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EDITORIAL

„Tak máme co jsme chtěli, náš mladej je
bez práce, dcera čeká dvojčata a mne
čeká operace. Manžel jde do předčasného
důchodu a k tomu všemu nám prodávají
střechu nad hlavou.“
Ne to není můj příběh, ale část rozhovoru
dvou žen, který pokračoval výčtem
podobných problémů té druhé. Ale máme
opravdu, co jsme chtěli?
Ne, nemáme co jsme chtěli, ale máme
přesně to co jsme naše politiky naučili a co
jsme jim dovolili. Při své profesi se setkávám
s mnoha lidmi a bohužel musím konstatovat,
že ve většině případů pouze čekají, až se
něco stane, až se za ně někdo postará.
Možná nová generace bude jiná, ale bohužel
zatím stále postrádám ty, kteří se umí ozvat,
kteří řeknou svůj názor a nenechají se
umlčet nabídkou ať již funkce, úplatku či jiné
výhody.
Bohužel nám všem nedochází, že tyto
„Výhody“, na kterých naše zemička stojí,
zaplatíme nakonec my všichni.
Zkusme se spolu zamyslet. Pokud nám někdo
nabídne službu, která je téměř zdarma a proti
tomu stojí nabídka za reálnou cenu. Jak se
zachováme? Ano, většina z nás sáhne po té
levné nabídce, vždyť je problémem toho, kdo
tuto službu nabízí aby si určil reálnou cenu,
a pokud tak neučiní a my na tom vyděláme,
můžeme být jenom spokojení.
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Je tomu opravdu tak? Nestálo by za to
zamyslet se nad tím, z čeho jsou hrazeny
náklady společnosti s podceněnou
nabídkou?
Já se bohužel s touto praktikou setkávám
stále častěji. Vy určitě také, jenom nejste
mnohdy schopni taktiku podobných
společností odhalit.
Začíná to celkem nevinně. Zástupce
společenství, nebo družstva osloví odborník
a nabídne jim své služby. No a protože dům
potřebuje opravu a každá rada je dobrá,
a tahle je navíc skoro zadarmo, tak je
rozhodnuto. Ti opatrnější se pro jistotu ještě
podívají na webové stránky, kde shledají vše
v pořádku a není co řešit.
Někdy po podpisu smlouvy, někdy bez
smluvního vztahu začne plnění.
Vše se jeví relativně v pořádku. Poradce
radí a nejenom to, on za tu bezkonkurenčně
nízkou cenu připraví i kompletní výběrové
řízení zhotovitele zakázky, dodá seznam
prověřených ﬁrem k oslovení. Nakonec
dokonce nabídky odborně vyhodnotí.
Napadne Vás, kde je problém?
Pokud se nedostanete k podkladům domu
cca Vaší velikosti se stejným rozsahem prací
zpravidla nic netušíte. Problém přijde ve
chvíli, kdy si cenu porovnáte.
A je na světě první velké rozčarování. Cena
bývá navýšena mnohdy i v řádech desítek
procent.
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Už víte, z čeho je živa společnost Vašeho
„levného“ poradce?
Ale právě proto, že mi vadí podobné praktiky
a nechci se zařadit do skupiny mlčících
a možná také proto, že se nás s podobným
názorem sešlo několik, a navíc s podobným
nápadem, tak již několik měsíců pracujeme
na projektu.
O čem to vše je, se dozvíte při dalším čtení
a mimo jiné i na stránkách www.ckb-cr.cz
@ adresa – info@ckb-cr.cz
Co na závěr? Najděte si v našem časopise,
to, co vás skutečně zajímá, a pokud tady
vámi žádané téma či článek chybí, napište
nám.
Hana Chlebcová
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Zeptali jsme se primátora hl. města Prahy
RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D.
Jaké jsou Vaše hlavní cíle a priority ve
vedení města?
Začal jsem, ještě jako náměstek primátora
se zpracováním nového modelu územního
plánu města a chci ho dokončit. To je hodně
osobní věc. Prioritou je dokončení staveb
tunelu Blanka a rozestavěného metra a jsou
zde samozřejmě další investice, které jsme
zdědili. Z minulosti jsme spolu s tím převzali
nezajištěné ﬁnancování a obrovské množství
problémů spojených s tím, jak byly tyto
investice administrativně nedotaženy. Jejich
ﬁnancování se proto pohybuje někde až
na hraně zákona a vstupujeme do oblasti,
kde je riziko kolize s platnou legislativou …
nicméně realita je taková, že stavby běží,
jejich zastavení by pro Prahu znamenalo
obrovské ztráty a my osobní riziko s jejich
doﬁnancováním prostě musíme převzít. Po
rozchodu s ODS jsme provedli další krok
v reorganizaci magistrátu, jsem přesvědčen,
že to bude patřit k dobrým věcem, které po
nás městu natrvalo zůstanou. Občanům to
ulehčí život. Jsou tady desítky dalších věcí,
ale obecně se asi dá říci, že nyní bychom
chtěli začít řešit spíše menší investice, které
by přímo usnadnily život lidem. Je v tom
částečně náš pocit, že se město už dvě
desítky let věnuje spíše velkým stavbám a na
ostatní nezbývají prostředky ani síly. A za
druhé prostý fakt, že tětiva investičního luku
Prahy je v době ekonomické recese napjata
na samotnou hranu a musíme mít rozum
a dále ji nenapínat.
V čem spatřujete každodenní maličkosti?
Základ je asi v tom, že nikdo nežije tak
úplně v Praze. Žijeme v její části, ve svém
kousku města a tam primárně vzniká náš
pocit spokojenosti nebo nespokojenosti.
Potřebujete tedy fungující město kolem
sebe, dobrou veřejnou dopravu, silnice,
služby, kulturu … ale to hlavní je domov
a věci bezprostředně kolem něj. Obchod,
služby, prostředí, něco hezkého a příjemného
… Jsou to stovky věcí, které většinou ani
tolik nevnímáte, pokud jsou na svém místě
a fungují. A které vás zase strašně a až
neúměrně své vážnosti štvou, když nefungují.
To představuje strašně členitou směs přání
a potřeb, které jsou schopni deﬁnovat pouze
sami lidé v konkrétním místě. Proto jsme se
na ně obrátili a necháváme na nich, aby si
řekli, co potřebují a co jim chybí. A my se
pokusíme tyto drobnosti doplnit.
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Jak míníte zlepšit dopravu v Praze?
Dokončit Blanku, dokončit trasu metra
z Dejvic, maximálně pokročit se stavbou
okruhu městského i silničního … a ve
vazbě na to okamžitě provádět opatření
ve stávajícím systému dopravy. Konkrétně
to může být třeba zlidštění severojižní
magistrály a omezení provozu na ní
a podobná opatření jinde. Nejsou to žádné
objevy. Cíl udělat z magistrály místní
komunikaci tady je už mnoho let, ale ta auta
musíte někam převést. Pokud se nebude
chtít změnit sama společnost, její životní
styl, tak doprava nemizí, pouze se dopravní
zátěž přemísťuje. Dokončení další části
komunikačního skeletu města tedy teoreticky
umožňuje třeba zklidnit magistrálu, ale
nedělejme si iluzi, že to i tak bude snadné.
Nicméně my tuto ambici máme. V tom je
změna přístupu, protože předchozí vedení
města chtělo tyto změny provádět až po
dokončení celých komunikačních okruhů. My
si myslíme, že to jde rychleji, že lidé už čekají
příliš dlouho a není nutné, abychom se část
dopravní zátěže nepokusili z částí města
sejmout hned.
Jaké konkrétní kroky plánujete pro
zlepšení možností trávení volného času
Pražanů?
Plánujeme revitalizaci Štvanice a další větší
projekty, ale už jsem vlastně odpovídal
v předchozí otázce – chceme pomoci
vytvářet prostor pro trávení volného času
tam, kde lidé přímo žijí a podle jejich přání
a potřeb. Jinak řečeno, v této chvíli jsou pro
nás důležitější než celoměstské projekty,
projekty místní, lokální.
Jste členem dozorčí rady společnosti
Český Aeroholding, který sdružuje
státem vlastněné ﬁrmy působící
v oblasti letecké přepravy. Věnujete se
sám aktivně létání?
Ano, létání je můj veliký koníček už od útlého
mládí. První pusa se spolužačkou v sedmi
letech a už jsem v tom lítal. Tak jako v dalších
podobných případech, které zná každý z nás.
Ale co se týká létání v opravdovém letadle,
to provozuji pouze jako pasažér. Řízení
nechávám na odbornících.
Předsedáte dozorčí radě Českého
svazu tanečního sportu. Jste aktivním
tanečníkem?

To by bylo v této chvíli příliš troufalé tvrzení.
Tak jednou za čtrnáct dní si s bývalou
soupeřkou z doby mého závodního tančení
vezmeme taneční sál a dvě, tři hodiny si
zatrénujeme. Udržuji si tedy určitou kondici,
ale aktivní tanec samozřejmě vyžaduje
násobně více času a námahy. Stručně
řečeno, ne, nejsem aktivním tanečníkem, na
to už nemám čas, ale pořád tanec miluji.
Jako své zájmy uvádíte sport, cestování,
hudbu a kulturu, který z uvedených
zájmů je pro Vás prioritou a kolik máte
na své koníčky času jako primátor
města?
Když řeknu sport, bude v tom dost
pragmatizmu, ale volím ten. Potřebuji pohyb,
i jako primátor potřebuji fyzickou kondici
a na sport si musím čas vysloveně najít
a vyčlenit. Je to tedy cíleně vybojovaná
priorita. Kultura a hudba se s trochou snahy
dá i spojit s reprezentačními a společenskými
povinnostmi primátora – i když samozřejmě
ideální to není. A cestování to prostě odnáší.
Primátor sice teoreticky může cestovat
hodně, ale mám v Praze tolik práce, že na
to prostě není čas. Celkově na své koníčky
v současné funkci a situaci nemám čas
žádný, ale nějaký si zatím sem tam dokáži
vybojovat.
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ÚSPORNĚ A KVALITNĚ
Poprvé v životě jsem se rozhodla, že doma něco zrekonstruuji. Na rozdíl od mých rodičů, kteří již přestavěli několik domů a vybudovali několik kanceláří, a kteří tedy nejen na první pohled vidí chybu v rozpočtu, ale i problém s kvalitou, jsem v této oblasti byla
nováčkem.
První rada, kterou jsem dostala, byla
„udělej si výběrové řízení, poptej si
víc společností, ať máš srovnání ceny
a kvality“. Super, hračka, poslala jsem
jim zadání a čekala na odpovědi. Začaly
chodit záhy. Pro některé jsem nebyla
zajímavou zakázkou, ale většina mě
šokovala tím, že mi to, co jsem doma
chtěla předělat, nabídli za cenu minimálně
dvojnásobnou tomu, co jsem čekala
a byla ochotná zaplatit. Navíc většina
z nich chtěla zálohu předem, někde až do
výše 90 % ceny, a to předtím, než uvidím
jakýkoli výsledek.
Byla jsem docela zaskočená. Myslela
jsem si, že jsem to celé asi ﬁnančně
podcenila. Navíc jsem neměla tušení,
jak z nabídek cizích společností vybrat
toho dodavatele, který mi zakázku udělá
skutečně kvalitně a v termínu, ve kterém
jsem ji potřebovala. Internetové stránky
moc nepomohly, reference na internetu
spíše nebyly.
Začala jsem tedy vybírat podle smluvních
podmínek a podmínek realizace. Jako
právník a specialista na smlouvy o dílo
a kupní smlouvy jsem sama odmítla
podepsat smlouvu, která by umožnila
dodavateli mě „vzít na hůl“, a která

by neobsahovala vyvážené smluvní
podmínky. Většina společností však na
moje požadavky na změnu smluvních
dodacích podmínek reagovala striktně
negativně. Několik posledních let reviduji
smlouvy o dílo, aby klienti dostali to,
co chtějí a byli spokojení, a sama pak
nakonec uzavřu smlouvu, na základě
které nedostanu to, co chci, a ještě vše
zaplatím předem? Měla jsem chuť celou
rekonstrukci vzdát.
Nakonec u mě vyhrála společnost, která
dodala velmi jednoduchou nabídku.
Obratem mi však odpověděla na všechny
všetečné dotazy a současně mi nabídla,
že můžeme zakázku realizovat na základě
objednávky nebo smlouvy. Oboje bylo
v příloze. Prošla jsem smlouvu a skoro
oněměla. Neměla jsem k ní téměř žádné
připomínky. Smlouva byla vyvážená, jako
jediná ze všech, co jsem četla, obsahovala
jak smluvní pokuty pro mě, tak ale i pro
druhou stranu. A v tom málu, co jsem
chtěla změnit, mi vyšli vstříc. A navíc
i cena byla po vyjednávání tam, kde jsem
to od samého počátku čekala.
Zakázku zrealizovali. Nikoli v termínu,
který jsem chtěla, ale v termínu, který
mi na samém počátku sdělili jako reálný.

Byla jsem skutečně spokojená a šťastná,
že to celé dobře dopadlo a já jsem našla
po dlouhém bloudění a hledání kvalitního
a seriozního dodavatele.
Myslím, že nejsem jediná, kdo si před
rekonstrukcí klade otázku, jak skloubit
přijatelnou cenu a kvalitu. A určitě nejsem
jediná, kdo si klade otázku, jak najít
na trhu společnost, která vám nabídne
obojí: rozumnou cenu a současně kvalitu
a seriozní přístup.
Věřte ale, že na trhu jsou společnosti,
které jsou připravené vám nabídnout
jak kvalitu, tak i přijatelnou cenu a že
tyto společnosti trpí tím, že je na trhu
řada takových, jaké jsem na počátku
mého hledání nacházela já. Cílem těchto
společností je poskytovat služby v nejlepší
možné kvalitě a mít tak řady spokojených
zákazníků. A stejně, jako vy přemýšlíte,
jak je odlišit od „těch ostatních“, i tyto
společnosti přemýšlí, jak se odlišit od
„těch ostatních“, co to s kvalitou nemyslí
vážně.
Právě proto vám přinášíme nový projekt
s názvem Cech kvalitního bydlení. Jedná
se o sdružení společností či subjektů,
které mají zájem poskytovat pouze
vysoce kvalitní služby v oblasti kvalitního
a úsporného bydlení a to za ceny, které
nejsou zbytečně přemrštěné.
Společnosti a subjekty, které jsou
v Cechu kvalitního bydlení, se zavázaly
dodržovat Kodex kvality, který je jedním
z klíčových dokumentů Cechu kvalitního
bydlení. Skutečnost, že je společnost
či subjekt členem či partnerem Cechu
kvalitního bydlení, tak bude pro
objednatele služeb této společnosti
zárukou toho, že taková společnost
(subjekt) se zavázala k dobrovolnému
dodržování kvality a férové ceny a že má
zájem poskytovat vám vysoce kvalitní
služby v oblasti kvalitního a úsporného
bydlení. Současně však skutečnost, že je
společnost (subjekt) v Cechu kvalitního
bydlení znamená, že je zde orgán, který
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Pokud patříte mezi ty, kteří hledají
informace, případně pomoc,
tak právě pro Vás je připravena možnost
kterou přináší Cech kvalitního bydlení.
Jak nejlépe Vám můžeme Cech přiblížit?
nad dodržováním podmínek kvality
a ceny dohlíží, a že tedy nejste nadále na
posouzení otázky, jak spojit požadavek
kvality a přijatelné ceny sami.
Cech kvalitního bydlení sdružuje
společnosti či subjekty, které:
1) Vyrábí materiály či komponenty pro
kvalitní a úsporné bydlení,
2) se zabývají realizací jednotlivých prací,
které jsou pro kvalitní a úsporné bydlení
potřeba (např. realizace zateplení, výměny
oken apod.),
3) poskytují poradenství a ﬁnanční
zajištění pro kvalitní a úsporné bydlení,
4) poskytují např. projekční činnosti,
technický dozor investora, ale také
provoz jednotlivých technologií (např.
výtahy, kamerové systémy, zabezpečení
a ochranu domu), či takové, které zajišťují
dodávky médií spojených s provozem
bytového domu (např. elektřina, voda,
teplo), či zajišťující měření a regulaci
v bytových domech,
5) jsou výrobcem, dodavatelem nebo
provozovatelem zařízení úsporných
technologií v bytových domech, zejména
tepelných čerpadel a solárních systémů.
Partnery Cechu jsou i bytová družstva
a společenství vlastníků jednotek. Tím, že
se stanou partnery Cechu, získají mimo
jiné např. možnost bezplatné kontroly
rozpočtu dodavatelem nabízených prací,
revizi smlouvy o dílo a další výhody
spojené s kvalitou prací a služeb.
Spolupráce s někým, kdo je členem či
partnerem Cechu kvalitního bydlení, by
pro vás měla být zárukou, že na realizaci
vaší rekonstrukce nebo jiných prací,
které souvisejí s kvalitním a úsporným
bydlením, již nebudete sami, a že budete
spolupracovat s někým, komu na kvalitě
poskytovaných služeb skutečně záleží.
JUDr. Radka Chlebcová Ph.D.
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Zkusme se třeba podívat do Stanov:
1. Co je vlastně předmětem činnosti Cechu?
Předmětem činnosti Cechu je poskytování informací a služeb v oblasti kvalitního
a úsporného bydlení a to zejména pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva
a další subjekty.
Na činnosti Cechu se podílí jednak členové Cechu a jednak partneři Cechu.
2. Jaký je cíl?
Cílem činnosti Cechu je vytvořit sdružení osob, které umožní zajistit dodržování kvality
při provádění činností zajišťovaných členy či partnery Cechu. Cílem činnosti Cechu je
také poskytovat prostřednictvím svých členů a partnerů vysoce kvalitní služby v oblasti
kvalitního a úsporného bydlení.
3. Kdo může být členem Cechu?
Členem Cechu může být fyzická nebo právnická osoba. Členství v Cechu je založeno na
principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů.
4. Musí člen Cechu plnit nějakou speciﬁckou podmínku?
Členy Cechu se mohou stát pouze ti, kteří mimo jiné splní poměrně přísná kritéria
kvality poskytovaných služeb.
5. Za jakých podmínek se může stát členem Cechu společenství vlastníků
jednotek, nebo bytové družstvo?
Pro společenství a bytová družstva je připravena forma Partnerství.
Více informací najdete na stránkách www.ckb-cr.cz, @ adresa – info@ckb-cr.cz
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CHYSTÁTE SE ZATEPLOVAT
kvalita především
Zateplení objektu patří mezi časté zásahy, kterými dům na cestě ke zlepšení svého stavu prochází. Vyžaduje kvalitní přípravu a profesionálně odvedenou realizaci s využitím systémových řešení. Na cestě k úspěšnému ﬁnále se může neznalý investor ocitnout v řadě
situací, které mohou kvalitu zateplení ohrozit. Dodržet správný postup ale není obtížné.
Do výběru zateplovacího systému by
se družstvo nebo SVJ nemělo pouštět
samo. Trh nabízí množství zateplovacích
systémů, které se kromě výrobců liší
i svými vlastnostmi. V první řadě je tedy
nutné bezchybně určit, který zateplovací
systém zvolit.
Stejně jako v jiných situacích, ani tady
neexistuje univerzální rada: „Dokonce
bych varoval před poměrně častým
jevem, kdy se SVJ poptá po sousedních
domech, jaký zateplovací systém u nich
používali a další komunikaci považuje
za zbytečnost,“ varuje Miloš Hutník ze
společnosti Saint-Gobain Construction
Products CZ a.s., divize Weber.
Odborné poradce přizvěte včas.
O tom, jaký bude průběh celé
rekonstrukce, se rozhoduje již
v samém začátku přípravného období.
Za zcela zásadní považuji včasné
přizvání příslušných odborníků, také
investorovi doporučujeme stanovit
osobu technického dozoru se smluvním
rozsahem, který bude přítomen od
samého počátku stavby.
Poměrně běžný model je, že se
technického dozoru ujme někdo
z obyvatel domu. Hlavním požadavkem ze
strany družstva nebo SVJ bývá, aby měl
dotyčný dostatek času a alespoň zhruba
se orientoval v situaci. „To ale rozhodně
nestačí. Problematika systémového
zateplování je detailně propracovaná
a ani obecné vzdělání stavebního směru
neposkytuje záruku kvalitního technického
dozoru. Na trhu nejsou pouhé dva, tři
zateplovací systémy, ale je jich celá řada.
Proto je nutné mít odpovídající znalosti,
a to jak pro posouzení současného
stavu domu, tak i pro následný výběr
nejvhodnějšího řešení,“ pokračuje Miloš
Hutník a současně upozorňuje na další,
často podceňované souvislosti.

Někteří výrobci zateplovacích systémů
pod tlakem vidiny získání zakázky
za každou cenu uvádějí v cenových
nabídkách systémů příliš tenké omítky
se zrnitostí 0,5 nebo 0,7 mm s nízkou
spotřebou na 1 m2. Zapomínají uvádět
skutečnost, že v souladu s Evropskými
pokyny pro uplatnění ETICS je minimální
doporučená tloušťka omítky 1,5 mm, a pro
dosažení minimální doporučené tloušťky
je potřeba tenkou jemnozrnnou omítku
provádět v několika vrstvách.
Stranou pozornosti v řadě případů zůstává
profesionální posouzení podkladu – tedy
stávající fasády domu. Kvalita podkladu je
přitom jednou z nejdůležitějších podmínek
kvalitního zateplení.
Bohužel na trhu existují ﬁrmy, které
najímají sezónní řemeslníky bez
potřebné kvaliﬁkace. Taková ﬁrma může
nabídnout velmi příznivou cenu, třeba
i dodrží veškeré termíny a splní vizuální
požadavky. Na domě je zateplení a nová
fasáda. Nicméně byl bych velmi ostražitý
v dodržení požadované skladby materiálu,
pracovních postupů a systémového
řešení. V některých případech se projeví
nedůslednost v technologické kázni
a další závažné nedostatky. Pochopitelně
chybí i zmíněná kontrola podkladu např.
formou výtažné zkoušky hmoždinek pro
mechanické upevnění systému, odtrhové
zkoušky pro zjištění soudržnosti podkladu,
nebo zkoušky přídržnosti lepicí hmoty
k podkladu.
Všechny tyto nedostatky, včetně
výběru profesionální ﬁrmy, vám ohlídá
profesionální technický dozor. Jeho
účast při průběhu přípravy a realizace
rekonstrukce snímá z výboru velké
břemeno.
Produktový manažer na zateplovací
systémy Tomáš Pošta doporučuje
spolupracovat s kvalitním a zkušeným

poradcem již ve fázi tvorby projektové
dokumentace a přípravy podkladů pro
výběrové řízení dodavatele prací.
Co všechno byste měli vědět o vašem
zateplovacím systému?
Je důležité vnímat systém zateplování
v rámci ucelené skladby jako kompletní
výrobek. Všechny jeho jednotlivé prvky
spolu musí vzájemně korespondovat
v rámci systému. Každá z jeho částí musí
splňovat jasně dané podmínky a být ve
vzájemném souladu.
Všechny základní informace
o zateplovacích systémech společnost
Saint-Gobain Construction Products CZ
a.s., divize Weber utřídila do publikace
Rádce, která je s průběžnými inovacemi
na trhu již více než deset let. Informace
jsou zpracovávány srozumitelnou formou
pro širokou veřejnost. Cílem je, aby
i takto poučený investor – například výbor
SVJ, byl schopen detekovat problém
se zateplovacím systémem, případně
posoudit ﬁnální výsledek zateplení.
Ačkoliv se stále bude pohybovat na pozici
poučeného laika a přínos profesionálního
poradce zůstává nezastupitelný, jsou
informace z Rádce obecně důležité
a pomohou při orientaci v řadě situací,
které v rámci rekonstrukce mohou nastat.
Publikace Rádce je volně dostupná i na
internetových stránkách www.weberterranova.cz. Pokud investor bude hledat
detailnější informace, najde je na www.
weber-panel.cz.
„Tyto stránky prošly na začátku
letošního roku výraznou inovací. Nyní
kromě řady informací o rekonstrukcích
a zateplovacích systémech nabízejí
kompletní kalendář všech akcí, seminářů
pro bytová družstva a SVJ, včetně témat,
o kterých se bude hovořit. Zajímavostí
určitě bude pro všechny zájemce
o fasádu nová on – line aplikace weber
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color design, která dává možnost např.
s vloženou fotograﬁí za pomoci aktuálního
vzorníku dosáhnout konečného návrhu.
Zveřejňovány jsou zde i aktuality
z ﬁnančních programů a řada dalších
užitečných informací,“ vysvětluje Miloš
Hutník.
Za kolik?
Pozor na jakékoliv „nejlevnější řešení“
– typu soused to měl za polovinu. Každý
dům je nutné posuzovat individuálně
a nelze automaticky předjímat jakýkoliv
model, ani cenu.
Nápadně levnou nabídku v rámci
výběrového řízení na zateplení domu,
velmi pečlivě prověřte. Kvalitní
a systémové zateplovací systémy mají
svou cenu, zaplatit je nutné
i pracovníkům za aplikaci systému
a všechny další související
práce. V tomto případě byste si
měli položit otázku, jak je tedy
možné, aby se ﬁrma se svou
kompletní nabídkou pohybovala
dokonce až pod cenou samotného
zateplovacího systému. Buď ušetří
na kvalitním materiálu, nebo na
provedení práce. Oba případy jsou
pro vás, jako investora, špatně.
Úspory energií – důležité, ale nikoliv
na prvním místě
Se zateplovacími systémy máme
spojenou především představu
výrazných úspor energií. Úspora
spotřebovaného tepla je pro nás sice
hodnotou, kterou si všichni umíme
velmi dobře spočítat i představit, ale
zateplovací systém má nezastupitelnou
úlohu také v ochraně konstrukce domu.
Kvalitně provedené zateplení totiž výrazně
ovlivňuje i celkový technický stav domu,
což je jeden ze zcela klíčových parametrů.
„Statické a další závažné opravy
konstrukce i pláště domu musí být vždy
provedeny na prvním místě. Teprve
následně přichází na řadu otázka nákladů
na energie.“
Zateplovací systém zvyšuje také komfort
bydlení. V zimě pociťujeme vyšší
tepelnou pohodu, ale své opodstatnění
má i v letních měsících. Tento fakt je
poměrně málo komunikován, ale kdo
zažil řadu parných letních dnů, jistě ocení
vlastnost zateplovacího systému udržet
i v těchto teplotních extrémech uvnitř
domu příjemnější klima.

www.revitalizace.eu
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Kvalitně provedená rekonstrukce se pro
investora stává zárukou dobrého stavu
domu po řadu následujících let. Je však
vaší povinností a právem ohlídat si, že
vaše peníze byly vynaloženy tak, jak jste
požadovali.
Pro kvalitní zateplení domu jsou zásadní
tři podmínky:
*První je dodržení systémové skladby
certiﬁkovaného výrobku.
*Druhou je dodržování technologické
kázně, což v praxi znamená dodržení
podmínek, za kterých lze výrobek
aplikovat.
*Třetí podmínkou je profesionální montáž.
Vždy by ji měla provádět certiﬁkovaná
ﬁrma, která by měla být proškolena od
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projektové dokumentace s projektantem
výslovně nedomluvíte, standardně
nebývají zpracovávány. Projekt, který
budete potřebovat předložit stavebnímu
úřadu pro vydání stavebního povolení,
totiž tento stupeň rozpracovanosti
nevyžaduje. Projektovou dokumentaci
včetně řešení detailů však po vás bude
požadovat realizační ﬁrma, pro kterou
je projekt ze stavebního řízení v tomto
ohledu nedostačující. Pokud detaily
nejsou v projektu řešeny, musíte je jako
investor nechat do stávajícího projektu
dodatečně zapracovat. To pro projektanta
znamená další zakázku, pro vás další
a v tomto případě zbytečné výdaje
a časové zdržení.
Zanesené řešení detailů v projektové
dokumentaci budete potřebovat
i při výběrovém řízení, kdy vám
ﬁrmy vypracovávají své nabídky
na základě vaší speciﬁkace podle
projektu. Když projekt řešení detailů
neobsahuje, nebudou zahrnuty ani
v rámci přicházejících nabídek.
V neposlední řadě rozpracované
řešení detailů oceníte vy, stavební
nebo technický dozor i realizační
ﬁrma při kontrolách kvality
zateplení.
Autoři: Miloš Hutník a ing. Tomáš
Pošta, divize Weber, Saint-Gobain
Construction Products CZ a.s

výrobce a být seznámena s technologií
a s vlastnostmi materiálů.
Kolik díky zateplovacímu systému
ušetříme na vytápění?
Zateplení je jednou ze zásadních,
nikoliv však jedinou z podmínek bydlení
s nízkými náklady na spotřebu energií.
Kromě zateplení se na úsporách podílí
i výměna oken, zateplení střešního pláště
a regulace otopné soustavy. Jaký potenciál
úspor má konkrétně váš dům, vyplyne ze
vstupního energetického posouzení stavu
domu. Jak jsme se již v článku zmínili,
snížení nákladů na vytápění by však
nemělo být pro rozhodnutí o zateplení
jediným kritériem. Na prvním místě je
ochrana konstrukce domu.
Výrazný podíl na kvalitně provedeném
zateplení mají perfektně zvládnuté detaily.
Pozor! Pokud se na jejich zapracování do

Něco o Weber:
Společnost Weber 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.
Pokud bych si měla z článku vzít
podstatnou informaci, tak především tu
o potřebě „Kvalitního poradce“.
Pokud si kladete otázku, kde ho najít,
mohu doporučit – obraťte se na Cech
kvalitního bydlení. Právě absence
kvalitních poradenských služeb byla
jedním z hlavních důvodů ke vzniku
Cechu.
Hana Chlebcová
– RCB - odborný garant
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V OTOPNÝCH SOUSTAVÁCH - SOOS
ÚVOD
Od ohniště v přírodě k současným
vyspělým otopným soustavám vedla
dlouhá cesta. Ještě před 20 lety v našich
končinách bylo technické řešení otopných
soustav, kterým by se dalo úspěšně
minimalizovat spotřebu tepla pro vytápění,
tak chudé, že bylo snazší regulovat
odběr tepla větráním okny. Topenáři
byli rádi, že mají alespoň dvojregulační
kohout na tělesech a na větvích se pro
seřízení používalo „cinkování“, tj. clonky
instalované do některých úseků potrubí.
Otopná soustava byla vždy navrhována
na takový výkon, který odpovídal tepelným
ztrátám vytápěného objektu. Z dnešního
pohledu byly stavby pro úniky tepla
vysoce propustné.
Tímto úvodem chceme rozdělit oblast
úspor tepla na tři základní části:
a/ stavět vytápěné prostory s minimální
propustností tepla konstrukcemi
ochlazovaných stěn
b/ vybavovat otopné soustavy
technikou měření a regulace, která
umožní hospodařit teplem jen tak, aby
v ideálním případě nebyl ani nedostatek,
ale ani přebytek tepla. Jedná se tedy
o soﬁstikovaný postup hledání takových
fyzikálních parametrů, které jsou vhodné
pro udržení rovnováhy mezi tepelnými
ztrátami a dodávkou tepla bez nedostatku
a přebytku.
c/ osvěta o správném zacházení
s uživatelskou částí techniky vytápění,
tj. význam tepelné pohody, kvalita
mikroklimatu v pobytovém a obytném
prostoru, manipulace s ovládacími prvky

SNIŽOVÁNÍ TEPELNÝCH ZTRÁT
Hlavním cílem je používání takových
materiálů pro konstrukci ochlazovaných
stěn, které mají minimální propustnost
tepla z vytápěného prostoru, ať se
jedná již o novou výstavbu, či proces
dodatečného zateplování objektů. Do této
oblasti je třeba zahrnout také výplně
otvorů, jako okna, dveře, atd. O této
oblasti úspor a o jejich technickém řešení
přísluší hovořit stavebním profesím, které
řeší stavební fyziku budov.

ŘEŠENÍ OTOPNÝCH SOUSTAV NA ZÁKLADĚ SOFISTIKOVANÉ OPTIMALIZACE
Dříve bylo cílem zejména pomocí
termostatů a manostatů na různých
úrovních omezovat parametry otopné
vody tak, aby byla spotřeba tepla tzv.
optimální. Hlavním termostatem byl
a je teploměr otopné vody, kterým se
reguluje teplota dodávané vody, kterou
označujeme jako ekvitermní, jelikož se její
výše řídí venkovní teplotou (čím je venku
chladněji, tím teplejší je dodávaná otopná
voda). Při tzv. kvazikonstantám průtoku,
kdy bylo v rozvodech tepla minimum
omezovačů průtoků a tlaků, byl příkon
tepla tedy více méně regulován výhradně
jedním teplotním parametrem a tento
princip přetrvává dodnes.
Posléze (zejména v posledních
dvaceti letech) se ve jménu velkých
úspor v našich končinách otevřely velké
netušené možnosti k využití různých
„chytrých“ armatur, které způsobily boom
a „revoluci“ zásahů do otopných soustav.
Drtivá většina těchto armatur pochází ze
západní části naši země.
Školení, semináře, přednášky
a jiné akvizice nabraly na tempu co do
množství a sortimentu nových armatur.
Jejich osazení a využití v otopných
soustavách nebralo konce a projektanti
se odvážili k různým tvůrčím krokům
v souladu s uznávanými pravidly
projektování a provozování otopných
soustav. Bohužel se ukázalo, že značná
a významná část projektů nesplnila svůj
účel, tj. optimální řešení při provozu.
Tak zvaná „termostatizace“ těles
ve vytápěné místnosti sice také přinesla
úspory tepla, ale také mnoho problémů
z hlediska teplotní a hydraulické stability
otopných soustav a zejména výraznou
hlučnost. Zejména po zateplení klesala
spotřeba tepla a své dokonal i proces,
který řeší rozúčtování nákladů za teplo,
který uměle zavedl různé nesprávné
motivace uživatelů otopných soustav.
Uživatelé ve snaze za každou cenu ušetřit
teplo, začali ručně zasahovat do regulace
a ve velké míře omezovat průtoky
otopné vody. Problémy s distribucí tepla
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a hlučnost tak šly ruku v ruce. Stav
bohužel přetrvává, i když v poněkud
mírnější podobě.
Dalším neblahým a nedomyšleným
krokem se stalo divoké zateplování
budov. Nedomyšleným nikoliv z hlediska
podstaty snižovat tepelné ztráty, ale
z hlediska vlivu na otopnou soustavu,
jelikož se v počátcích v souvislosti se
zateplováním o otopných soustavách
vůbec nemluvilo, což nastalo až ex post,
kdy se objevily nevysvětlené nenaplněné
předpoklady na výši úspor zateplením
a různé hluky a poruchy provozu. I když se
již nyní o souvislostech mezi zateplením
objektu a otopnou soustavou podstatně
více diskutuje, stav neúplně naplněných
úspor tepla trvá dodnes.
O vlivech tepelných zisků na
provoz otopných soustav se dříve vůbec
nediskutovalo, natož, aby tato poruchová
veličina při technickém řešení otopné
soustavy, byla vzata v potaz. Proč
poruchová veličina? Když projekt vychází
z výpočtové teploty venkovního vzduchu
a na tento stav jsou navrženy všechny
armatury a zdroj tepla, pak například teplo
z pečící trouby uzavře ventily na tělesech
a omezení průtoku otopné vody se projeví.
Čím více se peče a žehlí, či více svítí
slunce, tím větší zásah je do provozu
otopné soustavy. Projekty s tím nepočítají.
Proto jde o poruchovou veličinu.
Manipulace s termostatickými
ventily jsou další poruchovou veličinou
při provozu otopných soustav, svévolně
je zasahováno do hydraulických poměrů
v otopné soustavě, což také vyvolává
hydraulickou nestabilitu. Projekt sice
zohledňuje hydraulickou stabilitu, ale
nelze nikdy předem určit, jak velký bude
zásah ruční manipulací s termoventilem.
Proto je i tuto skutečnost možné označit
jako poruchovou veličinu.
Jiným problémem je nesprávná
interpretace statistik spotřeby tepla,
například přepočet měrné spotřeby tepla
na metr čtvereční vytápěné plochy. Jde
o naprosto nesrovnatelné údaje v téže
sledované jednotce mezi jednotlivými
roky, jelikož tento ukazatel nekoreluje
s intenzitou zimy, danou například
počtem denostupňů. Nesprávné hodnoty
neumožňují objektivní vyhodnocení
efektivnosti provozu otopné soustavy
a tzv. „poňoukají“ k úpravám odběrových
diagramů nesprávným směrem, což se
projevuje špatně sjednaným množstvím
tepla a také nesprávnou úpravou
fyzikálních parametrů otopné vody
a stanovení výkonu. Čím je větší rozpor
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v uvedených parametrech, tím je teplo
dražší oproti ceníkovým cenám.
Energetické audity se sice zabývají
také tepelnými zisky, které působí na
budovu, jenže se jedná o průměrné
nominální hodnoty v průběhu roku,
dané statistikou. Ve skutečnosti však
existují značné odchylky, kdy je naprostý
nedostatek tepelných zisků a veškeré
teplo je třeba hradit z otopné soustavy.
Bez tepelných zisků může soustava
pracovat podle projektu, ale naopak při
značných tepelných ziscích se jedná
o poruchovou veličinu, i když teploměr
pro ekvitermní regulaci umístěný
ve stínu ukazuje, že je třeba vytápět,
při silném oslunění potřebujeme méně
tepla a to je již oproti projektu také
poruchová veličina. Proto lze výsledky
auditů považovat za určitou referenční
bázi a nikoliv pro řízení spotřeby tepla
a udržování úsporného
provozu po celou otopovou
sezonu.
Proč soﬁstikovaná
optimalizace? (zkráceně
SOOS – Soﬁstikovaná
Optimalizace Otopných
Soustav). Jak je patrné
z výše uvedeného
stručného popisu
problematiky otopných
soustav, nelze řešit projekt
otopné soustavy pouze na
úrovni tzv. konstrukční,
kdy je cílem instalovat
takový počet a kvalitu
komponentů, aby byly
zajištěny mezní projektované podmínky.
Tyto mezní projektované podmínky jsou
stanoveny pravidly, předpisy a normami,
které musí projektant splnit.
V současné době vidíme, že na
složitou technologii vytápění (velké
množství omezovačů, regulátorů, změny
tepelných vlastností po zateplení, atd.)
již není možné k obsluze využívat běžné
topiče, kteří nemají poněkud vyšší základ
vzdělání. U jednoduchých soustav totiž
může být také složitá obslužnost, existuje
řada zapojení technologie kotelny, které
vnášejí chaos do řízení provozu.
Výše jsme si uvedli, jak vznikají
různé poruchové veličiny, víme, že
nejúspornější provoz může nastat
jenom tehdy, když budeme umět na
dynamické změny chování otopných
soustav včas a trvale reagovat. To není
možné bez automatické regulace, která je
na vyšší úrovni algoritmizace než doposud
běžně používané jednoduché ekvitermní
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regulace a mnoho omezovačů, které jsou
aktivní pouze jedním směrem.
SOOS technologie tedy shrnuje
v sobě analýzu spotřeb tepla, vliv změn
zateplení, technický a provozní stav
a vybavení stávající otopné soustavy,
meze využitelnosti stávající otopné
soustavy pro nové požadavky, stanovení
nových fyzikálních (nikoliv libovolně
zvolených) parametrů otopné vody,
vyhledání možného potenciálu úspor tepla
ve vztahu k nutné investici, způsob řešení
a také sběr a ukládání provozních dat pro
vyhodnocení a reklamace, vč. archivace
a přímé a vzdálené řízení či dohled
prostřednictvím web rozhraní. Důležité
alarmy o nebezpečných poruchách
a stavech jsou sdíleny oprávněným
osobám pomocí telefonu.
Provoz je plně automatický, jelikož
obsahuje řadu nových algoritmů, které

jsou trvale aktivní, pracující spolehlivě
po celou otopovou sezonu a také
zabezpečuje i některé „letní“ funkce,
dále odstávky, automatické spouštění
i po výpadku elektrického proudu, hlídání
hladin vody, automatický rozběh v otopové
sezoně, automatické odstavení jak
provozní, tak po ukončení otopové sezony,
atd.
Při takto soﬁstikovaném řešení
otopných soustav lze dosahovat nad
rámec dosahovaných úspor již po
zateplení (10 – 40) %, podle stavu
hospodaření teplem před realizací SOOS.
Nutno podotknout, že existují výjimečné
objekty, kde se instalace SOOS sice může
uplatnit, ale návratnost investice může
přesáhnout i obvyklých (1 – 6) let.
V případě zájmu bude možné stručně
prezentovat možnosti úspor a zkušenosti
z realizovaných akcí.
Radim Dudek
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ZATEPLUJETE?
POČÍTEJTE S POPLATKEM ZA ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Připravujete revitalizaci domu a přilehlý
pozemek není v majetku Vašeho SVJ,
nebo bytového družstva?
Poté počítejte s nemalým nákladem navíc.
Proč?
Protože stavební ﬁrma musí někde postavit lešení, složit materiál……
V rozpočtu je tedy potřeba počítat
s poplatkem za zábor pozemků. To, že
poplatky za zábory, resp. pronájem veřejných prostranství nejsou levnou záležitostí, je všeobecně známá věc. Proto mne
udivují praktiky, se kterými se ve své praxi
setkávám.
Máte nabídkový rozpočet od stavební
ﬁrmy a cenu za zábor pozemku nevidíte?
Na přímo položený dotaz zní odpověď, že
je zábor pozemku v ceně stavby? Poté doporučuji dobrou smlouvu o dílo, ze které
bude naprosto jasné, že skutečně nedojde
k navýšení ceny po skutečném vyčíslení
nákladů na zábor pozemků.
Při přípravě revitalizace je nutné v celkovém ﬁnančním krytí celé akce, tyto
poplatky zcela určitě započíst.
Domníváte se, že obestavět celou stavbu
lešením a hradit zábor pozemku pod
prázdným lešením je ekonomické? Není
výhodnější rozdělit celou stavbu do
jednotlivých etap a zábor hradit pouze
v závislosti na probíhajících pracích v konkrétní etapě?
Ale nejedná se pouze o lešení. Ke každé
stavbě je potřebné i tzv. zařízení staveniště. I v této oblasti se některé stavební
ﬁrmy chovají velmi nekorektně. Stává se,
že investor slyší od dodavatele stavby, že
stavba žádný prostor pro zařízení staveniště nebude potřebovat.
Jaký mají některé stavební ﬁrmy důvod k takovému jednání? Jednoduchá
odpověď, nechtějí si nabídkovou cenu do
výběrového řízení navyšovat položkou,
kterou tak, jako tak bude muset investor
zaplatit. To, že investor následně zjistí, že
cena stavby se po započtení záboru zvedla o stovky tisíc korun, tyto stavební ﬁrmy
nezajímá. V celé řadě výběrových řízení je
výběrovou komisí následně vyřazena poctivá ﬁrma, která do své cenové kalkulace
započte poplatek za celý zábor. Výběrové
řízení pak vyhraje ﬁrma, která cenu tzv.
podsekne, a když se začne řešit cena
záboru, většinou je již podepsaná smlouva
o dílo a investor resp. SVJ nebo bytové
družstvo, již v tak napjatém rozpočtu

hledá rezervy pro zaplacení již zmíněných
poplatků.

A jak tedy správně?
Poplatky za pronájem pozemků v případě
všech pražských městských částí jsou
pevně stanoveny vyhl. č.5/2011 Sb. hl.
m.Prahy v platném znění. Všeobecně
platí, že poplatek městským částem pro
stavební práce činí 10,- Kč/den/m2.
Problém nastává, pokud pozemky okolo
domu - zatravněné plochy, jsou v majetku
Magistrátu hl. m. Prahy. V tomto případě
musíme připočítat ještě poplatek správci
magistrátního pozemku a ten činí 5,Kč/den/m2. Takže, poplatek za pronájem
pozemku činí 15,- Kč/den/m2. S touto
sumou musíme počítat do celkového
ﬁnančního krytí stavby.
Na zábor lešení je nutné počítat : Šíře lešení 1,5m x délka x poplatek x počet dní.
Zcela samostatná kapitola je zařízení
staveniště. Velikost zařízení staveniště je
mimo jiné závislá na tom, zdali umožníte
sklad materiálů přímo v prostorách vašeho
domu. Samozřejmě pak je nutné počítat
s případným poškozením společných
prostor a zařízení domu. Ale i v tomto případě je nutné do celkové plochy zařízení
staveniště počítat s plochou pro skládku
materiálu, umístění velkoobjemových kontejnerů, stavební výtah, případně stavební
buňky atd. a splnit podmínky požadavků
BOZP.

Položku pro vyčíslení ceny záboru pozemku pro lešení a zařízení staveniště
požadujte po stavebních ﬁrmách již ve
výběrovém řízení, dle našeho návodu si
již sami přibližně spočítáte výši poplatků a stanovíte korektnost jednotlivých
nabídek.
Nutností je, následně před uzavřením
smlouvy o dílo s vybranou stavební ﬁrmou
stanovit přesný harmonogram prací s určením jednotlivých etap. Do situačního
plánku zaměřit a zakreslit jasné plochy zařízení staveniště a vše započíst do celkové
ceny díla. Ve smlouvě o dílo následně
ošetřit, zda jsou poplatky za zábor zahrnuty v celkové ceně díla. V případě, že dojde
ke zvýšení poplatků, ať již prodloužením
termínu dokončení díla, nebo potřebností
větší plochy pro zařízení staveniště, je toto
zcela v nákladech stavební ﬁrmy.
Takto ošetřené poplatky za zábory sice
také zatíží váš rozpočet pro revitalizaci,
ale alespoň máte jistotu, že neplatíte více
než je potřeba.
A závěrem? Základem úspěšné stavby
je její pečlivá a přesná příprava. Toto
pravidlo platí pro celou stavbu, tedy i pro
přípravu a výpočet poplatků za zábory.
Pečlivá příprava vede k ušetření nemalých
ﬁnančních prostředků, ale o dalších etapách přípravy stavby, zase příště. Pokud
ale hledáte pomocnou ruku, nečekejte
do příště, ale obraťte se třeba na Cech
kvalitního bydlení.
Markéta Šimková
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Měníte okna v místnostech
s plynovými spotřebiči?
Pozor na normy

V lepším případě zákaz provozování plynových spotřebičů, v horším dokonce ohrožení života může mít za následek
instalace nevhodných oken v místnostech s plynovými spotřebiči. Vzhledem k tomu, že drtivá většina dodavatelů oken tuto
skutečnost ignoruje, je třeba mít při volbě správných oken na paměti několik důležitých informací.
prohlídky plynových
spotřebičů, které
provádí technici přísně
instruováni pro posuzování vlastností oken.
Nezřídka pak padají
zákazy provozování plynových spotřebičů, což
může být pro obyvatele
zejména v chladnějších obdobích roku
velmi nepříjemné.

První z nich je typ plynového spotřebiče
– A, B, nebo C. Pokud máte doma třetí
uvedený, není situace nijak složitá. Tyto
spotřebiče mají zajištěn vlastní přívod
spalného vzduchu a výměnu oken lze provést běžným způsobem podle ustanovení
ČSN 730540:2007.
V případě typů A a B je ale nutné zajistit
přívod vzduchu pro spalování jinak, a to
v množství, jehož výpočet určuje TPG
704 01 s ohledem na typ a výkon daného
spotřebiče. Zde je nutné si uvědomit, zda
se jedná o místnost, kde se o výměnu
vzduchu stará tzv. přirozené větrání okny.
To je typické pro naprostou většinu obytných domů včetně panelových a z hlediska splnění TPG také bohužel nejproblematičtější – předepsané hodnoty pro přívod
spalného vzduchu jsou totiž pouze pomocí
průvzdušností oken a dveří až na výjimečné případy nesplnitelné.
Uživatelům těchto obytných prostor hrozí
nebezpečí v podobě otravy CO2, k nimž
v posledních letech dochází stále častěji.
Plnění normy TPG také ověřují servisní
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Jak se tedy uvedeným
problémům vyhnout?
Na výběr jsou v podstatě tři možnosti – výměna spotřebiče A či B za C při modernizaci bytového fondu, zajištění přívodu
vzduchu mimo stavební otvor (průduchy,
větrací mřížky či tubusy) anebo provedení úpravy oken a nastavení požadované
průvzdušnosti, ovšem za cenu příslušných
tepelných ztrát.
Negativní vliv třetí varianty na tepelněi-

zolační vlastnosti otvorových výplní dnes
řeší moderní proﬁlové systémy umožňující
větrání na principu rekuperace, například
systém oken SULKO HR +. Rekuperace
zachytává teplo unikající okny a využívá je
k ohřevu vzduchu, který okny přichází do
místnosti. Objem přiváděného vzduchu lze
nastavit přímo s ohledem na potřeby dané
místnosti, což minimalizuje energetické
ztráty. Systém SULKO HR + je schválen
Českým sdružením pro technická zařízení pro výměnu vzduchu v místnostech
s plynovými spotřebiči a jeho využití při
výměně oken garantuje správné splnění
normy TPG.
Radim Dudek
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Pohled z cíle dlouhé trati
(o revitalizaci)

Nejsem běžec na dlouhé trati. Vůbec nemám postavu běžce. Když se na mne před lety obrátil známý z výboru SVJ, zda bych
mu nepomohl, nebyl jsem nadšen. SVJ stálo tou dobou před rozhodováním, zda zateplit či nikoliv. Dostal mne na práci
v týmu. Znal jsem jej a uvěřil mu, že by to mohla být dobrá práce. Bylo rozhodnuto.
Nyní jsme v cíli, vyřizujeme reklamace,
připravujeme další posunutí spravovaného objektu do 21. století, například jsme
přivedli optický kabel a vyměnili síť.
Bydlete s RCB se tématice revitalizací
pravidelně věnuje. Historky o rozhodování
vlastníků a obtížném rozjezdu celé akce
jsou víceméně podobné, i když vlastní
prožitek ničím nenahradíte. Zkusím tedy
uvést pár bodů, které se zdají být důležité
pro cestu do cíle.
Zřejmě i u Vás se lidé do výboru SVJ těžko
shání. Přesto se vynasnažte dostat do
výboru SVJ vlastníky, na něž se můžete
spolehnout. Bude-li někdo z nich např.
stavař, právník, bankovní úředník či
ekonom, bude to Vaší výhodou. Náš tým,
který se přece jen vytvořil, absenci profesí
často doháněl nasazením.
V žádném případě nezůstávejte sami. Úkolů bylo více, než jsme si uměli představit.
Možná máte skvělého správce. My jsme
jej v záležitosti revitalizace udržovali na
zahřívací teplotě, jako zálohu a příležitostného konzultanta. Hlavní vazby jsme měli
z důvodu zkušeností s průběhem akce,
ﬁnancováním včetně žádostí o dotace
přímo na odbornou ﬁrmu. Poradce pro
revitalizaci jako celek je základ. Přestože
jsme to na začátku jen tušili, věnovali
jsme výběru dost času. A bylo to dobře.
Nakonec nám shromáždění schválilo třetí
ﬁrmu v řadě z těch, které jsme testovali.
Úvodní vystoupení měli všichni krásné, ale
rozdíly v tom co a za kolik můžete dostat,
se objeví až když speciﬁkujete jednotlivé
kroky.
Najděte si právníka, spíše praktika než
světáka. Nám se vyplatilo jej mít i přesto, že průběžně využíváme konzultace
s právníkem správce. V případě, kdy něco
drhne, může být dobré znát názory obou.

V každém případě komunikujte s vlastníky. Trpělivě. Hovořte s nimi, pište na
nástěnky, posílejte e-maily, máte-li stránky
SVJ – tím lépe. Je dobře, když vlastníci
mají alespoň rámcovou představu, co se
děje. Bonbónkem na dortu někdy úmorné
komunikace bylo výjimečné potěšení, když
se objevil nečekaný odborník z řad členů
SVJ, který nás podpořil.
Je dobře, když vlastníci mohou přispět
svými návrhy při výběru dodavatelů, bank
a podobně. Možná, že Vám mnoho odpovědí nepřijde. Nevadí, ptejte se vlastníků
dál. Často se tak nechovají, ale oni jsou
investorem.
Navštivte jiná SVJ, kde již mají podobnou
akci za sebou, kde probíhá a pozorně se
dívejte.
Nebojte se. Pečlivě naformulujte znění
usnesení, které bude ve věci revitalizace
shromáždění schvalovat. My jsme to tak
udělali s podporou RCB také. Když jsme
museli obhajovat zájem SVJ před nespo-

kojeným vlastníkem, stavbu jsme nezastavili a u soudu jsme nakonec zájem SVJ
obhájili.
Udržujte si přehled – je to časově náročné, ale vše kontrolujte. Harmonogram,
smlouvy, faktury, položkové rozpisy.
Hlídejte rozpočet, požadujte vysvětlení
a provedení oprav chybných dokladů. Je
to práce neveselá, ale přispěla k tomu,
že jsme nepřekročili rozpočet. Ověřujte
si postupy. Účastněte se kontrolních dnů.
I Váš stavební dozor pracuje jinak, když
jste osobně přítomni.
Držte se smlouvy. Čiňte záznamy do
stavebního deníku, je k tomu určen. Korespondence či e-maily bokem jsou pěkné,
ale někdy se těžko dokládají. To, že na
začátku nemáte s dodavatelem problémy,
neznamená, že nebudou v druhé polovině
dodávky. Spolupráce je několikaměsíční
a občas se zajiskří.
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Revitalizaci jsme jako SVJ zahájili po delším váhání. Od začátku jsme byli v časové
tísni (z hlediska zpracování žádosti o čerpání dotací, z hlediska dokončení prací
do mrazů). Pro urychlení jsme se rozhodli
vést jednání s obchodními partnery přímo.
U těch zásadních byl zástupce poradenské ﬁrmy. Nebylo to špatné rozhodnutí,
ale je poměrně pracné. Prakticky nikdo s vámi nepočítá jako s partnerem.
Znamená to dobrou přípravu na jednání.
Deﬁnovat si problémy a možná řešení
před jednáním s obchodním partnerem.
Stalo se, že někteří doplňovali své zastoupení o nové vyjednavače. Vždy jsme se
dohodli.
Pusťte se do toho všeho jen s podporou
partnera. Nebudete mít čas. My jsme měli
ohledně jejich podpory štěstí.
A jak to teď v cíli vidíme? Dobře. Dílo
jsme převzali po tvrdých jednáních den
před Štědrým dnem. Přestože jsme dle
známých hrubě podcenili situaci na trhu
a nepočítali rovnou s navýšením rozpočtu
o 10 až 20 %, předložili jsme shromáždění
na závěr dobré zprávy:
• Revitalizace proběhla v rozsahu dle
projektu
• Získali jsme dotaci Zelená úsporám
(překročila 20 procent) i státní podporu
Nový panel (k dispozici až 2,6 mil. Kč na
krytí úroků z úvěru)
• Revitalizaci jsme kryli z rozhodující
části úvěrem
• Dodrželi jsme rozpočet, dodavateli
jsme po dohodě za dílo zaplatili jemně
pod smluvní částku
• Po přepočtu revitalizace jsme mohli
konstatovat, že příspěvek vlastníka na
dlouhodobou zálohu nemusí růst (splácení
úvěru je pokryto a přitom zbývá prostor
na další neokázalou údržbu spravovaného
majetku).
Připravujeme rozklad nákladů na teplo.
Velmi nás zajímá, zda a jak se naplňují
odborně zpracované odhady na úspory,
nebo zda jsme jen dali vydělat vybraným
ﬁrmám. Zpracovali jsme si časovou řadu
za posledních 7 let. Je to období, kdy
naše SVJ provádí různá opatření, směřující
k efektivnější spotřebě tepla.
Výsledky předložíme shromáždění, ale

www.revitalizace.eu
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již pracovní verze podkladu naznačuje,
že jsme peníze nevyhodili. Graf číslo 1
zachycuje spotřebu tepla. Celkový vynaložený ﬁnanční objem na teplo v roce 2012
je o necelých 40 tis. Kč vyšší než v roce
2006. Přitom cena GJ, kterou platíme,
vzrostla o 91 procent. Tuto skutečnost
znázorňuje v grafu světle zelená barva.
Graf číslo 2

Graf číslo 1

Ptáte se, zda bychom do toho šli znovu?
Jsou části, které bychom dnes dokázali
řešit lépe. Takže ano, šli bychom do toho
s tím, že to již bude o něco méně pracné.
Ale pouze s podporou takové společnosti,
která je stejně dobrá jako RCB. Nemáme
však důvod ji hledat, když už máme kontakty na Astlovu.
Karel Vytiska,
SVJ Lindavská 781-785
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OS - BYTY BARANDOV
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Pokračování pohádky
Před více jak rokem, jsme článek
o vzniku Občanského sdružení Byty
Barrandov (dále jen OSBB) začali jako
pohádku. Nyní můžeme bilancovat
a naši pohádku přesunout do reálného
příběhu, tvrdých, nekompromisních
praktik, které se dějí na pražském
magistrátě.
Jsme tři, tři tvrdohlavé ženské, které
převzaly úlohu jakýchsi tlumočnic
požadavků nově vzniklých bytových
družstev na Barrandově, a především
bojovnic o alespoň kousek spravedlnosti,
kterou si barrandovští zaslouží.
Možná Vám to přijde úsměvné, ale po
našich interpelacích na Zastupitelstvu
hl.m.Prahy, nás někteří novináři začali
nazývat „DUB“, tedy Dívčí úderná brigáda.
A co nás vede k naší tvrdohlavosti?
Především důvěra lidí, kteří mají tu
smůlu, že bydlí v magistrátních bytech na
sídlišti Barrandov. Ptáte se proč smůlu?
Jednoduchá odpověď. Ti z Vás, kteří jste
privatizovali byty od Městských částí za
podmínek založení bytových družstev,
jste sídlištní panelový byt zcela jistě
nekupovali za 17 000,- Kč/m2 bytové
plochy. Ano magistrát předložil pro nás,
kupující, tuto cenu. Podotýkám je to cena
v bytovém družstvu, nikoliv v osobním
vlastnictví. K tomu si ještě musíme
přičíst dluhy, které se šplhají někde
i do milionů. Jsou to dluhy zanedbané
magistrátními úředníky, k dluhům je
ještě přičteno tzv. příslušenství, tzn.
poplatky z prodlení a odměny advokátním
kancelářím, proto takto vysoké částky.
Dále současně s domem musí bytové
družstvo koupit i celkové nebytové
prostory, které v některých domech činí
až 1/3 ceny. Suma sumárum budou
barrandovští kupovat své domy za více
jak 20 000,- Kč/m2. Pro ty, kteří oponují,
že si své byty kupovali dráž, mám jedinou
odpověď. Ano kupovali jste si svůj byt
na klasickém realitním trhu, většinou do
osobního vlastnictví, měli jste možnost
výběru lokality a především nekupovali
jste si dluhy ostatních nájemníků za 100%
výši. A hlavně, každý z Vás měl možnost
spočítat si svou ekonomickou situaci

a měl možnost výběru. A tady je nutné
položit si důležitou otázku, budou na to
vše barrandovští mít? Půjde nějaká banka
do rizika půjčení 100 milionových částek?
Odpověď je jednoduchá, ano půjčí, ale svá
rizika si nechá tvrdě zaplatit.
Je tu ještě jedna velká nespravedlnost
vůči barrandovským. Dne 24. 5. 2012
byla schválena Zastupitelstvem hl. m.
Prahy tzv. Pravidla postupu transformace
majetku bytových domů Magistrátu hl.
m. Prahy. V těchto pravidlech byl přesně
popsán harmonogram postupu a plnění
povinností ze strany nájemníků při
zakládání bytových družstev. Barrandovští
zcela splnili podmínky dané magistrátem,
svá družstva zakládali až po magistrátem
doručeném písemném souhlasu k založení
bytového družstva. Stanovy družstev
upravili, dle požadavků magistrátu,
uvedených v pravidlech atd. A to vše bez
vědomosti za kolik vlastně budou kupovat.
Ano čtete dobře, magistrát nebyl schopen
dát bytovým družstvům konečnou částku.
Je to jednoduché, magistrát předložil
poﬁderní znalecké posudky zpracované
soudním znalcem Ing. Benešem. Dluhy
vč. příslušenství stále narůstají. Kupní
smlouvu řeší magistrát již od ledna
letošního roku. Ještě se Vám zdá,
že politici zvolení občany v řádných
komunálních volbách, se řídí především
spokojeností svých voličů?
Ale něco se přeci jenom OS BB podařilo.
Po našich interpelacích na Zastupitelstvu
hl. m. Prahy a vleklých jednáních
s jednotlivými zastupiteli, se podařilo snížit
cenu nebytových prostor. Pro některé
celky je to opravdu výrazné zlevnění,
posuďte sami:
Objekt Původní cena rok 2012 Nová
cena rok 2013
(viz. Tabulka na konci článku)
Ale pojďme dál.
To, že cena domů na sídlišti Barrandov,
byla určena účelově, politickým
rozhodnutím je dnes již všeobecně známá
věc, kterou i když velmi neradi a potají
nám někteří zastupitelé potvrdili. Pak již
bylo jednoduché najít soudního znalce,

který na toto politické rozhodnutí postavil
znalecké posudky a za nemalý peníz
dal v šanc své kulaté razítko. O kvalitě
těchto znaleckých posudků, svědčí
i fakt, že OSBB se obrátilo na opravdové
kapacity v oboru odhadu nemovitostí
např. předsedu Asociace odhadců
a znalců ČR, odbor oceňování majetku na
Ministerstvu ﬁnancí ČR atd. Všechny tyto
kapacity daly za pravdu OSBB a potvrdily
naše námitky vůči znaleckým posudkům
zpracovaným Ing. Janem Benešem Za
Strahovem Praha 6. Tyto podklady vedly
jednotlivá bytová družstva ke kroku, který
byl jasným vyústěním jak upozornit na
podivné zpracování znaleckých posudků.
Proto bylo podáno 14 stížností na postup
soudního znalce Ing. Beneše u Městského
soudu v Praze.
To, že celá transformace bytových domů
se z oblasti jasných pravidel, a odborných
postupů a posudků, přesunula kamsi do
sféry politikaření na pražském magistrátu,
a sféry politického boje, je smutné,
a domníváme se, že pro danou věc zcela
nežádoucí.
To, že magistrátní kasa je zcela prázdná
díky unáhleným krokům předešlé
vládnoucí strany a současná vládní
strana chce penězi získanými za prodej
magistrátních domů alespoň částečně
kasu před blížícími se volbami naplnit, je
nezvratný fakt.
Ale mají na toto vše barrandovští doplatit?
Není již na čase, aby si námi zvolení
magistrátní úředníci a politici uvědomili,
že rozhodují o životech pražských
obyvatel bydlících ve více jak 4000 bytech
schválených k prodeji v jednotlivých
etapách transformace majetku?
Již několikrát jsme upozornili, zdali si
magistrát uvědomuje, že sice ﬁnanční
problémy Tunelu Blanka, nebo Dopravního
podniku, jsou problémy, které je nutné
řešit, ale prodej domů a bytů je podstatně
ožehavější téma, protože se dotýká přímo
pražanů , jejich domácností a zatěžuje
jejich ﬁnanční možnosti přímo a velmi,
velmi hluboko.
A jak dál.
V září 2013 na Zastupitelstvu hl.m.Prahy
zastupitelé měli vyslovit konečný verdikt
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nad barrandovskými. To, že tento verdikt je
precedentem pro ostatní etapy schválené
transformace již několikrát zaznělo i z úst
politiků pražského magistrátu. Otázkou
je co zvítězí ? Zvítězí zdravý rozum? Nebo
zvítězí upevňování politických ambicí
Myslím si, že toto rozhodnutí bude pro
mnoho pražských voličů, kteří bydlí

v magistrátních bytech jasným signálem,
jak se postavit k blížícím se komunálním
volbám.
A naše „Dívčí úderná brigáda“
podporovaná členy OSBB? Můžeme zde
jenom slíbit, že svůj boj o alespoň trochu
spravedlnosti nevzdáme, půjdeme do
tvrdých a nekompromisních jednání, tak
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jak činíme již déle než rok. Není to jenom
spravedlnost pro barrandovské, ale i pro
ty, kteří se na odkup domů připravují
v dalších schválených etapách.
Všem děkujeme za podporu a DRŽTE NÁM
PALCE !!!!!!
Markéta Šimková

Tabulka č. 1
POSUDEK

PŮVODNÍ CENA 2012 NOVÁ CENA 2013 POSUDEK

PŮVODNÍ CENA 2012 NOVÁ CENA 2013

posudek č. 3874-094/13
Pivcova č.p.944

84.033.560,- Kč

80.360.000,- Kč

posudek č. 3885-105/13
Záhorského č.p.884, 885

40.961.510,- Kč

38.680.000,- Kč

posudek č. 3875-095/13
Pivcova č.p.945

78.251.790,- Kč

76.930.000,- Kč

posudek č. 3886-106/13
V Remízku/Voskovcova č.p.982,
983, 984

93.639.750,- Kč

81.110.000,- Kč

posudek č. 3876-096/13
posudek č. 3876-096/13
Pivcova č.p.956,957,958,959

130.246.650,- Kč 129.380.000,Kč

posudek č. 3887-107/13
V Remízku/Voskovcova
č.p.1030, 1031, 1032, 1033

120.039.620,Kč

107.220.000,Kč

posudek č. 3877-097/13
Peškova/Vokovcova
č.p.960, 961, 962

101.252.930,- Kč 100.710.000,Kč
(viz. Příloha č. 7)

posudek č. 3888-108/13
Voskovcova č.p.1034, 1035

68.451.640,- Kč

56.220.000,- Kč

posudek č. 3889-109/13
Voskovcova/Wassermannova
č.p.1036, 1037, 1038

91.304.910,- Kč

80.250.000,- Kč

posudek č. 3890-110/13
Wassermannova
č.p.1039, 1040, 1041

85.468.910,- Kč

76.420.000,- Kč

posudek č. 3891-111/13
Wassermannova č.p.1043

79.561.190,- Kč

77.960.000,- Kč

posudek č. 3892-112/13
Werichova č.p.946

78.537.490,- Kč

77.680.000,- Kč

posudek č. 3893-113/13
Werichova č.p.947

78.620.010,- Kč

77.290.000,- Kč

posudek č. 3894-114/13
Werichova
č.p.948, 949, 950, 951

132.220.470,- Kč 131.980.000,Kč

posudek č. 3877-097/13...
Dodatek č. 1
Peškova/Vokovcova
č.p.960, 961, 962

100.580.000,Kč

posudek č. 3878-098/13
Slivenecká č.p.871

6.179.800,- Kč

posudek č. 3879-099/13
Šejbalové č.p.888, 889

27.575.860,- Kč

posudek č. 3879-099/13 ...
Dodatek č.1
Šejbalové č.p.888, 889

6.170.000,- Kč
25.630.000,- Kč
25.440.000,- Kč

posudek č. 3879-099/13
Šejbalové č.p.888, 889

27.575.860,- Kč

25.630.000,- Kč

posudek č. 3880-100/13
Šejbalové č.p.890,891

26.268.850,- Kč

25.740.000,- Kč

posudek č. 3881-101/13
Štěpařská č.p.892,893

27.935.850,- Kč

24.990.000,- Kč

posudek č. 3882-102/13
Štěpařská č.p.878, 879

40.977.640,- Kč

40.070.000,- Kč

posudek č. 3895-115/13
Werichova č.p.981

76.506.200,- Kč

55.870.000,- Kč

39.910.000,- Kč

posudek č. 3896-116/13
Pod Kotlářkou č.p.1152

31.008.115,- Kč

22.730.000,- Kč

posudek č. 3882-102/13 ...
Dodatek č.1
Štěpařská č.p.878, 879

posudek č. 3894-114/13…
Dodatek č. 1
Werichova
č.p.948, 949, 950, 951

131.830.000,Kč

posudek č. 3882-102/13
Štěpařská č.p.878, 879

40.977.640,- Kč

40.070.000,- Kč

posudek č. 3897-117/13
Slavická č.p.1153

26.215.769,- Kč

18.860.000,- Kč

posudek č. 3883-103/13
Voskovcova č.p.880, 881

52.191.210,- Kč

50.200.000,- Kč

posudek č. 3898-118/13
Slavická č.p.1154

13.002.482,- Kč

9.430.000,- Kč

posudek č. 3884-104/13
Voskovcova č.p.882, 883

51.531.200,- Kč

50.610.000,- Kč

posudek č. 3899-119/13
Zenklova č.p.356

7.868.470,- Kč

5.370.000,- Kč

posudek č. 3884-104/13…
Dodatek č.1
Voskovcova č.p.882, 883

www.revitalizace.eu

50.460.000,- Kč
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CO NÁS ČEKÁ
Vážení zástupci bytových domů,
vítám Vás v informačním programu, jehož
cílem je pomocí vzdělávání přispět ke zvyšování informovanosti v oblasti, která pro
většinu z Vás nepatří k Vaší profesi.
Právě díky tomu, že nejste vzděláním
ekonom, právník nebo stavbař, slyšíme od
Vás stále silnější volání po informacích. Po
tom, aby Vám někdo pomohl se v dnešní legislativní, dovolím si říci „džungli„
orientovat.
Stavíme na trh v pořadí druhý produkt.
Poté, kdy většina z Vás uvítala vzdělávací
projekt Právo - Energie – Stavba, přicházíme s rozšířením. Pro ty, kteří volají
nejenom po informacích, ale i po možnosti získat např. posouzení ceny zakázky,
chystané smlouvy, reference na případného zhotovitele …. je připraven Cech
kvalitního bydlení.
Díky výše uvedeným projektům získáváte
možnost rozhodnout se pro nejpřijatelnější možnost čerpání informací nebo
nabízené pomoci a tu využít.
Naším cílem je reagovat pružně na Vaše
potřeby a přizpůsobit naši nabídku tomu,
co žádáte.
Pro splnění výše uvedeného je ale potřeba
znát Vaše požadavky. Mít onen podnět,

na který připravíme reakci. Proto, ti, kteří
máte zájem pomoci nám postavit vzdělávací a informační program tak, aby Vám
co nejvíce vyhovoval, neváhejte a sdělte
nám co je Vaší prioritou.
Pokud se ptáte jak, tak jednoduše.
Vyplněním dotazníku na stránkách Cechu
kvalitního bydlení – www.ckb-cr.cz .
Můžete nám samozřejmě i napsat svůj
požadavek na adresu info@ckb-cr.cz .
Od nového roku nás všechny čeká celá
řada změn. Vstoupí v platnost nový občanský zákoník, který náš již i tak dostatečný
právní chaos ještě více znepřehlední.
Měli jste povědomí o tom, co např. musíte
mít v nájemní smlouvě? Znali jste svá
práva v bytovém družstvu nebo společenství vlastníků? Tak věřte tomu, že toto vše
končí letošním Silvestrem.
Co nás všechny čeká od prvního ledna?
Tak prvního většinu z nás snad jenom
vystřízlivění po oslavě nového roku. Ale co
potom?
Pro ty, kteří máte zájem získat informace
z míst nejpovolanějších, jsme připravili
sérii seminářů. S novinkami v oblasti
bytového práva nás seznámí JUDr. Pavla
Schödelbauerová vedoucí právního oddělení odboru politiky bydlení ministerstva

pro místní rozvoj.
Semináře pořádáme pro partnery sdružení
Cech kvalitního bydlení bezplatně.
Vzhledem k poměrně velkému zájmu,
doporučuji včasnou registraci. Registrovat
se můžete na stránkách www.ckb-cr.cz .
Na těchto stránkách získáte mimo jiné
i přehled chystaných seminářů a možnost
registrace partnerství Cechu kvalitního
bydlení.
Věřím, že díky novým informacím které
Vám přinášíme a chystáme se přinést,
získáte podstatně větší přehled a jistotu.
Jsme si vědomi toho, že činnostem zajišťovaným pro Vaše spolubydlící se věnujete
ve svém volném čase a proto je naší
prioritou přinášet Vám skutečně efektivní
služby v reálném čase.
Věřím, že díky spolupráci s námi dokážete
efektivněji pracovat ve Vašem družstvu či
společenství a ušetříte si spoustu energie
i času, kterého se většině z nás nedostává. Čím více energie Vám zbude, tím
více jí můžete využít pro sebe, rodinu…..
a proto neváhejte a zkuste se podívat na
stránky Cechu, přihlaste se na seminář
a sami posouďte jak dál.
Hana Chlebcová
– odborný garant RCB
www.ckb-cr.cz

Na to co nás čeká od ledna 2014 jsme se
zeptali JUDr. Pavly Schödelbauerové
vedoucí právního oddělení odboru
politiky bydlení ministerstva pro místní
rozvoj, se kterou budete mít možnost se
setkat na chystaných seminářích.

ským procesem, změny v rozhodování
SVJ, rozhodování per rollam atd.)

notky a v domě je Společenství vlastníků
jednotek – bude potřeba přijmout nové
stanovy? Bude lepší, když stanovy budou
uvedeny do souladu se zákonem, i když
platí i zde výše uvedené, že to co je v
rozporu přestává platit ex lege.

1. K lednu 2014 by měla vstoupit v
platnost nová právní úprava občanského
práva, v jaké míře se tato úprava dotýká:
- Nájemních vztahů ( dotýká se podstatně
zejména zdůrazněním ochrany nájemce
na straně jedné ale i posílením postavení
pronajímatele na straně druhé změny jsou
zejména ve v nájemném, výpovědních
důvodech , skončení nájmu a absenci
bytových náhrad.
- Vlastnického bydlení ( změna v pojetí
jednotky ( supeﬁcies solo cedit a důsledku toho existence dvojího druhu jednotek
( podle staré úpravy a podle nové úpravy)),
vznik společenství vlastníků zakladatel-

2. K jakým změnám dojde v případě určení výše nájemného v bytech:
- Pronajímaných vlastníkem nemovitosti v
rámci tržního vztahu ( určující je nájemné
v místě obvyklé)
- Pronajímaných bytovým družstvem svým
členům ( řeší korporátní zákon, který upravuje nájemné nákladový způsobem)
3. Dojde k úpravě ve věci nájemní smlouvy? Nutně nemusí, protože podle závěrečných ustanovení, vše co je v rozporu s
novou úpravou pozbývá platnosti od 1. 1.
2014 ze zákona , a to co je nové působí
rovněž ex lege.
4. Bude potřeba uzavírat nové nájemní
smlouvy. Ne vždy.
5. V případě, kdy je dům rozdělen na jed-

6. K datu účinnosti nového Občanského
zákoníku dochází ke zrušení Zákona o
vlastnictví bytů. V novém Občanském zákoníku je ale problematika bydlení v domě
rozděleném na jednotlivé jednotky řešena
poměrně stručně, některá ustanovení ze
současné právní úpravy nejsou řešena vůbec. Jaký čeká vlastníky jednotek postup?
Určité otázky budou řešeny v prováděcím
předpise podle § 1222.
JUDr. Pavla Schödelbauerová
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Změna v pravou chvíli
a ………. k dobrému

Když jsem byl požádán, abych napsal tento článek, přiznám se, měl jsem obavy kde a jak začít.
Náš bytový dům není zrovna typickým příkladem SVJ. 17 pater vysoký obr, který má 570 bytových jednotek a 20 nebytových prostor,
denně se tu pohybuje okolo 1500 lidí. Téměř 50% je pronajato nájemníky, kteří v drtivé většině pochází z východu. Určitě si umíte
představit, že konﬂikty a zásahy policie jsou téměř na denním pořádku.
Jsme takové malé město. Dokonce obchod, kadeřnictví a dvě restaurace jsou naší součástí. To poslední je spíše prokletím.

Abych tedy začal popořadě: předsedou
SVJ Zálesí jsem druhým rokem. Šel jsem
do toho a měl nasazené růžové brýle. Pln
optimismu a odhodlání. Časem ale růžová
clona dostala zabrat a pomalu se měnila
v černou.
Velice brzy po zvolení do Výboru jsme
překvapivě dospěli k závěru, že nejsme ti,
co dům řídí. Byl zcela ovládán správní ﬁrmou. Ta měla poslední slovo při veškerém
rozhodování, dokonce několik let. Výbor
byl prakticky jen loutkové divadlo. Vše
od pojistných smluv, po pronájmy ploch
okolo domu, bylo nastaveno buď nevýhodně pro společenství, nebo ve prospěch
zmiňované ﬁrmy. Jakýkoliv pokus o nápravu byl ihned v zárodku ukončen.
Zkrátka, po několika pokusech o ovlivnění zakázek a tomu adekvátní výměně
názorů jsme se s milou ﬁrmou na hodinu
rozloučili a správu si začali dělat sami.
A najednou se začali věci hýbat, k lepšímu. S pomocí účetní ﬁrmy Hany Chlebové
FINN – domy s.r.o., která nám zůstala
věrná a k naší naprosté spokojenosti
navázala na dlouhodobou spolupráci jsme
se chystali na shromáždění vlastníků, kde
bylo nutné tyto zásadní změny vysvětlit.
Já s obavou. Jeden z vlastníků nebytových prostor totiž byla naše stará známá
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správní ﬁrma a dalo se očekávat, že bude
zle. Přeci jen jsme za krátkou dobu udělali
tolik změn, které se nepodařilo léta prosadit. Nepřetržitá ochranka domu, nový
přístupový systém, který nebyl konečně ve
vlastnictví cizích ﬁrem, moderní kamerový
okruh, výpovědi předražených smluv, změna právního zastoupení domu a navrácení
majetku zpět do vlastnictví SVJ…
Bylo by to na samostatný odstavec.
Společnost FINN domy s.r.o. nám naprosto perfektně zorganizovala přípravu
shromáždění a nezbylo, než čekat na jeho
průběh.Účast byla rekordní. To se ale dalo
čekat. Přeci proběhla tzv. revoluce ve vedení domu a každý byl zvědavý na reakci
těch, se kterými jsme se nekompromisně
rozloučili. Bývalá správní ﬁrma nezklamala, ale na jedno majitelé připraveni nebyli
a to na reakci přítomných lidí. Nejenže se
zvedla obrovská vlna nesouhlasu, když se
pokusili vstupovat do samotné schůze, ale
nebylo příliš daleko i k inzultacím jednatelů. Takhle emotivní průběh jsem za ta
léta, kdy v našem domě bydlím, nezažil.

Vlastníci měli dost neprůhledných machinací, která po celou dobu bývalého výboru
probíhaly a dali to i hlasitě znát.
Závěrečný potlesk ze sálu znamenal pro
nás všechny obrovské poděkování za
odvedenou práci. Určitě se nám podařilo
zajistit důstojnější a i bezpečnější bydlení
pro všechny. Přesto jsme teprve na začátku…
To uznání patřilo všem za odvahu jít s „nováčky“ do boje proti nespravedlivosti,
zvůli, posměchu…
Důležité je mít okolo sebe dobré a poctivé lidi, které já naštěstí mám. Osobně
si myslím, že jsme příkladem, že i malá
skupina lidí, kteří mají správný cíl a potřebné nadšení, dokáží téměř zázraky.
Když jsme se stali členy Výboru, tak jsme
měli jako kapitán Titaniku pocit, že nás nic
a nikdo nemůže poslat ke dnu. Jak jsme
se mýlili. Ledovec jsme sice minuli, ale na
naší cestě vpřed další určitě čekají. Zatím
rozbíjíme denně kry…
Miroslav Dvořák
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Heslo bank poslední doby
- reﬁnancování úvěru
Skutečně se vyplatí úvěr reﬁnancovat?
Podívejme se na jeden konkrétní příklad:
Bytové družstvo v roce 2007 opravilo dům. Cena opravy činila 13 500 000,- Kč.
Družstvo uradilo celou opravu úvěrem:
Výše úvěru
13 500 000,- Kč
Období čerpání: od 1.8.2007 do 30.6.2008 postupně po dobu opravy domu
Období splácení: 25.7.2008 – 25.7.2022, vždy k 25. dni v měsíci
Splatnost
15 let
Úroková sazba (ﬁx celých 15 let):
4,62 %
Lineární pravidelné splácení:
hodnoty uvedeny v Kč
měsíc
čerpání
8.07
9.07
10.07
11.07
12.07
1.08
2.08
7.08
8.08
12.08

splátka

2000000
2000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000

12.21
1.22
2.22
5.22
6.22
7.22

zůstatek

80000
80000
80000

2000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
13420000
13340000
13020000

úroková
sazba
4,62
4,62
4,62
4,62
4,62
4,62
4,62
4,62
4,62
4,62

80000
80000
80000
80000
80000
60000

540000
460000
380000
140000
60000
0

4,62
4,62
4,62
4,62
4,62
4,62

úroky
měsíční

úroky
roční

7957
15400
19892
23100
27848
31827
32340
53389
53071
51798
2148
1830
1365
557
231
0

úroky
celkem

94197

94197

558194

652390

45807

4757951

6024

4763975

Z výše uvedené části splátkového kalendáře:
Měsíční splátka úvěru
80 000,- Kč
První splátka úvěru
07. 2008 (červenec, roku 2008)
K tomuto datu ze splátky úrok
53 389,- Kč
K tomuto datu ze splátky jistina
26 611,- Kč
Pokud se posuneme ve splátkovém kalendáři ke konci splátek:
Předposlední splátka úvěru
06.2022 (červen, roku 2022)
K tomuto datu ze splátky úrok
231,- Kč
K tomuto datu ze splátky jistina
79 769,- Kč
Úvěr za celou dobu splácení – 15 let přeplatí družstvo o 4 763 975,- Kč.
POKUD SE V ROCE 2013 ROZHODNEME ÚVĚR TZV. REFINANCOVAT:
hodnoty uvedeny v Kč
úroková
úroky
měsíc
splátka
zůstatek
sazba
měsíční
12.08
80000
13020000
4,62
51798
12.09
80000
12060000
4,62
47979
12.10
80000
11100000
4,62
44160
12.11
80000
10140000
4,62
40340
12.12
80000
9180000
4,62
36521
12.13
80000
8220000
4,62
32702
K datu 31.12.2013:
Zůstatek úvěru

8 220 000,- Kč

úroky
roční

úroky
celkem
558194
585423
541982
495487
450519
405551

652390
1237814
1779796
2275283
2725803
3131354
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V rámci reﬁnancování provedu mimořádnou splátku úvěru ve výši 8 220 000,- Kč
Částku ve výši mimořádné splátky - čerpán nový úvěr:
Výše úvěru
8 220 000,- Kč
Období čerpání: 1.2014 - jednorázově (leden roku 2014)
Období splácení: 25.1.2014 – 25.7.2022, vždy k 25. dni v měsíci
Splatnost
9 let
Úroková sazba (ﬁx celých 9 let):
2,7 %
Lineární pravidelné splácení:
Měsíční splátka ponechána
80 000,- Kč
hodnoty uvedeny v Kč
měsíc
splátka
1.14
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
5.22
6.22

zůstatek
80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000

8140000
7260000
6300000
5340000
4380000
3420000
2460000
1500000
540000
140000
60000

úroková
sazba

úroky
měsíční
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70

úroky
roční
18926
16880
14648
12416
10184
7952
5720
3488
1256
326
135

úroky
celkem
211335
184451
158171
131891
105611
79331
53051
26771

3342689
3527139
3685310
3817200
3922811
4002141
4055192
4081962

3521

4085483

Úvěr za celou dobu splácení – 15 let přeplatíme o 4 085 483,- Kč.
Výše uvedená čísla budou platná v případě, kdy je možné provést mimořádnou splátku úvěru bez sankce.
POZOR: VE VĚTŠINĚ ÚVĚROVÝCH SMLUV S DOBOU FIXACE ÚROKOVÉ SAZBY PO CELOU DOBU SPLATNOSTI NAJDETE POKUTU
ZA MIMOŘÁDNOU SPLÁTKU PŘED VÝROČÍM ÚROKOVÉ SAZBY.
V našem konkrétním případě činila smluvní sankce částku ve výši 8% z výše mimořádné splátky
Sankce za mimořádnou splátku – 657 600,- Kč
Přeplatek úvěru se sankcí a poplatkem za vyřízení nového úvěru: 4 788 083,- Kč
Opravdu tedy při reﬁnancování úvěru ušetříme?
V našem konkrétním případě:
Přeplatek při ponechání původního úvěru: 4 763 975,- Kč.
Přeplatek při reﬁnancování (po zápočtu všech nákladů): 4 788 083,- Kč
V tomto konkrétním případě jsme doporučili klientovi reﬁnancování neprovádět.
NENÍ PRAVIDLEM TO, ŽE SE VŽDY REFINANCOVAT ÚVĚR NEVYPLATÍ ALE ANI OPAK.
VŽDY JE POTŘEBA VYCHÁZET Z KONRÉTNÍCH PODMÍNEK ÚVĚRU.
K PŘESNÉMU POROVNÁNÍ JE POTŘEBA PROVÉST PODROBNOU ANALÝZU OBOU ÚVĚRŮ.
Pro správné rozhodnutí bude hrát roli nejenom nová výše úrokové sazby, ale je potřeba počítat skutečně se všemi
souvisejícími poplatky.
K datu 6.9.2013 byla vydána informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL.
K reﬁnancování podpořeného úvěru cituji:
„V případě, že dojde ke splacení původně podpořeného úvěru novým úvěrem, lze ve vyplácení dotace pokračovat i k novému úvěru
pouze v případech, kdy výše nového úvěru nepřesáhne součet výše zůstatku nesplacené jistiny úvěru a úroků z původně podpořeného
úvěru ke dni jeho splacení novým úvěrem, k němuž má pokračovat vyplácení dotace.
K pokračování výplaty dotace je nutno uzavřít dodatek ke Smlouvě o dotaci. O uzavření dodatku je nutno požádat ČMZRB a doložit:
- kopii smlouvy o novém úvěru,
- Potvrzení o splacení úvěru na opravy a modernizace bytových domů postavených panelovou technologií na formuláři, jehož vzor je
dostupný na: http://www.cmzrb.cz/podpora-bydleni. „
Postup pro příjemce podpory z programu Panel a Nový Panel naleznete na stránkách ČMZRB, a.s., administrátora programu:
www.cmzrb.cz/podpora-bydleni
Závěrem si dovolím poznamenat, že u dotovaného úvěru je rozbor „VÝHODNOSTI REFINANCE“ minimálně stejně důležitý, jako v
našem případě, navíc je potřeba do rozboru zahrnout výši dotace a skutečnou výši nákladů v každém konkrétním případě.
MÁTE ZÁJEM O ROZBOR VÝHODNOSTI REFINANCE ÚVĚRU?
MÁTE ZÁJEM O ROZBOR VÝHODNOSTI REFINANCE DOTOVANÉHO ÚVĚRU?
Nevíte jak získat výše uvedená čísla a porovnání?
Stačí poslat @ na adresu: ﬁnance@ﬁnndomy.cz
Hana Chlebcová - RCB
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Po tři roky jsem užívala byt se
svým strýcem. Po smrti strýce
jsem chtěla převést nájemní
smlouvu na sebe. Vlastník bytu
mi nevyhověl a podal návrh na
vystěhování z bytu. Mám dotaz,
zda vlastník domu postupoval
správně.
Dobrý den,
automaticky přechod nájmu nastává
pouze v těch případech, kdy společně
se zemřelým nájemcem žil ve společné
domácnosti před jeho smrtí některý
z jeho příbuzných v přímé linii, nebo zeť či
snacha.
Na Vás jako neteř zemřelého by nájem
přešel pouze tehdy, pokud dal dříve
vlastník bytu písemný souhlas s tím,
abyste v bytě s Vaším strýcem bydlela.
Pokud tento souhlas máte, opravdu jste
se strýcem ve společné domácnosti
bydlela a zároveň nemáte vlastnické nebo
nájemní právo k jinému bytu či domu (tzn.
nebydlíte a ani nemůžete v daný moment
bydlet jinde), pak vlastník bytu nepostupuje správně, strýcova nájemní smlouva
měla na Vás přejít a máte tak právo byt
užívat.
Pokud však takový písemný souhlas
nemáte, pak vlastník bytu zřejmě postupoval správně a návrh na vyklizení bytu byl
podán oprávněně. V určitých případech
může být takový postup vlastníka bytu
v rozporu s dobrými mravy a soud by návrhu na vystěhování nemusel vyhovět. Tyto
případy jsou však velmi výjimečné.

Je nějaký rozdíl mezi nájemní
a podnájemní smlouvou?
Dobrý den,
rozdíl zde samozřejmě je. Předmětem
nájemní smlouvy je závazek pronajímatele
přenechat nájemci za úplatu věc k dočasnému užívání, popřípadě i k braní užitků
z této věci. Taková věc je obvykle ve
vlastnictví pronajímatele.
U podnájemní smlouvy přenechává nájemce již tuto pronajatou věc jiné osobě
– podnájemci. Praktický rozdíl je zejména
v tom, že nájemní smlouva může stanovit,
že pronajatá věc nemůže být předmětem
podnájmu, popřípadě může pro podnájem
stanovit podmínky. Uzavřel-li by pak nájemce podnájemní smlouvu s podnájemcem o věci, u které je podnájem vyloučen,
popř. nesplnil-li by stanovené podmínky,

pak je tato podnájemní smlouva od počátku neplatná a pronajímatel může jako
sankci nájemci uplatnit právo odstoupit
od nájemní smlouvy. Neobsahuje-li prvotní
nájemní smlouva ustanovení o podnájmu,
pak zákon předpokládá, že nájemce je
oprávněn předmět nájmu dát dále do
podnájmu.
U podnájmu bytu je však oproti podnájmu věci situace zčásti rozdílná. Byt nebo
jeho část lze přenechat do podnájmu
pouze s předchozím písemným souhlasem
pronajímatele. Je-li podnájemní smlouva
k bytu uzavřena i bez souhlasu, pak je tato
smlouva absolutně neplatná a zároveň
vzniká pronajímateli bytu právo prvotní nájem vypovědět bez přivolení soudu. Oproti
podnájmu věci musí mít případná smlouva
o podnájmu bytu písemnou formu.

Bydlím v domě, který je v družstevním vlastnictví, jsem členem
družstva. Soukromě podnikám
a mám zájem zřídit si v bytě sídlo
společnosti. Na obchodním rejstříku po mě požadují souhlas vlastníka s umístěním sídla. Družstvo
mi ale souhlas nechce vydat.
Má na to družstvo nárok?
Jak mám postupovat, abych souhlas s umístěním sídla získal?
Dobrý den,
bytové družstvo má skutečně právo
odepřít vydání souhlasu s umístěním sídla
společnosti ve Vašem bytě. Možnost zřídit
sídlo právnické osoby v bytě může být
také a priori vyloučena ve stanovách družstva. I kdyby však takto vyloučena nebyla,
pak povolení zřídit v bytě sídlo záleží na
úvaze vlastníka bytu, tedy družstva.
Vedle toho je vhodné upozornit, že také
musí být splněny další zákonné požadavky
ke zřízení sídla společnosti v bytě. Byt je
občanským zákoníkem předmětem speciální úpravy, jelikož je určen především
k výkonu práva bydlení. Proto v ustanovení
§ 19c odst. 1 stanovuje, že sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to
odporuje povaze právnické osoby nebo
rozsahu její činnosti. Vychází se zejména
z účelu a povahy činnosti právnické osoby,
velikosti bytu, umístění bytu, předpokládaného zvýšení pohybu osob či věcí v okolí
bytu v souvislosti s činností společnosti,
aj.
Souhlas s umístěním sídla je možné získat
tak, že prokážete, že povaha a rozsah

činností společnosti neodporuje tomu,
aby bylo její sídlo ve Vašem bytě, a následně tak přesvědčíte představenstvo
(popřípadě můžete požádat o projednání
této záležitosti na členské schůzi). Pokud
však tyto orgány družstva souhlas opět
odmítnou, pak budete muset sídlo svého
podnikání zapsat na jiné adrese.

Jsem členem bytového družstva
a bydlím v bytě, které družstvo
vlastní. V bytě mám již dvacet let
starou kuchyňskou linku. Požádal
jsem družstvo o výměnu linky.
Družstvo mi linku odmítá vyměnit
s tím, že výměna linky je povinností nájemníka – člena družstva.
Jaké opravy je povinen hradit
nájemník a je jeho povinností zajistit si na vlastní náklady výměnu
kuchyňské linky?
Dobrý den,
práva a povinnosti při správě a údržbě
jednotlivých bytů a společných prostor
domu by měly být dle zákona upraveny ve
stanovách družstva. Není-li jejich úprava
natolik konkrétní, aby bylo možné určit,
který ze subjektů by měl kuchyňskou linku
udržovat, pak se obdobně použijí ustanovení o nájmu bytu. Dle nich nájemce
zařizuje a hradí pouze drobné opravy bytu,
do kterých spadá dle nařízení vlády č.
258/1995 Sb. i oprava kuchyňské linky
(není-li v nájemní smlouvě uvedeno jinak).
Případná výměna kuchyňské linky již však
není opravou. V takovém případě je nutné
se na výměně dohodnout s majitelem
linky (družstvem). Pokud výměnu představenstvo družstva odmítá, pokuste se tento
problém probrat na členské schůzi. Pokud
Vám družstvo i přesto výměnu kuchyňské
linky odmítne, pak stále máte možnost
se domluvit s družstvem na provedení
výměny sice na vlastní náklady, ale zato
s přiměřenou ﬁnanční kompenzací.

Jsme bytové družstvo a máme
zájem o převod bytů do osobního vlastnictví. Před tím, než
přijmeme rozhodnutí o převodu,
by nás zajímalo, zdali je nějaký
rozdíl při vymáhání dlužné částky
od člena družstva – nájemníka
a od vlastníka bytu v případě,
kdy nebude provedena úhrada

PRÁVNÍ PORADNA
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pravidelných měsíčních plateb?

tak i vlastník v případě SVJ o byt přijít.

Dobrý den,
zatímco v případě družstevního bydlení
je vlastníkem bytů družstvo (členové
družstva mají pouze právo k nájmu bytu),
v případě osobního vlastnictví je předmětem vlastnictví každý z bytů. V obou
případech je však, jak vlastník takového
bytu, tak i člen družstva povinen přispívat
na úhradu pravidelných měsíčních plateb,
které se vztahují ke správě domu.
V SVJ se může lišit například vymáhání
dlužné částky za společnou správu domu
a pozemku (odvody do fondu oprav),
a částky na úhradu cen služeb (resp. záloh). V prvním případě vznikne na základě
rozhodnutí soudu o podané žalobě na
zaplacení dlužných částek za společnou
správu domu a pozemku vlastníkům jednotek zástavní právo k jednotce dlužníka,
z níž je možné dluh vůči SVJ uspokojit.
V případě dlužných částek za služby však
takové zástavní právo nevznikne (nejedná
se totiž o náklady spojené se správou
domu a pozemku ve smyslu § 15 zákona
č. 72/1994 Sb.), a vymáhání se bude řídit
obecným postupem dle občanského práva
– žalobou a zaplacením či případnou
exekucí.
U družstva jsou poplatky za služby a poplatky za společnou správu domu a pozemku většinou zahrnuty
v jedné platbě, charakter
pravidelných měsíčních plateb tudíž nemusí mít vliv na
postup při vymáhání dlužné
částky. U BD pak tedy
existuje buď možnost podat
žalobu na zaplacení dlužné
částky (která v případě
nezaplacení může skončit
exekucí), nebo také možnost neplatícího člena družstva vyloučit pro porušování
členských povinností (často
je možnost vyloučení blíže
upravena ve stanovách),
což vede i k zániku nájmu
družstevního bytu. To by
však mělo být až krajní
možností. V případě vyloučení má družstvo právo na
započtení jeho pohledávek
při vyplacení vypořádacího
podílu vyloučenému členu.
Možnosti, jak se zaplacení dluhů domoci, existují
v obou případech. V krajních případech může jak
nájemce v případě družstva

Jsme bytové družstvo, které vlastní a pronajímá dům s byty a nebytovými prostory. Jeden z nájemníků bytů již po dobu půl roku
neprovádí úhrady nájemného.
Jak máme postupovat, abychom
dlužnou částku vymohli?
Je možné nájemníkovi odpojit
přívod vody, když ji nehradí?

www.revitalizace.eu

Dobrý den,
v tomto případě je Vaše pozice snazší
oproti situaci, kdy by nájemce byl současně také člen družstva. Na vztah družstva
jako majitele a dlužníka jako nájemce se
aplikují obecná ustanovení o nájmu bytu
obsažená v občanském zákoníku.
Odpojení přívodu vody nájemníkovi by
mělo být až krajním řešením situace v případě, kdy by neplacení nájemného bylo
velmi značného rozsahu, což je v tomto
případě zřejmě splněno. Tomuto postupu
by také měla předcházet snaha pronajímatele vyzvat nájemce k placení a oznámení případných dalších kroků spočívající
v omezení dodávek energií. Pokud tak
učiníte a nájemce stále nezaplatí, odpojit
přívod vody pravděpodobně můžete. Musí-

§§§
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te však počítat s rizikem podání žaloby na
obnovení přívodu vody nájemcem k soudu. V takovém případě byste však mohli
soudu vylíčit rozhodné skutečnost, které
Vás k zastavení přívodu vedly, a obhájit
tak Váš postup.
Další možností obrany je právo k výpovědi
nájemní smlouvy, které v takovém případě
máte. Výpověď musí být doručena písemně, kde bude uveden důvod výpovědi,
výpovědní lhůta (ne kratší než 3 měsíce)
a poučení nájemce o možnosti podat
do 60 dnů žalobu na určení neplatnosti
výpovědi k soudu.
Vedle toho však stále máte právo na
úhradu dlužné částky za nezaplacené
nájemné. Neuhradí-li nájemce toto nájemné ani po výzvě, je možné na něj podat
žalobu k soudu. V případě neuhrazení pak
bude Váš dluh uspokojen exekucí majetku
dlužníka.

Pokud bude od ledna 2014 platit
nový občanský zákoník, bude
potřeba měnit stanovy společenství vlastníků?
Dobrý den,
základní smysl úpravy SVJ se v novém
občanském zákoníku (zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník – dále jen „NOZ“)
příliš nemění, některé
náležitosti a podmínky SVJ
jsou však upraveny odlišně
od současné úpravy. I přesto, že problematika SVJ
a přechodu této právnické
osoby pod režim nového
občanského zákoníku je
ještě stále velmi diskutována, přiklání se odborná veřejnost k tomu, že SVJ jsou
právnickými osobami, na
které dopadá ustanovení §
3041 NOZ, a SVJ tak bude
povinno do 3 let od nabytí
účinnosti NOZ, tj. do 1. 1.
2017, upravit své stanovy
podle nové právní úpravy.
Z hlediska větší právní
jistoty však doporučujeme
provést úpravu stanov co
nejdříve.
Na dotazy odpovídá právní kancelář HVH – legal
s.r.o.
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PŘÍZRAK ?
Přízrak či duch je druh nefyzické či nadpřirozené bytosti. Má být tvořen hmotou
mlhovité konzistence. Duchové osob mají
sídlit tam, kde zemřely nepřirozenou smrtí
nebo se neodpoutaly od svého fyzického
těla. Mají se nacházet ve městech i v přírodě, nejčastěji však na hřbitovech.
Zvláštním druhem ducha je poltergeist,
harašící přízrak, který se v domě projevuje
posouváním nábytku a podobnými kinetickými jevy.
Takhle popisuje přízrak Wikipedie.
Pro mne ale má slovo „přízrak“ ještě jeden
význam. A sice připadají mi tak některé
domy, ať již na sídlištích, a nebo v zástavbě domů rodinných.
Opravdu nejsem „mimo“.
Jsem fyzická, někdy přirozená bytost, která
se dívá kolem sebe. A co vidím? Hezké
opravené domy, které ve mně evokují
příjemný pocit bydlení na tzv. DOBRÉ
ADRESE. Ale vidím i domy, kde se zastavil
čas.
A právě pro ty je určena naše soutěž.
Cílem je pomoci „ PŘÍZRAKŮM“ probudit
se a začít něco dělat. Naší snahou je ukázat obyvatelům domu, jak jej vidí sousedé.
MÁTE ZÁJEM SE ZAPOJIT A VYSOUTĚŽIT SI CENU?
Poté stačí zaslat fotograﬁi domu, který se
vám ve vašem okolí jeví právě oním „přízrakem“ na adresu: info@ckb-cr.cz
Bližší podmínky soutěže najdete na stránkách Cechu kvalitního bydlení:
www.ckb-cr.cz
Hana Chlebcová

SOUTĚŽ

VÝSTAVY
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Výstavy a veletrhy
Září 2013
Domov a teplo 2012

19. výstava bytového vybavení, nábytku a tepla
Termín: 6. 9. – 8. 9. 2013
Místo: Výstaviště Lysá nad Labem

TENDENCE 2013

18. mezinárodní veletrh interiéru, designu,
stolování, dekorací, osvětlení, bytového textilu,
doplňků a dárků
Termín: 12. 9. – 15. 9. 2013
Místo: Výstaviště Praha – Holešovice

ZAHRADA ĆECH

37. ročník nejnavštěvovanější zahradnické
výstavy v České republice
Termín: 13. 9. – 21. 9. 2013
Místo: Výstaviště Zahrada Čech – Litoměřice

FOR ARCH 2013

24. mezinárodní stavební veletrh
Termín: 17. 9. - 21. 9. 2013
Místo: Praha – Letňany

FOR THERM 2013

4. veletrh vytápění, alternativních zdrojů
energie a vzduchotechniky
Termín: 17. – 21. 9. 2013
Místo: Praha – Letňany

Dům a bydlení Liberec

9. ročník prodejní a kontraktační výstavy
zaměřené na úpravu a zařízení interiérových
a exteriérových částí našich obydlí
Termín: 10. 10. – 13. 10. 2013
Místo: Výstaviště Liberec

FLORA OLOMOUC (Hortikomplex)

výstava ovoce, zeleniny a školkařských
výpěstků
Termín: 3. 10. – 6. 10. 2013
Místo: Výstaviště Flora Olomouc

Moderní dům a byt Plzeň

7. ročník veletrhu bydlení a stavebnictví
Termín: 22. 10. – 24. 10. 2013
Místo: Hala TJ Lokomotiva

Listopad 2013

Říjen 2013
CECH kvalitního bydlení

Podzim 2013
Semináře pro SVJ a Bytová družstva, změna
legislativy ve vlastnictví bytů, Občanský kodex

Zemědělec - podzim 2013

38. ročník prodejně – kontraktační
zahrádkářské výstavy pro širokou veřejnost
Termín: 3. 10. 2013 – 6. 10. 2013
Místo: Výstaviště Lysá nad Labem

Krkonošský veletrh Trutnov

IV.. ročník veletrhu stavebnictví, bytového
zařízení, zahradnictví a hobby pro oblast
Krkonoš
Termín: 27. 28. 9. 2013
Místo: Společenské centrum Uffo

Vánoční trhy Litoměřice

Předvánoční prodejní akce na litoměřickém
výstavišti
Termín: 5.12. - 22. 12. 2013
Místo: Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice

Vánoční trhy

Vánoční trhy na brněnském výstavišti
Termín: 6.12. - 15. 12. 2013
Místo: Brno – BVV

Polabské vánoční trhy 2013

CECH kvalitního bydlení

Ekoenerga Olomouc

Vánoční trhy na olomouckém výstavišti
Termín: 7.12. - 18. 12. 2013
Místo: Výstaviště Flora Olomouc

Podzim 2013
Semináře pro SVJ a Bytová družstva, změna
legislativy ve vlastnictví bytů, Občanský kodex
XIV. ročník výstavy a konference k úsporám
a obnovitelným zdrojům energie
Termín: 7. 11. - 9. 11. 2013
Místo: Výstaviště Flora

Vánoce Flora

STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY 2013

5. veletrh dárků, dekorací a spotřebního zboží
Termín: 12. 12. – 15. 12. 2013
Místo: Výstaviště Praha - Letňany

RCB v rámci regenerace bytových domů nabízí:
Korektní návrh řešení rekonstrukce domu, včetně stanovení předběžné
ﬁnanční náročnosti budovy
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
Bezplatné vyhotovení termovizních snímků

Kontakt:

centrumbydleni@revitalizace.eu
www.revitalizace.eu

www.revitalizace.eu

CECH kvalitního bydlení

Podzim 2013
Semináře pro SVJ a Bytová družstva, změna
legislativy ve vlastnictví bytů, Občanský kodex

19. ročník předvánoční prodejní akce
Termín: 6. 12. - 22. 12. 2013
Místo: Výstaviště Lysá nad Labem

FOR INTERIOR 2013

4. veletrh nábytku, interiérů a designu
Termín: 26. – 29. 9. 2013
Místo: Praha – Letňany

Prosinec 2013

KŘÍŽOVKA
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Tajenkou křížovky je název jednoho z nekvalitnějších zateplovacích systémů.
Přejeme vám příjemné chvíle s naší křížovkou

�

Iniciály�
elektrotechnika�
Tesly

Název�
značky�
poloměru

1. část�
TAJENKY

Výtažek�
z čerstvých�
bylin

Zkratka�
obecné�
teorie�
relativity

Chemická�
značka�
radonu

Špatné�
počasí�
(obecně)

Botanický�
název�
javoru

�

Kapitán�
Nautilu

�

Náprsní�
díl�
kalhot

Nádoba�
na popel�
zesnulého

�

Slovan

Předložka

A také ne

Rytmický�
prvek

�

Obyvatel�
New�
Yorku

Vydávat�
prsty�
praskavý�
zvuk

Vkladní�
knížka�
(zkratka)

Káznice

Cizí ženské
jméno�
Chemická�
zn. osmia

Chemická�
zn. hliníku�
Domácky�
Oldřich

�

�

Volnost

Skříňka�
s likéry�

Onaké�
Jméno�
herečky
Adamové�
Zázrak

Sokolský�
sjezd

Jury

Univerzitní�
město�
u Londýna

Sahající�
k bokům

Žena�
(nář.)

Případně�

Ilias

Opera�
J. B.�
Foerstera

Bylina�
s pyskatými�
květy

Nejjednodušší�
keton

Akademie�
věd

�

�

Francovka

Značka�
kosmetiky�
Jméno�
feny

Citoslovce�
zasyknutí�

Veřejná�
pocta

Vlastnost�
slovesa

I když�

Ruské�
letní sídlo

Ozn. vozidel
dálkové
přepravy�
Obráceně�
Ale

Polní�
míra

Životospráva�
Sportovní�
člun �
s plachtami
Fosilní�
pryskyřice�
Jizva po
pupečníku

Červená�
hlinka

�

V tu chvíli

Jihoafrická�
měna

Sady
Přibližně�

Kdo usmrcuje jedem�

Plátek

Americká�
automobilová asociace�
(zkr.)

Shluk�
rostlin

Televizní�
zkratka�

Moje�

Obyvatel�
ostrova�
Lékárenský�
praktikant

Bulharská�
peněžní�
jednotka

Spisová�
značka

Osobní�
zájmeno�
2. část�
TAJENKY

Část�
obličeje�
Inic. tenis.
Navrátilové�

Česká řeka�
Jméno
herečky
Boudové�

Souhlas

�

Zkratka�
intenzivní
péče�
A sice

Slovensky�
„řev“�

Jméno�
herce�
Sharifa

Rodiště�
Antonína�
Sovy

Běloveská�
kyselka�
Ozdoba�
lustru

Mistrovství�
světa

Vstupní�
kód�
Týkající�
se kabelu

Označení�
letadel�
ČR

Sebeuvědomění�
člověka

Nápor�
Sláma na
podestýlku

Římské�
číslo 501�

Vření�

Placený�
potlesk

Pravoslavný�
obraz�
Obyvatelé�
světadílu

Chorá�

Lakotník

Těžký�
kov (V)

Možná�

Počítání�

Bílá�
barva

Kelt

Rubem�
navrch�
Záchvat�
choroby

Římských�
600�
Velký�
oheň�

Zadrhávat�
při řeči

Prac. tábor
v SSSR�
Jihoamer.�
lichokopyt.

Iniciály�
režiséra
Kachyni�
Zakalená�

Část�
trasy�
Pohádková�
obluda

Šaty�
Domácky�
Miroslava
Opak záporu�
Princip�
čínské
filozofie

Nádoba�
u studny�
Německy�
„ale“�
Vlákno z banánovníku�
Španělsky�
„medvěd“�

Avšak�
Vysoká�
umělecká
škola
Klus�

Cirkusové�
stany

Slůvko�
opovržení�

Žabí�
citoslovce

Kovový�
prvek (Co)�

�

Tu máš�

Nápověda:�
ABAKA;�
ACER;�
�
ČISTEC;
DEBORA;
OSO;
PACOV;
�
TAO; TIRO;
YSAT

Akvarijní�
ryba

Odrůda�
bílého�
vína

Řeka�
protékající�
Paříží�

Mléčný�
nápoj

Japonská�
třešeň�

Kněžské�
roucho
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