrové řízení ﬁnančního ústavu

KANCELÁŘE RCB:
Praha:
V Hůrkách 2089/27
15800 Praha5
Tel. 731 102 516
centrumbydleni@revitalizace.eu
Brno:
Špačkova 8
63600 Brno
Tel. 731 102 516
centrumbydleni@revitalizace.eu
České Budějovice:
Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
Tel. 731 102 516
centrumbydleni@revitalizace.eu
Jindřichův Hradec:
Třebického 1101/II
37701 Jindřichův Hradec
Tel. 731 102 516
centrumbydleni@revitalizace.eu

www.revitalizace.eu
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• 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, včetně přípravy a podání žádosti.
• kombinaci dotačních titulů
• vyhotovení stanoviska poradenského
střediska
• bezplatné vyhotovení termovizních snímků

Kontakt:
centrumbydleni@revitalizace.eu
www.revitalizace.eu
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Výstavy a veletrhy
Duben

Květen

Stavíme, bydlíme Ústí nad Orlicí
7. ročník stavební výstavy pro oblast Orlicka
Termín: 6. - 7.4.2011
Místo: Kulturní dům Ústí nad Orlicí

Hobby 2011
20. ročník výstavy - 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.
Termín: 11. - 15.5.2011
Místo: Výstaviště České Budějovice

Stavební veletrhy Brno 2011 - IBF
Mezinárodní stavební veletrh
Termín: 12. - 16.4.2011
Místo: Brno - BVV
Souběžně probíhající akce:
MOBITEX
Mezinárodní veletrh bydlení
SHK BRNO
Mezinárodní veletrh technických zařízení budov
URBIS TECHNOLOGIE
Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb
URBIS INVEST
Mezinárodní veletrh investičních příležitostí,
podnikání a rozvoje v regionech
MŮJ DŮM, MŮJ HRAD & BYDLENÍ
19. ročník stavební výstavy a výstavy o bydlení
Termín: 28.4. - 1.05.2011
Místo: Výstaviště Zahrada Čech - Litoměřice
Souběžně probíhající akce:
Soutěžní přehlídka řemesel SUSO
řemeslná soutěž - doprovodný program výstavy Můj
dům, můj hrad
Postupové kolo jubilejního 15. ročníku Soutěžní
přehlídky řemesel SUSO. Během dvou dnů předvedou
veřejnosti svůj um mladí řemeslníci v oboru truhlář
a zedník. Exhibičně bude k vidění obor rytec skla
ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské
Kamenický Šenov. Slavnostní ceremoniál moderuje
herec J. A. Duchoslav alias Viki Cabadaj z ﬁlmu
Sněženky a machři.
začátek - konec akce: čtvrtek 28.4. 10:00 - pátek 29.4. 18:00
FLORA OLOMOUC - jarní etapa
Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, jarní
etapa
Termín: 28.4. - 1.5.2011
Místo: Výstaviště Flora Olomouc
Souběžně probíhající akce:
Jarní zahradnické trhy
prodejní trhy květin, zeleniny, semen, okrasných
rostlin, školkařských výpěstků, zahradnických
pomůcek a potřeb
Hortifarm
veletrh drobné zahradní mechanizace, zahradnických
pomůcek a potřeb

Přerovský veletrh - Postav dům, zařiď byt
14. ročník prodejní a prezentační výstavy stavebnictví
a bytového zařízení
Termín: 17. - 19.6.2011
Místo: Výstaviště Přerov

Červenec
Květy 2011
15. celostátní výstava květin a zahradnické trhy
Termín: 14. - 17.07.2011
Místo: Výstaviště Lysá nad Labem

Srpen
Stavíme, bydlíme Šumperk
8. ročník stavební výstavy pro oblast Jeseníků
Termín: 30.4. - 1.5.2011
Místo: Dům kultury Šumperk
Dům a zahrada Liberec
7. ročník prodejní a kontraktační výstavy zaměřené na
úpravu a zařízení interiéru, exteriéru obydlí a potřeby
pro zahrádkáře
Termín: 19. - 22.5.2011
Místo: Výstaviště Liberec
WATENVI
Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh
Termín: 24. - 26.5.2011
Místo: Brno - BVV
Opavský veletrh
8. ročník veletrhu stavebnictví, bytového zařízení
a automobilů
Termín: 27. - 29.5.2011
Místo: Hala Opava

Červen
Rodina a volný čas
1. ročník prodejní a kontraktační výstavy pro rodinu
a volný čas
Termín: 10. - 12.6.2011
Místo: Výstaviště Louny
Souběžně probíhající akce:
Autosalon Louny
13. ročník výstavy osobních, užitkových, nákladních
automobilů, motocyklů a autopotřeb
Růžová zahrada
Celostátní výstava růží a letních květin a zahradnické trhy
Termín: 16. - 19.06.2011
Místo: Výstaviště Lysá nad Labem

Chodský veletrh Domažlice
1. ročník veletrhu stavebnictví, bytového zařízení,
úspor energií, zahradnictví a hobby, souběžně
probíhají Chodské slavnosti
Termín: 12. - 14.8.2011
Místo: Hala TJ Jiskra
FLORA OLOMOUC - letní etapa
mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, letní
etapa
Termín: 18. - 21.8.2011
Místo: Výstaviště Flora Olomouc
Souběžně probíhající akce:
Letní zahradnické trhy
prodej květin, zahradnického sortimentu a drobné
zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb
DŮM 2011
18. ročník všeobecné stavební výstavy
Termín: 19. - 21.8.2011
Místo: Výstaviště Louny
Země živitelka
38. ročník výstavy - obnova a rozvoj venkova, rostlinná
a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská
výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví
a pěstitelství, služby pro zemědělství a ostatní.
Termín: 25. - 30.8.2011
Místo: Výstaviště České Budějovice
Souběžně probíhající akce:
Ekostyl
Tvorba a ochrana životního prostředí, ekologické
technologie, ekologické stavby, likvidace odpadů,
alternativní zdroje energie, biomasa, bioprodukty,
racionální výživa a zdravý životní styl.
Mezinárodní výstava DRUŽSTEVNICTVÍ
Spotřební zboží, kovovýroba, elektronika,
stavebnictví, vybavení domu, bytu, zahrady, textil
a kožená galanterie, umělecké a řemeslné výrobky,
zemědělské a potravinářské výrobky.

KŘÍŽOVKA

Bydlete s RCB

27

Co můžete zapomenout doma, ale musíte to mít, při podání žádosti o dotaci v programu Nový panel?
Odpověď: Tajenka křížovky

Přejeme vám příjemné chvíle s naší křížovkou

Trinitrotoluen

Domácky
Leontýna

Americká
tisková
agentura

Zaslat

Chemický
prvek
(At)

Vlastní
pávům

Latinský
pozdrav

Čtyřhra

Jméno
dvou
manželek
Karla IV.

Ptačí
citoslovce

Klesat
Pracka

Příklad

Část
molekuly

Strana
účtu

Jednotlivosti

Specializovaná
prodejna
vína

Název
několika
našich
obcí

Týkající
se Vlada

Francouzský
komik

Zamlčet
Iniciály
malíře
Gauguina

Nestojící

1. část
TAJENKY
Zdobená
pozlátkem

Tato

Výbor
na obranu
nespravedl.
stíhaných

Zářivě
žlutí
Slovensky
„orel“

Zpěvná
slabika

Řeka
v Rusku
Porušení
věrnosti

Váhová
jednotka

Televizní
noviny
(zkr.)

Telefonovati

Kazit
(expresivně)

Vybavení
nevěsty

Všechno

Vlákno
Orgán
v ústní
dutině plžů

Rýpán

Kouč

Věci
veřejné
Psací
potřeba

Opak
dne

Navždy

Činit
Bývalý
výrobce
bicyklů

Beznohá
ještěrka

Naše
největší
ryba

Obloha

Evropská
měna

Obilovina

Skulina

Kolos

Značka
kiloampéru
Písmeno
alfabety
Značka
kosmetiky

Tekutina
vylučovaná
ledvinami

I když

Kopt

Označení
citlivosti
filmu

Osetí

Začátek
závodu

Označení
vozidel
dálkové
přepravy

Restaurace
a jídelny
(zkr.)

Starořecký
bajkář
Olověné
závažíčko

Tvoji

Princip čínské filozofie
Dětský
pozdrav

Dráhy
Mužské
jméno
Arabské
mužské
jméno
Symetrály

Skřípavá

Televizní
postavička

Rusky
„nebo“
Takové
množství

Ohrada
z kůlů
Vodní
pták

Citoslovce
vrčení

Skotská
sukně
Šroub
do dřeva

Avšak

České
dráhy
Letectví

Škůdci
šumav. lesů
Bavlněná
tkanina

Anglicky
„blízký“

Ředitel
akademie
(zkr.)
Nádhera

Žvást

Až
sem
Stovky
Potravinářský veletrh
Plošná
míra

2. část
TAJENKY
Kůň
táhnoucí
sulku

Otesat

Pražské
nakladatelství

Alkany
s osmi
uhlíky

Výrobce
kuchyní

Domácky
Kateřina

www.revitalizace.eu

Římská
dvojka

Sklad
obilí
Směs
koření

Rostlina
dosna
Vlastní
kosům

Sarmatky

Divadelní
úloha

Lomcovat

Pulz

Předložka
Silnější
zašpičatělé
tyče
Zbavovat
špíny
Pozván
jako další

Co

MP3
přehrávač
od Apple

Usušená
tráva

Tu máš
Inic. elektrotechnika
Tesly

Rozradostnělý
Starší
SPZ Kolína

Dvakrát
snížený
tón

Jihomoravské město

Rozkoše

Barva
na vajíčka
Ostří
nožů

Starosumerské
město

Nápověda:
AB;
AP;
DIN; IKAR;
IPOD; KA;
OTÍN;
RADULA;
SYKORA;
TAO; UR

Nářečně
„lavice“

Věnované
věci

28

750*
65*
250*

NÁZOR ODBORNÍKA
PORADENSKÉ
A INFORMAČNÍ
STŘEDISKO
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S RCB získáte:
Odborné poradenství partnera SFRB
Stanovisko Poradenského a informačního střediska
Garanci nejvyšší kvality (tisíc opravených bytových domů)
Bezplatnou vstupní analýzu s odborným výkladem
Prezentaci záměru na shromáždění SVJ, schůzi BD
Právní poradenství při uzavírání smluv
Kontrolu stavby termokamerou

DPH a VYTÁPĚNÍ

* čísla ukazují aktuální stav žádostí zpracovaných RCB pro bytové domy k dotačním titulům Panel, IPRM a Zelená úsporám.
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