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Doporučujeme:

...a navíc



obchod, expedice
Jiráskova 899
516 01 Rychnov n/Kn.

Praha, Brno, Ostrava, 
Ústí nad Labem, Děčín, Plzeň, 
Hradec Králové, Pardubice, 
Olomouc, České Budějovice…

Pro zpracování nezávazné nabídky nebo bezplatné zaslání bonusu „Návod jak neplatit vodu za sousedy“ nás kontaktujte:

  bezplatná linka 800 778 778    mobil 773 669 073, info@maddalena.cz
Maddalena CZ s.r.o.

Pobřežní 370/4
186 00 Praha 8

www.maddeo.cz                                                                                                                            www.maddalena.cz
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CD SD - RF

a)

b)

CD ONE TRP, TOP
přesný neovlivnitelný 

vodoměr

způsob
odečtu

dálkově z chodby, program 
a USB modem dodáme 
za 1 Kč

dálkově přes internet 
na jakémkoliv počítači 
přes webovou aplikaci

cena 0 Kč 0 Kč

navíc archiv a export dat archiv, export, alarmy, 
zahrnuje i měření tepla

metoda 
měření

a) poměrové indikátory a) poměrové indikátory
b) teplotní senzory

způsob 
odečtu

dálkově z chodby v případě
rozúčtování

dálkově přes internet na jakémko-
liv počítači přes webovou aplikaci

cena smluvní 0 Kč

navíc archiv a export dat archiv, export, alarmy, 
zahrnuje i měření vody

internet

online

Regulace topné soustavy vám přenese významné úspory a to 10-25% hydraulickým 
vyvážením a termostatickými ventily, pak cca 8-15% ekvitermní regulací a dalších až 20% 
časovým řízením provozu spotřebičů (typicky elektronické termostatické hlavice). 
Pro zateplené domy platí, že pokud není následně provedeno vyregulování topné 
soustavy, pak nemůžou plně čerpat potenciál ze zateplení. Úspory ve výši deklarované 
zateplovací fi rmou nelze očekávat.

Jemný odkalovací filtr s automatickým proplachem  

pro bytové domy 

Redukuje množství cizích 
částic ve  vodě jako jsou 
úlomky rzi nebo písečných 
zrnek, fi  ltry jsou osazeny 
patentovanou technologií 
„Double spin“ zaručují-
cí bezproblémový chod 
a  maximalizující účinnost 
při zpětném proplachu.

Úpravna vody bez che-
mie, která nechá potřeb-
ný vápník s  minerály 
ve  vodě a  garantuje za-
mezení tvorby vodního 
kamene i  jeho postupné 
odstranění.
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Úvodní slovo šéfredaktorky

Hezký den vážení čtenáři,

nedávno jsem byla svědkem situace, kdy se dva předsedové spole-
čenství vlastníků dohadovali, co podle nového občanského zákoní-
ku, a dalších zákonů a vyhlášek, je od začátku tohoto roku povinné, 
co ještě není, ale bude povinné, a co nikdy povinností nebude. Disku-
ze byla poměrně dlouhá ale o to zábavnější. Tomu byste nevěřili, jak 
se takzvaně „kravina šíří jako lavina“, jak s oblibou říkával náš učitel 
fyziky na střední škole.  Zjistili jsme, že každý má svojí pravdu (i když 
třeba jen z části), kterou zaslechl, přečetl nebo dohledal o konkrét-
ních věcech, a  že je opravdu velice nesnadné dopátrat se úplných 
a pravdivých informací. 

Tato diskuze se pro mne stala námětem pro další vydání Praktické-
ho rádce pro SVJ. O povinnosti změny stanov společenství vlastníků 
a dalších jeho náležitostech jsme již psali, ale i  tak se k nim znovu 
vracíme a  chceme Vám připomenout to nejdůležitější. Pro letošní 
již třetí vydání Rádce jsme pro Vás připravili další velmi podstatné 
informace, jako jsou povinnosti týkající se Průkazu energetické ná-
ročnosti budov (PENB), dále informace o  možnostech fi nancování 
a refi nancování bytových domů, novinky pro nájemníky a jejich ná-
jemní smlouvy, další právní rady a v neposlední řadě v tomto vydání 
najdete také mnoho rad pro opravy, úpravy a třeba i něco navíc.

Pevně věřím a doufám, že Vám alespoň trochou naší aktivity pomá-
háme při nelehkých povinnostech a  rozhodování při dalších úpra-
vách a práci s Vaším bytovým domem.

Mgr. Barbora Zimová
Vedoucí projektu

marketing@bmco.cz

Praktický rádce pro SVJ
www.radce-pro-SVJ.cz
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Jak měřit vodu a teplo v současnosti tak, 
aby poctivý člověk neprodělal?
Na to jsme se zeptali za Vás Ing. Jaroslava Brzokoupila, jednatele společnosti Maddalena CZ s.r.o. 
Společnost Maddalena CZ s.r.o. je významným dodavatelem přesných vodoměrů a měřičů 
tepla a je výhradním zástupcem výrobce, společnosti Maddalena S.p.A, na českém a sloven-
ském trhu. Rodinná společnost Maddalena S.p.A. vyrábí měřidla již od roku 1919 a za téměř 
100 let své existence patří díky špičkové kvalitě mezi nejvýznamnější výrobce vodoměrů 
a měřičů tepla nejen v Evropě, ale i ve světě. Při výrobě je kladen důraz zejména na kvalitu 
a spolehlivost měření. Výrobce si doslova zakládá na skutečnosti, že veškeré díly použité 
pro výrobu mají původ výhradně v EU.

Měření vody
  První dotaz. Proč je nutné přesně měřit 

spotřebu vody v bytech, jak tvrdíte?

„V první řadě je třeba si uvědomit, že cena vody 
se stále zvyšuje a už dávno neplatíme 80 haléřů 
za 1 m3, jako tomu bylo v roce 1992. V součas-
né době je cena vody více než 100 krát vyšší,                        
to znamená, že voda běžně stojí přes 80 Kč za          
1 m3. A  výhled do  budoucna? V  médiích pro-
běhla zpráva, že do roku 2015 dojde k navýšení 
až na 125 Kč za 1 m3. 
Současná praxe v typickém bytovém domě vy-
padá asi takto. V bytech jsou instalovány klasické 
suchoběžné vodoměry a každý rok při vyúčto-
vání spotřeby vody uživatelé bytů řeší stále se 
opakující problém. Jedná se o rozdíly, které vzni-
kají mezi hlavním vodárenským vodoměrem 
(tzv. patním) a  součtem vodoměrů v  bytech. 
Jde o  tzv. úniky. A  víte, proč jsou tyto rozdíly 
tak nebezpečné? Protože se rozpočítávají mezi 
všechny uživatele! A musím upozornit, že oprav-
du mezi všechny uživatele bez ohledu na to, kdo 
nebo co takový rozdíl (únik) způsobilo. Rozpočí-
tání navíc probíhá v poměru k naměřeným hod-
notám na bytových vodoměrech, takže ten, kdo 
má vyšší spotřebu, doplácí více a  ten, kdo má 
nízkou spotřebu, doplácí méně. Výsledkem je, že 
nejvíce pak doplácí poctiví uživatelé bytů, kteří 
tak ve skutečnosti platí za ty, co tento rozdíl způ-
sobili! Proto je nezbytné, aby takový rozdíl byl co 
nejnižší. Z toho jednoznačně vyplývá, že je třeba 
měřit spotřebu vody v bytech co nejpřesněji. Je-
dině tak lze zajistit spravedlivé rozúčtování.“

  Jak se tedy rozdíly projevují v  peněžen-

kách poctivých uživatelů při současných 

cenách vody?

„Ať se všichni podívají do  svého rozúčtování 
spotřeby vody a  jednoduše zjistí, že uživatelé 
bytů neplatí cenu vody, kterou vyhlásí v daném 
městě vodárna. Platí cenu vyšší, protože jednot-
ková cena vody se jim vždy navyšuje úměrně 
o  zmiňované rozdíly (nezměřené úniky). Fun-

guje to asi takto. Představte si např. bytový dům 
o  72 bytech. V  tomto domě bydlí čtyřčlenná 
rodina, která má spotřebu 100 m3 studené vody 
za  rok. Dům nakupuje od  vodárny studenou 
vodu za 80  Kč za 1 m3. V domě mají rozdíl 20 %, 
to je mimochodem průměrný rozdíl, se kterým 
se setkáváme v bytových domech. Toto nezmě-
řené množství vody, neboli rozdíl a jeho poměr-
né rozpočítání na všechny byty způsobí, že tato 
rodina nebude platit za kubík 80 Kč, ale částku 
96  Kč. Těch 16  Kč navíc je způsobeno právě tím 
20% rozdílem a v případě naší rodiny to je část-
ka 100 m3 x 16 Kč = 1.600 Kč/rok. Takže každý 
rok tato rodina zaplatí 1.600 Kč za vodu, kterou 
nespotřebovala. Jinými slovy 8.000 Kč zaplatí 
během 5-ti let za někoho jiného. A přesně takhle 
je rozdíl nebezpečný. Běžně se setkáváme s roz-
dílem 15 % až 45 % a to je alarmující!“

  Dobře. A je opravdu možné, aby uživatel 

bytu neplatil vodu zbytečně za sousedy?

„Ano, je to možné. Musíme si ale uvědomit zá-
kladní princip. O čem to celé je. Před 20-ti lety, 
kdy byla cena vody 80 haléřů za 1 m3, byla voda 
měřena klasickými suchoběžnými vodoměry 
s  magnetickou spojkou (tzv. suchoběžná kon-
strukce vodoměru). Protože taková konstrukce 
vykazuje omezenou přesnost měření a  umož-
ňuje ovlivnění ze stran nepoctivých uživatelů, 
rozdíly existovaly, ale nikoho moc netrápily, pro-
tože voda byla velmi levná. Naproti tomu dnes, 
kdy za vodu platíme přes 80 Kč za 1 m3, je nutné 
změnit i měřidlo, se kterým takto drahou vodu 
měříme. Potřebujeme vodoměr, který má výraz-
ně vyšší přesnost měření a navíc jeho konstruk-
ce neumožňuje jakýkoliv způsob ovlivnění!“

  Jak tedy vybrat ten správný vodoměr, 

který nám zajistí spravedlivé měření?

„Z praxe vyplývá, že rozdíly neboli úniky v by-
tech vznikají ze 3 hlavních důvodů:
1. Nízká přesnost měření bytových vodoměrů
2. Ovlivnění bytových vodoměrů silnými mag-

nety
3. Mechanické ovlivnění bytových vodoměrů

Při výběru správného vodoměru je nutné se 
v  první řadě zaměřit na  jeho přesnost, která 
musí být výrazně vyšší, než tomu je u klasických 
suchoběžných vodoměrů. Dále pak na  jeho 
konstrukci, která nesmí umožňovat jakékoliv 
ovlivnění. To splňují pouze vodoměry, které ne-
mají ve své konstrukci magnetickou spojku. To je 
důležité. Zde chci důrazně upozornit na neseri-
ózní prodejce vodoměrů, kteří tvrdí, že právě ten 
jejich vodoměr sice magnetickou spojku má, ale 
ovlivnit ho nelze. Není to pravda! V naší společ-
nosti jsme provedli interní testy a výsledky hovo-
ří za vše! Dalším parametrem jsou bezpochyby 
již dosažené výsledky na jiných domech. Neboj-
te se zeptat a žádejte reference. A v neposlední 
řadě je velmi důležitá také spolehlivost měření.“

Klasický vodoměr s magnetickou spojkou, typ CD SD

Přesný neovlivnitelný vodoměr Maddalena, typ CD 

ONE TRP, bez magnetické spojky – vodárenská kon-

strukce vodoměru
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  Co tedy změnit, aby uživatel bytu koneč-

ně platil jen za sebe a ne za sousedy?

„Odpověď zní celkem jednoduše. Nechat si in-
stalovat Přesné neovlivnitelné vodoměry Mad-
dalena, varianta TOP. Tyto vodoměry jsou zá-
kladním prvkem našeho řešení, které spolehlivě 
vede ke snížení nebezpečných rozdílů. Výsledky 
našeho řešení jsou na všech objektech stopro-
centní, a  proto jako jediní v  ČR poskytujeme 
písemnou garanci vrácení peněz v případě, že 
váš problém s rozdíly nevyřešíme.“

  Takže Maddalena CZ umí vyřešit letitý 

problém s rozdíly a navíc s písemnou ga-

rancí vrácení peněz?

„Přesně tak, naše dosažené výsledky jsou jed-
noznačné. Garance spočívá ve  snížení rozdílu 
mezi součtem bytových vodoměrů a  patním 
vodoměrem po instalaci přesných neovlivnitel-
ných vodoměrů Maddalena za daných podmí-
nek. Pokud bychom rozdíl nesnížili, převedeme 
na účet bytovému domu investici, kterou vložil 
do našeho řešení. Takže dům by za „nefunkční“ 
řešení poté zaplatil stejně jako za výměnu kla-
sických vodoměrů. Podotýkám, že toto ještě 
ani jednou nenastalo. Navíc ke každému vodo-
měru dodáváme jako bonus zpětnou klapku 
zdarma, aby se zabránilo zpětným tokům. Jako 
další bonus pro naše zákazníky dodáváme 
k vodoměrům s dálkovým odečtem odečítací 
program a USB modem za 1 Kč.

Poznámka redakce: Investice – rozdíl mezi řeše-
ním Maddalena CZ a klasickými vodoměry.

  Zdarma dodáte i zpětnou klapku ke všem 

vodoměrům Maddalena?

„Ano, Maddalena CZ řeší vše na 100%, a tak pro 
naše zákazníky máme vždy něco navíc. Zpět-
ným průtokům přes vodoměr zamezíme a tím 
jednoznačně zpřesníme měření.“

  Vy dodáte za  1 Kč odečítací program 

a USB modem pro dálkové odečty vodo-

měrů z chodby? 

„Ano, přesně tak. Jsme toho názoru, že když si 
bytový dům koupí tzv. radiové vodoměry, jed-
noduše vodoměry s rádiovými moduly, tak když 
už více zaplatí, ať taky více získá. Odečty si dům 
může provádět samostatně a kdykoliv.
Pokud tedy od nás koupí vodoměry s radiovými 
vodoměry, dostanou odečítací program a  USB 
modem pro odečty za  1 Kč. Zde chci upozornit 
na to, že se na trhu pohybují i fi rmy, které prodají 
bytovému domu radiové vodoměry, ale odečty si 
bytový dům nemůže provádět sám, protože tito 
dodavatelé jim neprodají ani software ani odečí-
tací zařízení. Jednoduše řečeno bytový dům kou-
pí něco, co udělá službu někomu jinému. A ab-
surdní na tom je fakt, že když chtějí odečty, musí 
si za ně ještě platit! Takže náš zákazník má napros-
to vše, aby svoji investici využil a mohl si odečty 
vodoměrů provádět kdykoliv a zcela zdarma.“

Měření tepla
  O vodoměrech bychom s Vámi mohli po-

vídat celé hodiny, ale ještě jedno téma 

nás zajímá. A to je měření tepla v byto-

vých domech.

„Hned na  začátku musím říct, že v  bytových 
domech teplo měří pouze dodavatel tepla, 
na „patě“ objektu. V bytech se teplo stávajícími 
metodami neměří, ale pouze indikuje. Vysvět-
lím, když měříme, tak měříme fyzikální veličiny 
(°C, m3, GJ, kW, ..) a když indikujeme, tak jenom 
zaznamenáváme stávající stav (málo tepla, více 
tepla,… toto není fyzikální veličina).
Jsou dvě základní metody. První pomocí po-
měrových indikátorů na radiátorech (indikace 
- výstup dílky) a druhá pomocí teplotních sen-
zorů na zdech (měří střední teplotu bytu – vý-
stup teplota - fyzikální veličina). Každá má své 
plusy a  mínusy. V  sortimentu máme obě, ale 
v poslední době má větší úspěch metoda tep-
lotních senzorů, protože jednoduše zahrnuje 
prostupy tepla zdí, takže už nemusíte platit 
teplo za souseda“.

  Měření tepla teplotními senzory tedy 

zohledňuje prostupy tepla zdí, takže už 

nemusím platit teplo za souseda?

„Přesně tak. Metoda je založena na  jednodu-
chém principu denostupňové metody, která 

se mimo jiné využívá jako nejvíce optimální 
ve  srovnávacích teplotních výpočtech v  obo-
rech technické zařízení budov, termodynami-
ka budov, pasivní domy. Principem je, že byty 
o stejné podlahové ploše a stejné vnitřní tep-
lotě (tedy se stejnou tepelnou pohodou) platí 
stejně, bez ohledu na umístění bytu (pod stře-
chou, nad sklepem nebo uprostřed).
Je nutné ještě poznamenat, že metoda neřeší, 
kolik tepla bylo vysáláno radiátory do místnos-
ti, ale metoda měří teplo, které zůstalo v bytě. 
Z toho plyne, že když soused získal teplo pro-
stupem skrz zeď – tak si ho taky zaplatí! Kolem 
měření tepla je spousta polopravd a mýtů. Je to 
na dlouhé povídání.“

Rozhovor poskytl: 
Ing. Jaroslav Brzokoupil, Maddalena CZ s.r.o.

www.maddalena.cz
www.neovlinitelnyvodomer.cz

Elektronický radio-vý modul pro nasazení na vodoměr 

CD ONE TRP s 10letou baterií

Zpětná klapka membránová pro vsazení do vodomě-

ru – pro jednoduchou a spolehlivou montáž 

Elektronický indikátor topných nákladů – instalace 

na radiátor (nezohledňuje prostupy tepla, potřebuje 

opravné koefi cienty, indikuje)

Teplotní senzor – instalace na zeď (zohledňuje prostu-

py tepla, měří střední teplotu bytu – tepelnou poho-

du, umožňuje snížení spotřeby tepla pro celý bytový 

dům na základě monitorování a vyhodnocení)

info@maddalena.cz
800 778 778, 773 669 073
www.maddalena.cz
www.maddeo.cz
Maddalena CZ s.r.o.
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Jedná se o vodoměr vycházející z vodárenské 
konstrukce, ale tentokrát s objemovým princi-
pem měření vody. V současné době jde o  bez-
konkurenčně nejpřesnější bytový vodoměr 
na trhu s parametrem R = až 800! Tomuto pa-
rametru R přímo odpovídá hodnota minimál-
ního průtoku Q1 = 3,13 l/hod s  rozběhovým 
průtokem 0,5 l/hod! 
Průtok Q1 je hodnota, od které vodoměr začíná 
přesně měřit protékající vodu v  požadované 
toleranci (standardní dodávaná verze je s pa-
rametrem R400). 
O tomto vodoměru lze bez nadsázky tvrdit, že 
skutečně změří „každou kapku“.

S ohledem na skutečnost, že společnost Mad-
dalena CZ s.r.o. již řadu let úspěšně pomáhá 
bytovým domům „léčit“ problematické rozdíly 

mezi součtem vodoměrů v bytech a hlavním 
vodoměrem, uvedení nového vodoměru typu 
MVM PLUS C na trh jen dokazuje, jakým smě-
rem společnost Maddalena CZ s.r.o. postupuje. 
Je to cesta k  nejvyšší přesnosti měření vody 
v  bytech a  to pro zajištění přesného měření 
a spravedlivého rozúčtování.
Je třeba si uvědomit, že cena vody stále ros-
te a poroste a  lidé ve společnosti Maddalena 
CZ s.r.o. pochopili, že pokud chtějí stále lépe 
a  lépe bojovat s  nežádoucími rozdíly na  do-
mech svých zákazníků, musí mít ty správné 
„zbraně“. 
Vodoměr typu MVM PLUS C rozšiřuje základ-
nu garantovaných řešení snížení rozdílu a tím 
upevňuje pozici společnosti Maddalena CZ 
s.r.o. jako jednoznačného lídra v tomto směru 
na našem trhu. 

Garantovaným řešení se rozumí řešení, na kte-
ré je společností Maddalena CZ s.r.o. poskyto-
vána Písemná garance snížení rozdílů a vráce-
ní peněz. 
V  posledních letech zaznamenáváme stále 
větší a větší zájem ze strany našich zákazníků 
o přesné a kvalitní měření vody i tepla. Velmi 
nás těší, že lidé ve vedení bytových domů ne-
jsou lhostejní a mají zájem pro své domy zís-
kávat účinná a  hlavně fungující řešení, která 
v konečném důsledku zajistí pohodlné a klid-
né bydlení pro všechny obyvatele bytového 
domu. Jedná se o velmi náročnou práci, kterou 
tito lidé dělají více méně ve svém volném čase. 
Na  to by se nemělo nikdy zapomínat a  patří 
jim za to velké poděkování.

tým Maddalena CZ s.r.o.

Nové ještě přesnější vodoměry Maddalena 
typ MVM PLUS C opět s Písemnou garancí 
snížení rozdílů pro Váš bytový dům

Společnost Maddalena CZ (systém Maddeo), jako přední dodavatel přesných vodoměrů a mě-
řičů tepla, si vám dovoluje představit nový a ještě mnohem přesnější typ bytového vodoměru 
– typ MVM PLUS C. 

Pro zpracování nabídky a získání dalších informací jsme právě pro Vás zajistili technicko - obchodní poradkyni Jaroslavu Hrubešovou na tel. 734 448 819, 
emailu: asistentka@maddalena.cz nebo pro domluvení osobní schůzky u Vás v bytovém domě technicko - obchodního poradce Lukáše Kloze, který Vám 
bude nápomocen na tel. 773 669 073, emailu: obchod@maddalena.cz

Zelená linka 800 778 778; info@maddalena.cz; www.maddalena.cz; www.maddeo.cz
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Tuto otázku pokládají konzultanti společnos-
ti Maddalena CZ (systém Maddeo) dodávající 
uvedené řešení stále většímu počtu zákazníků, 
kteří mají problém s  náměry na  vodoměrech 
v bytových domech. O vysvětlení, co se za tou-
to jednoduchou otázkou skrývá, jsme požádali 
jednatele společnosti, který je průkopníkem 
přesného měření v  bytových domech, Ing.  Ja-
roslava Brzokoupila. Společnost Maddalena CZ 
jako jediná na trhu podporuje své řešení „Garan-
cí vrácení peněz“.

  Jak je to tedy s  požadavky zákazníků 
ohledně instalace vodoměrů ve skutečnos-
ti?

Na začátku je třeba si uvědomit velmi důležitou 
věc. Co naprostá většina zákazníků od  výměny 
vodoměrů v  bytech skutečně očekává? Na  zá-
kladě našich zkušeností lze odpověď shrnout 
do  dvou bodů. Zákazníci požadují od  instalace 
nových vodoměrů dvě hlavní věci:

1.  Splnění platné vyhlášky, která předepi-
suje výměny vodoměrů v bytech.

2.  Spravedlivé rozúčtování vody, prostě 

neplatit za  souseda – docílí se trva-

lým snížením problematického rozdílu 
na nejnižší možnou mez.

Bod č.1 splní jakékoliv nové vodoměry s  plat-
nou ověřovací značkou. 
Ale u bodu č.2 se na chvilku zastavíme. Praxe to-
tiž celkem jednoznačně ukazuje, že nové vodo-
měry automaticky neznamenají snížení rozdílu, 
i když si to značná část zákazníků myslí. Vůbec 
se jim nedivím. To je samozřejmě pochopitelné. 
Od  doby, kdy jsme začali jako první našim zá-
kazníkům trvale řešit problémy s rozdíly pomocí 
přesných neovlivnitelných vodoměrů Madda-
lena a celkem nahlas upozorňovat na přesnost 
bytových vodoměrů, se doslova roztrhl pytel 
s  konkurenčními dodavateli, kteří se najednou 
začali předhánět v  lepších a  lepších paramet-
rech. 
Některé typy a  značky vodoměrů doslova „zá-
zračně“ několika násobně zdokonalily své para-

metry a to i bez zjevné úpravy své konstrukce. 
Rozumně uvažující člověk si logicky musí polo-
žit otázku: „Vydrží tyto našponované papírové 
parametry stabilní a skutečně po celé metrolo-
gické období, když výrobce neprovedl zásadní 
úpravu v konstrukci?“.

  Zákazník by měl požadovat skutečné fun-
gující řešení a ne výměnu vodoměrů?

To nejdůležitější, čím se naše společnost odli-
šuje od konkurence, je skutečnost, že nedodá-

váme „pouze“ nové vodoměry, ale dodáváme 
našim zákazníkům osvědčené a fungující řešení, 
jehož výsledkem je trvalé snížení rozdílů a to vše 
s  garancí vrácení peněz! Přesné neovlivnitelné 
vodoměry Maddalena verze TOP jsou samo-
zřejmě základním stavebním kamenem tohoto 
řešení. Ale vedle toho je nezbytné dodržet i dal-
ší důležité podmínky. Jedině tak lze dosáhnout 
požadovaných výsledků. Jinými slovy, zákaz-
níci si od  naší společnosti nekupují klasickou 
výměnu vodoměrů, ale kupují si jistotu, že jim 
vyřešíme jejich problémy s rozdíly nebo vrátíme 
investici do tohoto řešení. Dává vám to smysl?

  Říkáte garance vrácení peněz, když nesní-
žíte rozdíly? Jak přesně garance funguje?

Přesné podmínky garance snížení rozdílů, kterou 
poskytujeme jako první a  taky jediní na  trhu, 
jsou uvedeny v  garančním listu. Tento je stan-
dardně předkládán s každou příslušnou nabíd-
kou. Jednoduchý princip garance spočívá v tom, 
že naše společnost se písemně do smlouvy za-
váže, že sníží rozdíly mezi součtem vodoměrů 
v  bytech a  hlavním vodárenským vodoměrem. 
Jak to funguje? Jednoduše. Na začátku je třeba 
znát rozdíl, který byl vykazován při původních 
vodoměrech, tzn. před výměnou. Pak se prove-
de výměna vodoměrů za  nové přesné neovliv-
nitelné vodoměry Maddalena verze TOP včetně 
dalších podmínek nezbytných pro uplatnění 
garance. Následně se pomocí pravidelných ode-
čtů sleduje vývoj rozdílu. V některých případech 
rozdíl klesne okamžitě, v jiných po určité době. 
Ale klesne vždy! 
Velmi důležitá je aktivní spolupráce mezi naší 
společností a  zákazníkem a  na  základě toho 
naše společnost tedy garantuje snížení rozdílu 
oproti původnímu stavu. 
Z principu, že každý dům je jiný, má jiné rozvody 
vody a  tedy i  jiné podmínky, nelze garantovat 
pokles rozdílu na  konkrétní hodnotu. Ale pro 
představu uvedu výsledky, jakých dosahujeme 
po  instalaci našeho řešení na  domech, kde je 
naše řešení již instalováno. Tam, kde se původ-
ní rozdíly před instalací pohybovaly mezi 15% - 
40%, se nyní po instalaci pohybují mezi 2% - 7%! 
Naše řešení doposud zafungovalo na všech in-
stalovaných domech. A  pokud funguje jinde, 
není důvod, aby nefungovalo i na vašem domě. 
Naši pracovníci Vám vše velice ochotně jed-
noduše a  hlavně srozumitelně vysvětlí na  naší 
bezplatné lince 800 778 778 nebo emailu info@
maddalena.cz.
Děkuji za rozhovor.

Nemě ň te pouze vodomě ry, ale konečně 
vyřešte 20letý problé m s rozdí ly s jistotou!
Garance vrá cení  investice na Vá š  ú č et! 
„Přejete si „jen“ nakoupit vodoměry nebo byste rádi získali osvědčené fungující řešení, je-
hož výsledkem je trvalé snížení rozdílů s garancí mezi součtem vodoměrů v bytech a hlav-
ním vodárenským vodoměrem?“ 

Pro zpracování nabídky a získání dalších informací jsme právě pro Vás zajistili technicko - obchodní poradkyni Jaroslavu Hrubešovou na tel. 734 448 819, 
emailu: asistentka@maddalena.cz nebo pro domluvení osobní schůzky u Vás v bytovém domě technicko - obchodního poradce Lukáše Kloze, který Vám 
bude nápomocen na tel. 773 669 073, emailu: obchod@maddalena.cz

Zelená linka 800 778 778; info@maddalena.cz; www.maddalena.cz; www.maddeo.cz
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Společ nost Maddalena CZ s.r.o. dodá vá  svý m zá -
kazní ků m systé m mě ř ení  spotř eby vody a tepla 
v bytech Maddeo. Tento systé m použ í vá  př esné  
vodomě ry Maddalena a teplotní senzory, které  
dí ky svý m vlastnostem sniž ují  ú niky tepla a vody v 
bytech pro spravedlivé rozdělení spotřeby.
Pro měření tepla se používají teplotní senzory, které 
se instalují do obytných místností. Použitá metoda 
založena na jednoduchém principu denostupňové 
metody, která se mimo jiné využívá jako nejop-
timálnější ve  srovnávacích teplotních výpočtech 
v  oborech technické zařízení budov, termodyna-
mika budov, pasivní domy. Principem je, že byty 
o  stejné podlahové ploše a  stejné vnitřní teplotě 
(tedy se stejnou tepelnou pohodou) platí stejně, 
bez ohlednu na umístění bytu (pod střechou, nad 
sklepem nebo uprostřed). Je nutné ještě pozna-
menat, že metoda neřeší, kolik tepla bylo vysáláno 
radiátory do místnosti, ale metoda měří teplo, které 
zůstalo v bytě. Z toho plyne, že když např. soused 
získal teplo prostupem skrz zeď – tak si ho zaplatí! 
Odečty vodoměrů a teplotních senzorů jsou prová-
děny několikrát denně online přes internet.
Monitorovací systém Maddeo Vám přináší trvalé 
snížení doplatků za  vodu a  teplo v  bytech a  tím 
spravedlivé rozúčtování nákladů podle skutečné 
spotřeby každého bytu. Systém Maddeo využívá 

vysoce přesná a kvalitní měřidla. To platí zejména 
pro vodoměry, kde je naprosto nezbytná maxi-
mální přesnost a konstrukce odolná vůči ovlivně-
ní (důležité – pouze konstrukce bez magnetické 
spojky – vodárenská konstrukce). 
Položka za dodávku tepla je nejvýznamnější roč-
ní částkou, kterou platí váš objekt. Monitorovací 
systém Maddeo vám umožní snížit náklady na do-
dávku tepla a vody až o desítky procent!

Výhody systému Maddeo:
 Systém Maddeo je propojen bezdrátově (868 

MHz) bez nutnosti instalace kabelů, pro přenos 
dat využívá internet.

 Snižuje provozní náklady na  dodávku tepla 
a  vody – průběžné monitorování spotřeby 
energií, vyhodnocení v reálném čase – online 
(nikoliv jednou za rok).

 Umožňuje aktuální odečty kdykoliv a neome-
zeně, nepotřebujete žádný software ani odečí-
tací zařízení.

 Přes váš počítač připojený na internet máte váš 
objekt pod kontrolou.

 Nefunkčnost měřidel, extrémy, zásahy, alarmy 
jsou ihned hlášeny online systémem správci.

 Zahrnuje snímání měření na patě domu (hlav-
ní vodoměr, patní měřič tepla nebo plynoměr).

 Pro měření vody jsou použity přesné neovliv-
nitelné vodoměry Maddalena pro snížení roz-
dílů, doba platnosti ověření vodoměrů je 5 let 
pro TV i SV.

 Pro měření tepla jsou použity teplotní senzory 
(denostupňová metoda), životnost baterie 10 let.

 Přenos dat v systému Maddeo je tvořen:
- RF moduly s 10-letou baterií (po 10-ti letech 

je možná následná výměna baterie),
- prvky s napájením DC 9-24V (repeatry, modemy), 
- aplikací s  webovým rozhraním a  kvalitními 

měřidly.
 Každý uživatel si může kdykoliv zkontrolovat 

svoji spotřebu on-line (po  rozšíření na  daný 
přístup).

 Možné rozšíření o  požární snímače, dveřní 
a okenní kontakty, odečítání plynoměrů, elekt-
roměrů,…

 Pro klienta lze provádět rozúčtování i  vedení 
účetnictví

Povinná  instalace mě ř ič ů  tepla do 31. 12. 2014

Online systém Maddeo - lze instalovat do všech bytových domů
K přenosu hodnot je využíván internet nebo GSM přenos, měření vody a měření tepla máte 
pod neustálým dohledem. Konec dohadů a podvodů.

Monitorovací systém Maddeo - Vaše cesta k úsporám, 
nezávislosti a k průběžné kontrole Vaší spotřeby.

Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění znění zákona č. 406/2000 Sb., ukládá dotčeným subjektům v §7 odst. (4) písmene a) vybavit tepelná 
zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím práv-
ním předpisem. Tato povinnost má být splněna do konce roku 2014. Problémem je, že tyto přístroje nejsou v zákoně nijak blíže specifi kovány, 
neboť neexistuje prováděcí předpis, který by stanovil jejich parametry. Na základě těchto skutečností vznikají různé hypotézy o přístrojích, 
kterými by se dalo splnit tuto zákonnou povinnost.                                                                                                               Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz

info@maddalena.cz
800 778 778, 773 669 073
www.maddalena.cz
www.maddeo.cz
Maddalena CZ s.r.o.
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REPASOVANÉ VODOMĚRY

Motto: Vodoměry jsou v bytech proto, aby 

vám spravedlivě přerozdělovaly vaše pe-

níze! Každých 20% rozdílu v  náměrech je 

průměrně 1600 Kč za rok, tj. 8000 Kč za 5let.

Nebo jinak: kupte repasovaný vodoměr 
a  “rozdejte” 7800 Kč sousedům nebo 
investujte o cca 500 Kč více do přesné-
ho měření a 7500 Kč si “nechte v peně-
žence”.
 
Rozdíly 20-25% nejsou normální, 

v současné době se dají úspěšně řešit jinou 

konstrukcí vodoměru, odlišnou od  kon-

strukce repasovaných!

Pokud budete 20 let osazovat stále stejné typy 
vodoměrů, tak dostanete různé výsledky? 
Tomu snad nikdo z vás nevěří, tak si to pama-
tujte!
Pokud však použijete jinou lepší konstrukci vo-
doměru ke všemu ještě ověřenou ve vodáren-
ství, můžete čekat konečně jiné výsledky!
Na trhu jsou již dnes vodoměry s vodárenskou 
konstrukcí, u  kterých navíc získáte Písemnou 
garanci vrácení investice, více 
www.maddalena.cz 

Vyměněné náhradní díly ve  vodoměrech 

nemáte šanci zjistit!

Při opravě tzv. repasi použitého vodoměru na-
víc neexistuje žádná vyhláška, žádný předpis 
nebo povinnost náhradní díly měnit. Dokonce 
ani výrobci nemají páky, jak přimět opravny, 
aby náhradní díly v  jejich vodoměrech měni-
ly. Výrobci velmi často řeší otázku “Jak mohou 
určité opravny správně repasovat tisíce kusů 
vodoměrů, jak tvrdí, když my jsme jim dodali 
např. pouze desítky lopatkových kol?” 
Zdá se vám to děsivé? Ano, je, ale co s tím udě-
láte? Bohužel nic!
Vezměte si jen prostý výpočet ceny náhradních 
dílů na vodoměr, který je prokazatelně opotře-
bovaný svým běžným provozem: lopatkové 

kolo - 22 Kč, tlaková deska - 9 Kč, počítací strojek 
- 55 Kč (obsahující veškeré převody, které trpí 
každodenní rotací plastových dílů a které se tak 
opotřebovávají), plastový klobouk počítadla 
12 Kč, magnetická spojka 11,5 Kč a už teď je to 
109,5 Kč. Teď k tomu ještě připočteme dopravu, 
práci, chemické čištění tělesa, které je zaneseno 
kamenem a nečistotami a výsledek je jasný.  
Přitom takový repasovaný vodoměr se pohy-
buje běžně v cenách 90-130 Kč. Stále si myslíte, 
že repasované vodoměry obsahují vyměněné 
náhradní díly? Kde je zisk pro opravce? Kde ho 
asi získá?
Výměna náhradních dílů zůstává bohužel 
na  zvážení “opravce”, přesněji řečeno na  zvá-
žení zaměstnanců a ti jsou logicky motivováni 
k  tomu nezvyšovat náklady repase prostřed-
nictvím nových náhradních dílů. Opravce po-
chopitelně svou činnost dělá za účelem zisku, 
takže s  co nejmenšími náklady! Závěr je pro 
každého jasný.

Repasované vodoměry splňují požadované 

normy a vyhlášky, to ano. Tyto normy ale už 

dávno nesplňují požadavek zákazníka.  Jas-

ný cíl je přesné a spravedlivé měření.

Všichni každodenně vídáme, že se na trhu po-
hybují i v jiných oborech výrobky z východních 

trhů, které bohužel “splňují” požadavky norem 
a  vyhlášek. Ale požadavky zákazníka, např. 
deklarované parametry, kvalita zpracování, ži-

vostnost, atd. ve většině případů nejsou 
zcela naplněny. 

Vždy se tedy dívejme na to, co je cílem 
spotřebitele, zákazníka. 
Cílem měření vody pomocí instalo-
vaných vodoměrů v bytech je přesné 

měření a  tím spravedlivé rozúčtování 
právě pro spotřebitele.

Přesnost repasovaných vodoměrů je již ně-

kolikrát překonaná a dnes nevyhovující po-

žadavkům zákazníka.

Ani tady nemusíme dělat žádné dlouhé úvahy, 
stačí jasná fakta a čtenář si sám udělá závěr:
Stav do 30. 8. 2011- všechny bytové vodomě-
ry ve vertikální poloze měly minimální průtok            
60 l/hod (metr. tř. A), v horizontální poloze ně-
které typy už od 30 l/hod (metr. tř. B)
Stav dnes – na  trhu jsou vodoměry, které  
ve  vertikální poloze mají minimální průtok 
od 25 l/hod (lepší než metr. tř. B), v horizontální 
poloze některé typy už od 15 l/hod (metr. tř. C)
Minimální průtok je hodnota, od  které vodo-
měr musí měřit a musí být v požadovaném to-
lerančním poli, tzn., že pod uvedenými hodno-
tami průtoku se vodoměr klidně nemusí točit 
a přitom bude v pořádku.

Repasovaný vodoměr nezajistí dnes tolik 

žádané dálkové přenosy naměřené spotře-

by vody

Vzhledem k  roku výroby repasovaných vodo-
měrů nejsou jejich číselníky připraveny pro vlo-
žení radio modulu. Takže volbou repasovaného 
vodoměru ztratíte možnost dálkové komuni-
kace tedy odečtů z chodby nebo přes internet 
a to na dobu dlouhých 5 let, pokud je tedy příš-
tí rok nenahradíte za vodoměry, které vám při-
nesou jistotu spravedlivého rozúčtování.

Blíží se konec repasovaných 
vodoměrů v Čechách…

…repasované vodoměry nevyřešily rozdíly 
v náměrech za období 20-ti let, 

tak proč je stále používat
Je až s podivem, jak v posledních měsících některá metrologická střediska (opravny nebo tzv. 
zkušebny) tvrdí, že výsledkem repase vodoměrů je “přesné měření” a že takové vodoměry ob-
sahují “náhradní díly”. To je však v rozporu s informacemi, které právě od nich již 20 let dostávají 
představitelé bytových domů. Většina z vás určitě slyšela od nejednoho metrologického stře-
diska větu ”Rozdíly 20-25% jsou normální, to neřešte.”.
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Pokud považuje zákazník nebo koncový spo-
třebitel platbu za  dodávky tepla za  vysokou, 
je nutno hledat důvod. Mnohdy jde o velkou 
spotřebu energie způsobenou zbytečně vyso-
kou teplotou v  místnosti nebo velkou tepel-
nou ztrátou nezatepleného objektu, případně 
obojím. 
V Ostravě činí průměrná spotřeba tepla na vy-
tápění u  nezateplených bytových domů cca 
0,55 GJ/m2/rok (v rozptylu 0,47–0,66), což zna-
mená pro ilustraci u běžného bytu o výměře 
60 m2 roční spotřebu tepla 33 GJ. K  tomu je 
potřeba připočítat spotřebu teplé vody, která 
je značně individuální – orientačně od 5 do 15 
GJ na  byt. Naproti tomu průměrná spotřeba 
tepla na vytápění činí u zateplených bytových 
domů pouze 0,33 GJ/m2/rok (v rozptylu 0,28–
0,4), což znamená pro stejný byt spotřebu jen 
19,8 GJ/rok.
Dalším faktorem důležitým pro rozhodování 
o možném odpojení od dálkového vytápění je 
cena tepla. Ta se sice liší dle lokalit, ale zároveň 
lze konstatovat, že při ceně dálkového vytápě-
ní pod 600 Kč/GJ včetně DPH na patě bytové-
ho domu není žádná změna způsobu vytápění 
ekonomicky rozumně návratná. Do ceny tepla 
je totiž nutné zahrnout všechny náklady sou-
visející s pořízením, provozem a údržbou alter-
nativního zdroje. 

Na co je dobré si dát pozor
Žádný dodavatel tepelného čerpadla nebo 
projektant, který připravuje podklady, větši-
nou ve  své nabídce bytovým družstvům či 
společenstvím vlastníků jednotek neuvádí dvě 
důležité položky. Jde o náklad na budoucí ob-
novu nového tepelného zdroje a  o  hodnotu 
investovaných peněz. 
Pro objektivní posouzení způsobu vytápě-
ní a  úspor by měl být vyhotoven podrobný 
ekonomicko-technický energetický posudek, 
provedený ve vazbě na možnosti fi nancování, 
který provede nezávislý subjekt a  ne cenová 
nabídka dodavatelské fi rmy.
Mnoho dodavatelů tepelného čerpadla slibu-
je návratnost investice 6–8 let, což bývá inter-

pretováno jako výborně investované peníze 
s průměrnou roční výnosností 11 % a více. Pro-
blém je, že se nejedná o fi nanční investici, ale 
o investici do zařízení, která potřebuje budou-
cí náklady nejen provozní a údržbové, ale i ka-
pitálové (obnova). Současný nájemník nebo 
majitel bytu pak neplatí všechny náklady spo-
jené s  dodávkou tepla, ale jejich významnou 
část přesouvá do  budoucího období, často 
tedy na jiné nájemníky nebo na nové majitele 
bytové jednotky. Pokud tak učinil s plným vě-
domím a vytváří fi nanční rezervu na budoucí 
náklad, je vše ekonomicky v pořádku. Bohužel 
se tak ale velmi často neděje. 
Velmi zjednodušeně lze vypočítat, že při před-
pokládané životnosti tepelného čerpadla 15 
let činí rezerva na obnovu tohoto zařízení 150–
200 Kč/GJ. Jde o jednoduchý výpočet z částky 
na pořízení a instalaci tepelného čerpadla a po-
třebného zařízení vydělené životností 15 let. 
Tato roční hodnota je dále podělena předpo-
kládanou roční dodávkou tepla z tohoto tepel-
ného čerpadla. Nemalým rizikem při instalaci 
vlastního zdroje je také záruka, která u dodávky 
technologických zařízení je 24 měsíců a po této 
době musí vlastník počítat s možnou reálnou 

opravou kdykoli. U  dodávky tepla z  CZT není 
na odběrateli žádné takovéto riziko záruky. 
Správný hospodář by neměl rovněž zapome-
nout na  hodnotu investovaných peněz, tedy 
ušlou míru výnosnosti nebo na náklady na pří-
padný úvěr, nemá-li peníze k dispozici. Kdyby 
peníze určené na  vybudování tepelného čer-
padla byly investovány s 3% výnosem, tak takto 
získaná hodnota by po přepočtu na dodávku 
tepla pravidelně snižovala cenu tepla přibližně 
v rozsahu 80–110 Kč/GJ.  Při opačném pohledu 
v případě investice do tepelného čerpadla tato 
částka zvyšuje celkový náklad na teplo.
Tepelné čerpadlo může být v některých přípa-
dech vhodný tepelný zdroj pro bytové domy 
nebo domky. Při porovnávání nákladů s jiným 
způsobem vytápění je do něj ovšem nutno za-
hrnout všechny důležité položky.  
V  případě tepelného čerpadla tvoří budoucí 
náklad na  obnovu a  hodnota peněz náklad 
v  ceně tepla přibližně 230–310 Kč/GJ. Když 
dodavatel slibuje cenu tepla z tepelného čer-
padla např. 300 Kč/GJ, tak se započtením výše 
uvedených položek již vyskočí cena na  530–
610 Kč/GJ. V této ceně navíc ještě není žádná 
údržba a provoz. Samotné zařízení totiž často 
spotřebovává elektrickou energii a  je nutné 
jej pravidelně kontrolovat v rámci revizí, které 
také nejsou zadarmo.
Naproti tomu cena tepla z dálkového vytápění 
v případě dodávky tepla na patu domu již ob-
sahuje všechny náklady potřebné k  zajištění 
dodávek tepla. 
Kromě rozumných nákladů za  teplo každé-
ho zajímá také spolehlivost a  rychlost řešení 
poruchových stavů, minimální nebo žádné 
nároky na  obsluhu při možnosti individuální 
regulace objektu. A to jsou oblasti, u kterých 
je dálkové vytápění na  špici. Důležitými ob-
lastmi u přemýšlení o změnách dodávek tepla 
by měly být také bezpečnost dodávek, hluk 
z  vlastního zdroje v  domě a  celkové dopady 
na životní prostředí, kdy dálkové teplo produ-
kuje emise často mimo obydlené oblasti měst.

Více informací na: http://www.keamsk.cz/

Odpojení od dálkového vytápění 
by mělo proběhnout pouze po důkladném 
spočítání veškerých nákladů
Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje (KEA) prozkoumala v rámci své činnosti 
pro Moravskoslezský kraj nabídky alternativních dodavatelů tepelných zdrojů. Výsledkem zjiš-
tění je alarmující fakt: dodavatelé, kteří při odpojení od dálkového vytápění slibují cenu tepla 
pouhých 300 Kč/GJ, do svých nabídek často nezapočítávají provozní a veškeré investiční ná-
klady včetně fi nančních. Při ceně dálkového tepla do 600 Kč/GJ se dle výpočtů KEA nevyplatí 
přecházet na tepelná čerpadla či další alternativní formy vytápění. 

VYTÁPĚNÍ
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Navštivte nové internetové stránky Krajské energetické agentury 
Moravskoslezského kraje www.efektivnispravabudov.cz 

Efektivní správa budov
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Smart bytový dům, inteligentní bytový dům 
nebo chytrý bytový dům je dům, který máme 
plně pod provozní kontrolou on-line. 
Spotřeba tepla je z pohledu nákladů na bydle-
ní klíčová, proto on-line monitoring spotřeby 
tepla a  vody včetně kontroly jejich dodávky 
s  cílem zamezit ztrátám a  únikům a  poskyt-
nout uživatelům spravedlivé rozúčtování 
na  jednotlivé bytové jednotky je základní vý-
znamnou vlastností systému. 

Metody pro měření a registraci 
dodávky tepla do bytů
Z  pohledu technologie existuje hned několik 
způsobů registrace dodávky tepla a jeho mě-
ření. Pro rozúčtování nákladů na vytápění by-
tového domu mezi koncové spotřebitele (což 
jsou uživatelé bytů) se v běžné praxi používají 
čtyři metody měření:
1.  metoda měření množství dodaného tepla 

(„kalorimetry“) 
2.  metoda výpočtu množství dodaného tepla 

pomocí indikátorů na radiátorech („RTN“)
3.  metoda měření množství udržovaného 

tepla pomocí měření teplot („denostupňo-
vá metoda“)

4.  metoda měření množství udržovaného 
tepla pomocí měření průběhu teploty 
na odtokové trubce radiátoru (nepřímá de-
nostupňová metoda podle patentu VIPA) 

Všechny tyto metody jsou z  pohledu plat-

né legislativy rovnocenné a  lze je pro účel 

rozúčtování nákladů na vytápění bytů v by-

tovém domě používat bez obav z porušení 

platných zákonů, předpisů a norem. 

Princip denostupňové metody 
v on-line systému
Ze všech výše uvedených metod na  českém 
trhu je nejstarší (používala se již v  80. létech 
minulého století), ale v široké laické veřejnos-
ti je nejméně známá. Používá se také název 
metoda měření tepelné pohody nebo název 
graddenová metoda, který je skandinávského 
původu, neboť odtud metoda měření pochází.
Denostupňová metoda se používá zejména 
v  bytových domech, je však vhodná nejen 
pro bytové domy, ale i  pro některé typy ne-
bytových objektů s  podobným charakterem 
konstrukce a  provozu (například kancelářské 
budovy). 

Metoda je založena na principu soustavného 
měření teplotního rozdílu mezi teplotou udr-
žovanou v místnosti (bytě) a referenční vnější 
teplotou. Metoda počítá množství udržované-
ho tepla v místnosti (bytě) tak, že kontinuálně 
v čase měří rozdíl vnitřní a vnější teploty (pro 
každou místnost se načítají takzvané „deno-
stupně“) a pro výpočet podílu bytu na nákla-
dech se naměřené hodnoty denostupňů vy-
násobí objemem jednotlivých místností. 
Z  pohledu on-line monitoringu bytového 
domu je denostupňová metoda měření nej-
lepší. V  minulosti se měřená data musela 
vypočítávat, venkovní teplota se získávala 
z údajů meteorologických stanic a měření tak 
vlastně nebylo tak úplně kontinuální. 
V on-line systému však vypočítávání probíhá 
automaticky a  venkovní teplota je měřená 
souběžně s vnitřními teplotami ve velice krát-
kých intervalech. Proto denostupňová me-
toda měření v on-line systému přináší jednu 
zásadní informaci pro provozovatele (vý-
bor SVJ) domu, na rozdíl od ostatních metod 
měření teplot a  tepla. Soustavným on-line 
měřením teplot v  jednotlivých místnostech 
bytového domu získáme ucelenou infor-

maci o  tepelném chování domu v  průbě-

hu topného období. Tato informace nám 
umožní optimalizovat nastavení - vyvážit 

tepelnou soustavu tak, abychom dodávali 
teplo do jednotlivých částí systému v potřeb-
ném množství. Jinými slovy zabráníme přetá-
pění či nedotápění jednotlivých částí domu. 
Odhalíme tak byty s  vypnutými radiátory. 
Pro všechny tak zajistíme spravedlivé roz-
počítání spotřeby tepla v bytech. To se těm, 
kdo doposud využívali slunce a polohu své-
ho bytu a nic za teplo neplatili, nebude líbit. 

Na  druhou stranu těm, kteří jsou znevýhod-
něni polohou svého bytu a musí topit a platit 
několikanásobně více než ostatní, se dostane 
spravedlnosti, protože zaplatí za  opravdové 
teplo, které v bytě mají. 

Automatické dálkové odečty 
v reálném čase on-line = systém CEM
Postup při měření a  výpočtu podílu bytu 
na nákladech pomocí denostupňové metody 
si podrobněji popíšeme na příkladu algoritmu 
používaného v systému CEM:

1. Měření teploty a výpočet denostupňů 

     pro každou místnost

Referenční vnější teplota se měří zvlášt-
ním teploměrným čidlem, nainstalovaným 
ve  vhodně určeném bodě vně domu. Tato 
teplota je společným údajem pro celý dům. 
Vnitřní teploty se měří v obytných místnostech 
bytu, teploměrné čidlo by mělo být nainstalo-
váno na vhodném místě tak, aby nebylo vysta-
veno slunečnímu záření a  bylo mimo oblast 
proudění při topení a větrání. 
Rozdíl vnitřní a  vnější teploty se pro každou 
místnost zjišťuje v  relativně krátkých interva-
lech (cca 20 až 60 minut) a násobí se vždy dél-
kou časového intervalu, pro který byl změřen. 
Výsledkem je počet denostupňů („DS“) v  da-
ném časovém intervalu. Například: pokud je 
rozdíl vnitřní a vnější teploty 20 stupňů a délka 
intervalu měření je 1 hodina (což je 1/24 dne), 
za daný interval se přičte 20 * 1/24 = 0,83 deno-
stupňů. Pokud je rozdíl teplot záporný (venku 
je tepleji než uvnitř), denostupně se nepočítají. 
Denostupně se nikdy nepočítají v těch dnech, 
kdy se v domě netopí (k tomu v systému CEM 
slouží zvláštní senzor na trubce topení).

Lze spravedlivě rozúčtovat  náklady 
na vytápění v paneláku?

Několik důvodů, proč měřit a rozpočítávat spotřebu tepla v bytovém domě pomocí denostup-
ňové metody, která  funguje automaticky on-line 24 hodin denně. V systému CEM můžeme 
sledovat denostupňové měření v grafech v reálném čase!
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2. Přepočtení denostupňů na objem 

     místnosti a sumarizace denostupňů

     pro byt

Naměřená integrovaná rozdílová teplota míst-
nosti se přepočte na objem dané místnosti tak, 
že naměřený údaj DS se vynásobí objemem 
místnosti. Výsledkem je počet přepočtených 
denostupňů pro danou místnost. Pro výpočet 
objemu místnosti se používá vytápěná plocha 
a výška místnosti. Údaje přepočtených deno-
stupňů (PDS) jednotlivých místností se sečtou 
a  provede se dopočítání neměřených částí 
bytu metodou váženého průměru (viz obrá-
zek). Výsledkem je počet přepočtených deno-
stupňů celého bytu.

3. Výpočet podílu bytu na nákladech 

Výsledný počet přepočtených denostupňů 
bytu za  zúčtovací období se používá jako 
standardní náměr pro určení spotřební složky 
podílu na nákladech stejným způsobem, jako 
roční náměr „přepočtených dílků“ u  měření 
na radiátorech nebo jako roční náměr KJ u mě-
ření pomocí kalorimetrů. Podíl každého bytu 
se vyčíslí jako poměr mezi náměrem přepo-
čtených denostupňů daného bytu a součtem 
náměrů všech bytů v  zúčtovací jednotce. Vý-
počet lze korigovat různými koefi cienty, u de-
nostupňové metody se však korekce používají 
jen velmi výjimečně, např. v případě, kdy v jed-
nom domě mají některé byty okna plastová 
a některé dřevěná.

Výhody denostupňové metody
Jaké jsou výhody denostupňové metody v po-
rovnání s  metodami založenými na  výpočtu 
množství dodaného tepla? 
V  první řadě bychom si měli uvědomit, že 
služba, kterou jako uživatelé bytů očekává-
me, není dodávka tepla, ale udržování teploty 
v bytě na požadované úrovni. Dodávka tepla 
je jen prostředek, který majitel domu používá 
k tomu, aby nám teplotu v bytě udržel, protože 
teplo z bytů neustále někam uniká.

Nejdříve jak to funguje u jiných metod:

U  metod založených na  měření či výpočtu 
množství dodaného tepla („kalorimetry“ 
a „RTN“) se vychází z předpokladu, že byty mají 
zhruba stejné ztráty tepla (v  poměru k  veli-
kosti bytu). Pokud některý byt spotřebovává 
více tepla než jiný, předpokládáme, že „nad-
standardní“ teplo se používá na  udržování 
nadstandardní teploty. Zásadním problémem 
těchto metod je ten předpoklad, ze které-
ho vychází - že ve stejně velkých bytech jsou 
zhruba stejné tepelné ztráty. Všichni, kdo jsme 
v paneláku nebo ve starším bytovém domě by-
dleli, víme z vlastní zkušenosti, že stejně velké 
byty stejné ztráty rozhodně nemají. Paneláko-
vé byty nejsou dokonale izolovány od  okolí 
a jejich ztráty významně závisí na tom, jaká je 
poloha daného bytu v domě, s čím daný byt 
sousedí a jak se chovají sousedi (zda topí více 

než my nebo méně). Takže abychom udržovali 
ve všech bytech v domě stejnou teplotu, mu-
síme do každého z nich dodávat jiné množství 
tepla na kompenzaci ztrát. Tento rozdíl může 
být dost zásadní: přízemní byt nad nevytápě-
nými garážemi může spotřebovávat pro vytvo-
ření stejné teploty až několikanásobek tepla 
oproti stejnému bytu nad ním. Takže uživatelé 
různých bytů si užívají stejný komfort za různě 
vysokých nákladů.

Jak to funguje u denostupňové metody 

v on-line systému CEM

U  denostupňové metody měříme množství 
tepla, které v daném bytě udržujeme (tj. množ-
ství, které tam reálně zůstalo po všech ztrátách 
a únicích). Pokud je ve dvou stejných bytech 
stejná teplota, je podíl na  platbě za  teplo 
u obou bytů vždy stejný. Nadstandardní plat-
bu chceme od toho bytu, ve kterém jeho uži-
vatel udržuje nadstandardní teplotu. 
Již z  porovnání samotného principu vyplý-
vá, že do  prostředí českých bytových domů 
se více hodí denostupňová metoda, protože 
v naprosté většině případů nejsou rozdíly v te-
pelných ztrátách bytů zakalkulovány do kupní 
ceny bytu nebo do  výše nájemného. Proto 
není spravedlivé, aby uživatel bytu doplácel 
na to, že jeho byt má vyšší tepelné ztráty nebo 
naopak získával z této okolnosti výhodu. 
Dlužno dodat, že dodavatelé systémů měření 
na  radiátorech jsou ze zákona povinni kom-
penzovat přirozenou nespravedlnost tohoto 
typu měření pomocí nastavení různých ko-
efi cientů (koefi cient polohy bytu, koefi cient 
orientace bytu…). Pokud jsou tyto koefi cienty 
stanoveny poctivým měřením nebo výpočtem 
(jak to zákon ostatně předpokládá), kompen-
zace může být dostatečně přesná. 
V praxi se však koefi cient příliš neměří, ani ne-
počítá (protože by to použití RTN neúměrně 
prodražovalo), ale pouze odhaduje, přičemž 
nezřídka koefi cienty odhaduje osoba, která 
v domě nikdy ani nebyla. V tomto případě je 
spravedlnost metody RTN více než sporná. 
Takže když se vrátíme k otázce, jaké výhody má 
denostupňová metoda, můžeme říci, že v prv-
ní řadě je tato metoda spravedlivá. 
Její další výhody jsou přesnost a jednoznač-

nost výpočtu, bez různých konstant, koefi ci-
entů a korekcí, závislých na „lidském faktoru“. 
Denostupňová metoda je již ze svého princi-
pu velmi přesná (teplotu lze měřit s přesností 
na desetiny stupně), důležité je vhodné umís-
tění teplotních čidel tak, aby měření bylo co 
nejméně závislé na „zaviněných“ ztrátách vět-
ráním. Při umístění čidla v blízkosti stropu míst-
nosti dál od  okna nemá krátkodobé otevření 
okna při současném topení významný vliv 
na  indikovanou teplotu v  místnosti, protože 
studený vzduch z okna proudí ve spodní části 
místnosti a vlivem rozvrstvení teplot je teplota 
v místě měření relativně stabilní.
Výhodou je i nezávislost na způsobu vytápě-

ní, takže ji můžeme použít v místnostech s ra-
diátory, podlahovým topením, teplovzdušnou 
klimatizací, nebo konvektory nebo dokonce 
i v bytech a místnostech s kombinacemi těch-
to technologií. 
Velkou výhodou měření denostupňovou me-
todou je i fakt, že jako jediná ze všech metod 

dává ucelený soubor údajů o teplotních po-

měrech v jednotlivých částech domu, které 
lze použít jednak pro kontrolu dodržování 
provozních podmínek, ale hlavně jako solidní 
podklad pro správné nastavení otopné sou-

stavy domu. 

Nevýhody denostupňové metody
Denostupňová metoda má samozřejmě i  své 
nevýhody: nebere ohled na vlastní zdroje tep-
la uživatele bytu (zejména ohřev od  elektric-
kých spotřebičů) a  dostatečně nepenalizuje 
nadměrné větrání. 
Podle zveřejněných studií, které se zabývaly 
porovnáním různých metod měření spotře-
by tepla, je dopad výše uvedených okolností 
na celkovou přesnost a spravedlnost rozúčto-
vání vyjádřen pásmem nepřesnosti v řádu jed-
notek procent, což je mnohonásobně méně 
než nepřesnosti metody RTN. 

Nejspolehlivější měření denostupňovou 
metodou je v on-line systému CEM
On-line monitoring s  denostupňovou meto-
dou registrace dodávky tepla a  rozúčtování 
nákladů na  teplo odhalil ve  většině případů 
přetápění bytů o  2 až 3 stupně, zvláště u  za-
teplených domů, snížily se rozdíly v nákladech 
na  teplo mezi okrajovými byty a  byty umís-
těnými uvnitř domu. Praktické zkušenosti se 
zavedením denostupňové metody ukazují 
na skutečnost, že metoda je spravedlivější, zo-
hledňuje různé polohy bytů, což si již dnes lze 
ověřit na uživatelích 2 tisíců bytů, kde je me-
toda používána v  rámci on-line monitroingu 
systému CEM.  
 
Česká společnost SOFTLINK, s.r.o. realizuje 
vlastní vývoj radiových a komunikačních tech-
nologií od  roku 1993. V  posledních 5 letech 
se orientuje na  vývoj radiových modulů pro 
dálkové odečty měřidel vody, plynu, elektřiny 
a  tepla. SOFTLINK vyvíjí softwarové aplikace, 
které poskytují uživatelům automatické zpra-
cování a vyhodnocování dat, on-line odečíta-
ných, z  různých měřidel energií a  vody. Naše 
technologie využívají zákazníci z řad SVJ byto-
vých družstev, administrativní budovy ve stát-
ní správě a  samosprávě, správci obchodních 
center a  logistických parků. Všechny námi 
vyvíjené systémy pracují na  principu on-line 
komunikace v reálném čase.

Napsal: Ing. Ján Vlček
Ing. Jaromír Charvát
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Pr hledné, spravedlivé m ení a rozú tování 
vody a tepla

 sales@softlink.cz    +420 608 573 505
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PROMETHEUS, ENERGETICKÉ SLUŽBY, A.S., 

člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., je 
specialistou v  oblasti využití zemního plynu 
pro vytápění a na trhu působí již 15 let. V sou-
časné době provozuje 62 kotelen s celkovým 
instalovaným výkonem 36,8 MW. Společnost 
poskytuje svoje služby širokému spektru kli-
entů. Spolupráci s bytovými družstvy a spole-
čenstvími vlastníků bytových jednotek věnuje 
mimořádnou pozornost a  navrhuje řešení, 
která vycházejí z dlouholeté zkušenosti.

1. Prodej tepelné energie, provoz plyno-
vých kotelen
Nabízíme Vám prodej tepelné energie. Vaši 
stávající kotelnu od  Vás odkoupíme nebo si 
ji pronajmeme a  po  provedené modernizaci 
Vám dodáváme tepelnou energii. Prodej tepel-
né energie chápeme jako komplexní službu, 
kdy zajišťujeme celkový chod provozované-
ho zdroje tepelné energie – plynové kotelny, 
předávací stanice, který zahrnuje obsluhu 

a provoz, servis a opravy, 24 hodinový mo-

nitoring s  okamžitou nápravou případné 

poruchy a prodej vyrobené tepelné energie.

2. Výstavba a rekonstrukce 
     plynových kotelen
Kromě prodeje tepelné energie zajišťujeme 
výstavbu kotelen na  klíč, jsme schopni zajis-
tit kompletní inženýrskou činnost zahrnující 
projektové práce, realizaci a dodávku techno-
logií, které Vám dodáme, díky dlouhodobým 
smluvním vztahům s  jejich výrobci, za  velmi 
výhodných podmínek.
Nestavíme pouze nové kotelny, ale speciali-
zujeme se také na  rekonstrukce zastaralých 
plynových kotelen a přechody z různých top-
ných médií na zemní plyn. V případě potřeby 

jsme připraveni celou modernizaci profi -

nancovat z vlastních zdrojů. 

3. Průkaz energetické náročnosti budovy
Kromě dodávek tepelné energie, výstavby 
a rekonstrukcí plynových kotelen zajišťujeme 
v  rámci úplného servisu pro zákazníka také 

vyhotovení průkazů energetické náročnos-

ti budovy. Zpracování průkazu energetické 
náročnosti budovy je ve smyslu platné legisla-
tivy ČR povinné pro vlastníky obytných domů. 

4. Prodej plynových spotřebičů
Na základě dlouhodobé spolupráce s výrobci 
jsme schopni zajistit prodej a montáž celého 
sortimentu plynových spotřebičů pro domác-
nost za výhodných cenových podmínek.

Těšíme se na spolupráci s Vámi. 
Více informací o  naší činnosti získáte na  na-
šich internetových stránkách 
www.prometheusgas.cz
Kontakt: info@prometheus.ppas.cz

Prometheus, energetické 
služby, a.s. zajistí:

 Kotelny   Vytápění   Prodej tepla

 Průkazy energetické náročnosti budov

 Prodej plynových spotřebičů

 Poradenství

Speciální řešení pro bytová družstva 
a společenství vlastníků bytových jednotek

Využití moderních technologií pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody 
přináší nezanedbatelné úspory paliva. Použitím kondenzačních kotlů 
a regulace tak lze dosáhnout významné úspory nákladů na vytápění.

Kotelna na tuhá paliva před rekonstrukcí

Výměníková stanice před rekonstrukcí na plynovou kotelnu

Kotelna plynová po rekonstrukci
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Specialista na obsluhu 
bytových družstev a SVJ
V  roce 2001 zahájil stát masivní 
dotační podporu revitalizací by-
tového fondu formou Programu 
Panel. ČSOB byla jednou z  prv-
ních bank, která na  nově vzni-
kající poptávku po úvěrování ta-
kových investic zareagovala. Již 
v roce 2002 představila svůj ČSOB 
Program pro bytová družstva 
a  SVJ, který byl souborem ban-
kovních produktů a  služeb, jež 
reagovaly na  specifi cký způsob 
hospodaření bytových družstev 
a  SVJ a  jejichž parametry byly 
přizpůsobeny na míru potřebám 
těchto klientů. V průběhu dalších 
let se ČSOB stala opravdovým 
specialistou na  tento segment. 
Dnes je možné konstatovat, že 
snaha banky se   u klientů setkala 
s  kladnou odezvou. V  současné 
době má každé třetí bytové druž-
stvo a SVJ v České republice ote-
vřen svůj běžný účet u  ČSOB či 
Poštovní spořitelny. Rovněž více 
než třetinu všech úvěrů, čerpa-
ných na  opravy a  rekonstrukce 
bytových domů ve  vlastnictví 
bytových družstev či správě SVJ, 
poskytla právě ČSOB. Je téměř symbolické, 
že objem úvěrů, poskytnutých bankou by-
tovým družstvům a SVJ, dosáhne 50 miliard 
korun právě v roce jejích padesátin. Je to jen 
potvrzením skutečnosti, že produkty ban-
ky jsou dlouhodobě konkurenceschopné 
a  atraktivní pro většinu bytových družstev 
a SVJ  u nás.

Banka slaví, dárky dostanou klienti
Výročí založení banky je jeden z  důvodů, 
proč se ČSOB rozhodla oslovit bytová druž-
stva a SVJ se zvýhodněnou podzimní nabíd-
kou úvěrování. Je totiž pravdou, že v prvním 
pololetí letošního roku zájem družstev a SVJ 
o  revitalizace svých domů, oproti letům 
minulým, mírně poklesl. Z  reakcí klientů je 
patrné, že hlavním důvodem takového sta-
vu byla výrazná změna právního prostředí. 
Zatímco pro bytová družstva bylo jedno-

značnou prioritou schválení nových stanov, 
většina SVJ se teprve seznamovala s dopady 
nového občanského zákoníku do  své čin-
nosti. Není tedy divu, že investice do rekon-
strukcí se tak trochu ocitly na  druhé koleji. 
Od  července však nastal zlom a  poptávka 
po úvěrech opět narůstá. To je další důvod, 
proč ČSOB chce svou nabídkou tento trend 
podpořit.

Nízké úroky, nulové poplatky 
a bezúčelové čerpání
Zvýhodněná podzimní nabídka úvěrování 
bytových družstev a  SVJ od  ČSOB si dává 
za  cíl maximálně klientům ušetřit náklady 
spojené s využitím úvěru a současně i zjed-
nodušit administrativu. Od září až do prosin-
ce budou úvěry nabízeny se zvýhodněnými 
pevnými úrokovými sazbami. Až do  konce 
roku mohou družstva a  SVJ rovněž využít 

výhodu tzv. vztahového bonusu, 
který nabízí možnost získat úvěr 
s  nulovým měsíčním poplatkem 
za  vedení úvěrového účtu. Pod-
mínka pro získání tohoto bonusu 
je jediná, a to fi xace úrokové saz-
by na 10 či více let. Při dvacetile-
té splatnosti úvěru tento bonus 
prezentuje úsporu minimálně 
60  000 korun. ČSOB se vztaho-
vým bonusem snaží své klien-
ty vybídnout k  odpovědnému 
a  hospodárnému jednání neboť 
úrokové sazby jsou nyní na  his-
torickém minimu. Navíc po dobu 
fi xace se družstvo či SVJ nemu-
sí obávat nutnosti navyšování 
přídělu do  fondu oprav z  titulu 
změny výše splátky úvěru. Těm 
novým klientům, kteří z  různých 
důvodů nechtějí či nemohou vý-
hod vztahového bonusu využít, 
umožní ČSOB úvěr čerpat aspoň 
bez jednorázového poplatku 
za  jeho poskytnutí. Úplnou no-
vinkou, kterou ČSOB od  září 
standardně nabízí všem byto-
vým družstvům a SVJ, je možnost 
vyčerpat až 20% objemu úvěru 
na běžný účet klienta bez doklá-
dání účelu tzn. bez předkládání 

jednotlivých faktur. Toto opatření by mělo 
zjednodušit administrativu jak klientům, 
tak bance. Ze zkušeností banky totiž vyplý-
vá, že tuto možnost často žádají klienti v pří-
padech, kdy realizovaná investice se dostala 
do nečekaného časového skluzu nebo v pří-
padě, kdy klient potřebuje poslední platby 
dodavateli odložit na  dobu po  sjednaném 
termínu ukončení čerpání úvěru. Načerpá-
ním poslední části úvěru na svůj běžný účet 
se tak klient vyhne nutnosti uzavírat s ban-
kou dodatek k úvěrové smlouvě, který bývá 
běžně zpoplatněn. Kromě výše uvedených 
benefi tů banka standardně poradí svým 
klientům, jak má správně vypadat vzorový 
a  právně čistý text usnesení shromáždění 
vlastníků nebo členské schůze o  schválení 
realizace investice a o čerpání úvěru na její 
krytí, a  to v  souladu s  aktuálně platnou le-
gislativou.

ČSOB je tu pro vás již 50 let

Letos uplyne padesát let od okamžiku, kdy byla v listopadu roku 1964 založena Českosloven-
ská obchodní banka. Jedním ze stěžejních momentů v její historii byl rok 2001, kdy se zapojila 
do úvěrování revitalizace bytového fondu. ČSOB chce své výročí pořádně oslavit, pro bytová 
družstva a SVJ proto připravila akční nabídku úvěrů se zvýhodněnými cenovými podmínkami. 
Čas na její využití je jen do prosince. 
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Rekonstrukce domu je investice,   
  která se vám vyplatí

Úvěry pro bytová družstva a SVJ

Člen skupiny KBC 800 300 300 | www.csob.cz

S úvěrem od ČSOB provedete  
opravu domu podle svých představ  
Rekonstrukcí domu s využitím úvěru nejen ušetříte své peníze, ale navíc vzroste jak hodnota vašeho bytu, 
tak i komfort bydlení. Obyvatelé více než 11 000 bytových domů ve vlastnictví bytového družstva nebo 
SVJ, kteří své plány na lepší bydlení zrealizovali s pomocí úvěrů od ČSOB, mohou potvrdit, že komplexní 
revitalizace bytového domu se jeho obyvatelům vyplatila.
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Uvažujete o změně centrálního vytápění za lokální zdroj?
Nechte si od nás vypracovat cenovou nabídku!

Kontakt

DiS. Jarmila Zitová   

tel.: +420 737 255 958 

e-mail: jarmila.zitova@skanska.cz

Ing. Jiří Čapka   

tel.: +420 737 255 963

e-mail: jiri.capka@skanska.cz

Více informací
www.skanska.cz/tepelnacerpadla

Skanska vám dodá 
tepelné čerpadlo
na klíč
Jsme nadnárodní společnost, která vám nabízí služby 
na profesionální úrovni, odborné znalosti, záruky a 
zkušenosti.

Nabízíme vám: 
prezentaci projektu na schůzi SVJ 

fondu pro rozvoj bydlení)
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Více informací
www.skanska.cz/tepelnacerpadla

A co u vás na sídlišti? Kolik platíte za teplo?

S rodinou bydlím na malém sídlišti v jednom z deseti paneláků, 

Co víme jistě? 

Uniká tam horká voda, kterou si 
platíme?

Proč bychom měli za unikající teplo platit? 
Co když se od centrální kotelny odpojíme?

Nikdo z nás není odborníkem. 
Naučíme se žít jako tučňáci?

nás a k naší naprosté spokojenosti. 
Radujeme se, protože úspory za teplo 
se vyrovnají nákladům, možná je 

Až v zimě zase vykouknou trubky, nezkazí nám to Vánoce. Nám už 
tudy peníze nepotečou!
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Dodavatelé energií totiž zpravidla nabízejí 
různá cenová zvýhodnění a  někteří z  nich 
i služby a bonusy, s jejichž využitím lze znač-
ně odlehčit rodinnému a  zároveň rozpočtu 
SVJ. 

Pražská plynárenská nabízí pro SVJ indivi-
duální ceny a služby, díky kterým mohou 
ušetřit ročně nemalé fi nanční prostředky. 
Obdobnou nabídku mohou využít rovněž 
jednotlivé domácnosti patřící pod dané SVJ.

Velmi důležitou a nedílnou součástí hodno-
cení míry výhodnosti nabídky dodavatele 
energie by však, kromě ceny energie, měl 
být i  rozsah dalších doplňkových služeb 
a produktů. Proč je to tak důležité? Málokdo 
si totiž uvědomuje, že jejich správným využi-
tím lze mnohdy ušetřit více, než u samotné 
ceny energie.  Jako příklad se nabízí nepří-

jemnost, která dříve nebo později potká ka-
ždého odběratele zemního plynu. Jedná se 
o poruchu plynového spotřebiče, která kro-
mě problémů spojených se zajištěním opra-
vy znamená dále až několikatisícové výdaje. 
Zákazníci Pražské plynárenské však mohou 
využít službu POMOC 24, jejímž prostřed-
nictvím jim fi rma zajistí, při splnění určitých 
podmínek, opravu zdarma nebo se svou  fi -
nanční spoluúčastí. 

Rozhodně se tedy vyplatí sledovat a  hod-
notit nabídky dodavatelů energií vždy kom-
plexně a  vše zvážit z  více úhlů pohledu. 
Rozhodující totiž není jen samotná cena 
energie, ale stejnou měrou také  další služby, 
bonusy a zvýhodnění, které svým zákazní-
kům jednotliví dodavatelé poskytují nebo 
naopak neposkytují.

Výhody odběru energií 
od Pražské plynárenské:

  úspora pro SVJ, 
 bytová družstva, byty, 
 kotelny, chodby

  nabídka individuální ceny
  kvalitní zákaznický servis
  profesionální přístup
  POMOC 24
  věrnostní program 

 – slevy, výhody
  stabilní a tradiční 

 společnost

Jak ušetřit za energii s Pražskou plynárenskou?
Na trhu s energiemi vrcholí boj o zákazníky a ti jsou prakticky denně vystave-
ni nepřebernému množství různých nabídek. Posoudit, co je však pro potře-
by konkrétního odběratele skutečně výhodné, je stále obtížnější. Rozhodně je 
třeba posuzovat nabídku vždy komplexně a v celé šíři a neřídit se pouze dle 
jednoho atributu, kterým zpravidla bývá jen porovnání základních ceníkových 
cen energie. To samo o sobě totiž o celkové výhodnosti nabídky může vypoví-
dat jen poměrně málo.  



21Praktický rádce pro SVJ    3/2014

www.radce-pro-SVJ.cz



22 Praktický rádce pro SVJ    3/2014 

www.radce-pro-SVJ.cz

Isover TWINNER – tepelná izolace nové generace

Zásady řešení dodatečného zateplení stávajících domů 
pro bydlení s požární výškou h větší než 12 m 

dle požadavků ČSN 73 0810 ve znění změny Z1

Použití
Izolační desky Isover TWINNER jsou určeny pro fasádní zateplovací systémy ETICS, zejména pro stavby se zvýšenými nároky 
na požární bezpečnost, např. bytové objekty výšky nad 12 m (12-22 m), kdy výborné protipožární vlastnosti umožňují provést 
zateplení stěn bez vložených požárně dělících pásů MW. Mezi další oblasti typického použití patří např. nízkoenergetické 
a pasivní domy, u kterých jsou zvýšené požadavky na kvalitu použitých materiálů.

Ukázka aplikace výrobku Isover TWINNER - http://youtu.be/HS_S-FgbnOo

kombinovaný izolant tvořený grafitovým pěnovým polystyrenem a ochrannou vrstvou 30 mm z čedičové vlny

požární odolnost

výborné tepelněizolační vlastnosti
 se zvýšenou požární odolností

+ =>
vynikající tepelněizolační vlastnost

PĚNOVÝ POLYSTYREN

ČEDIČOVÁ VLNA

ISOVER TWINNER

A) Standardní provedení střídáním tepelné izolace EPS s pásy minerální izolace. B) Zjednodušené řešení pomocí kombinované izolace Isover TWINNER.

Dodatečné zateplení při uplatnění ETICS třídy reakce na oheň B bez provedení stříšky nad východem 
a při existenci dvou východů na různých stranách na volné prostranství

MW EPS Isover TWINNER

2
2

,5
 m

STROP NAD ÚROVNÍ 
22,5 m POŽÁRNÍ VÝŠKY

ÚROVEŇ PODLAHY 
VSTUPNÍHO PODLAŽÍ

Letak-Twinner final 9-2014.indd   1 9.9.2014   15:35:21 Letak-Twinner final 9-2014.indd   2 9.9.2014   15:35:27



23Praktický rádce pro SVJ    3/2014

www.radce-pro-SVJ.cz

Vybrané technické parametry materiálu Isover TWINNER

Bližší informace k výrobku Isover TWINNER (balení, ceny, certifikáty apod.) naleznete na www.isover.cz 
či v dalších tištěných dokumentech Isover. Své případné dotazy můžete zasílat i na info@isover.cz.

Isover TWINNER – výhody

Další výhody:
 Během manipulace a aplikace výrobku Isover TWINNER odpadá nutnost stínění jako v případě použití šedého EPS.  
 Oproti kombinaci MW+EPS u Isover TWINNER nehrozí riziko, že nekvalifikovaní dělníci na stavbě udělají požární pásy jinak než 

požaduje norma.  
   Materiál (i fasáda) je požárně odolný nejen po zabudování, ale již během instalace (ještě bez omítek).  
   Díky řešení celého zateplení v jednom modulu dochází ke zvýšení rychlosti aplikace izolace Isover TWINNER o min. 10 % ve srovnání 

se systémem zateplení EPS a pásy z MW (nemusí se tolik řezat, čímž ani nevzniká tolik odpadu z vyřezávání pásů, nemusí se 
 vyměřovat umístění pásů z MW, na stavbě je jeden druh materiálu, ..).  

   Lze aplikovat z lávek což většinou není možné v případě šedého EPS.  
   Není potřeba zdvojovat perlinku na přechodech mezi materiály, což má za důsledek nejen menší pracnost a úspory perlinky i stěrky, 

ale i zamezení nerovností na fasádě a jejich následnou potřebu vyrovnání.  
Při vyšších tloušťkách izolantu mnohem snazší manipulace, jelikož se jedná o lehké elementy ve srovnání s MW v požárních pásech.  

   Zlepšení akustiky oproti EPS.

Výhody řešení zateplení s materiálem Isover TWINNER oproti zateplení pěnovým 
polystyrenem v kombinaci s požárně dělícími pásy z minerální izolace:

1. Vyšší požární bezpečnost – třída reakce na oheň B – s1,d0 v celé ploše fasády.

2. Vynikající lambda (λD = 0,033-0,034 W.m-1.K-1) v celé ploše fasády oproti λD = 0,039 u bílého EPS, čímž 
 při stejném požadovaném Rd stačí menší tloušťka izolantu 

=>   úspora na hmoždinkách 
=>   úspora na parapetech a plechování přesahu střechy
=>   tenčí ostění díky čemuž se do interiéru dostane více světla apod.

3.  Vyrovnaná difuze v celé ploše / řeší možné problémy s barevností fasády.

4.  Zamezení vzniku trhlin na povrchu fasády – souvislý jednolitý podklad pro omítku. 
(nejsou to 2 materiály s rozdílnou tepelnou roztažností jako v případě kombinace EPS+MW) 

5.  Systém prošel požárním testem dle ISO 13785-1 a nadstandardně 
 dle velkoformátové zkoušky dle ISO 13785-2. 

6.  Tloušťky až 300 mm (vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy). 

7.  V rámci ceny celého systému ETICS cenově srovnatelné řešení jako kombinace 
 EPS s požárními pásy z MW (viz. další výhody) – možno ověřit pomocí 
 kalkulačního programu na http://www.isover.cz/Twinner

Parametr Jednotka Hodnota Norma
Rozměry mm 1000 x 500 -

Tloušťka mm 120 - 300 -

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD W/(m.K) 0,033-0,034 ČSN EN 12 667

Pevnost v tahu kolmo k rovině desky kPa 10 ČSN EN 1607

Pevnost ve smyku kPa 20 ČSN EN 12 090

Modul pružnosti ve smyku kPa 1000 ČSN EN 12 090

Faktor difúzního odporu (μ) MU - 20-40 ČSN EN 12 086

Třída reakce na oheň - B ČSN EN 13 501-1

mítk
ace

e 

ku. 
e EPS+MW) 

Letak-Twinner final 9-2014.indd   2 9.9.2014   15:35:27
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Jaký je první krok?
Pro kvalitní provedení zásadní rekonstrukce 
jakou zateplení objektu je, je velmi důležité 
v prvním kroku posoudit, co váš objekt potře-
buje. K první konzultaci si přizvěte odborníka, 
který Vám posoudí stav nemovitosti, případně 
provede termo-kamerou měření úniku tepla. 
K  obálce objektu je důležité přistoupit kom-
plexně. Máte-li stará dřevěná okna, kterými 
do  domu táhne, je rozhodně čas je vyměnit 
za  kvalitní nové plastové či dřevěné výplně. 
Dalším důležitým aspektem je stav fasády 
a  lodžií. Namáhané části pláště, čílka lodži-
ových stěn nebo podlah často vykazují velké 
množství trhlin a  pokročilé degradace. Před 
samotným zateplením je třeba tyto narušené 
části odborně opravit - sanovat. Představa, že 
se tyto vady „schovají pod polystyren“ je milná.

Výběr vhodného materiálu
Nejčastější dotaz u zateplení fasád je, zda po-
užít vatu ne polystyren. Oba materiály mají 
bezesporu své výhody.  Výhody polystyre-
nu – velice nízká hmotnost a  lehká manipu-
lace, cenová dostupnost, nízká nasákavost 

i  v  místech kde by mohl být vystaven vlhku 
a vodě. Je vhodný na fasády, ploché střechy 
s opačnou skladbou a pro realizaci zateplení 
šikmých střech. Nevýhody tohoto materiálu 
jsou nižší zvuková izolace, částečně menší 
prodyšnost stěn budovy způsobená vyšším 
difúzním odporem a nižší požární odolnost. 
Minerální vata lze rozdělit na  dva základní 
typy dle orientace vlákna. S podélným a kol-
mým vláknem. Vata s  podélným vláknem 
bývá levnější, s kolmým vláknem má nepatr-
ně vyšší cenu ale zároveň i lepší tepelně- izo-
lační vlastnosti. Mezi výhody minerální vaty 
stojí za  zmínku lepší zvuková izolace, lepší 
prodyšnost a  tedy nižší difúzní odpor, maxi-
mální živostnost (někteří výrobci uvádějí, že 
při správné aplikaci není živostnost vaty nijak 
omezena, z praxe můžeme vysokou životnost 
potvrdit) a asi nejvýznamnější plus je výrazně 
vyšší požární odolnost. Nevýhodou je vyšší 
hmotnost tedy zatížení konstrukce, náročněj-
ší aplikace a  značná nasákavost (při aplikaci 
na  střešním plášti při zatečení často nutná 
úplná výměna).

Výběr správného výrobce a  typu materiálu 
patří mezi nejsložitější rozhodnutí, které Vás 
čekají. Trh nabízí mnoho produktů v různých 
cenách i kvalitě. 

Realizace a záruka na provedené dílo
Provedení zateplení bytového nebo pane-
lového domu společně s  výměnou zábradlí, 
oken nebo rekonstrukcí střešního pláště není 
žádná maličkost.  Prováděcí fi rmy garantují 
záruku od  60 měsíců. Na  takovéto dílo jsou 
ale standardně poskytovány záruky  72, 84 
ale i 120 měsíců, někdy ale i vice. Investor by  
v  takovém případě měl zvážit, zda je nejen 
navržené řešení a  nejnižší nabídková cena 
společně se slibovanou zárukou realizační 
společnost opravdu po celou dobu schopna 
garantovat.

www.belstav.cz  
belstav@belstav.cz   

800 223 225

vypracovala: Veronika Poulová, 
obchodní manažer

Nový kabát pro váš dům 
– na co nezapomenout při rekonstrukci
Ceny energií každým rokem rostou a majitelé domů jsou nuceni hledat způsob jak uspořit ná-
klady na vytápění. Zateplení nejen fasády domu je jeden z možných způsobů, jak ušetřit. Navíc 
bude mít Váš dům nový kabát a prodlouží se i jeho celková životnost.
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Kardašovská 625 ,  198 00  
P r a h a  9 ,  Č e s k á  re p u b l i ka
T :  ( + 4 2 0 )  2 8 1  8 6 1  9 1 0 
F :  ( + 4 2 0 )  2 8 1  8 6 6  1 2 7  
E :  b e l s t a v @ b e l s t a v . c z 

REFERENČNÍ STAVBY

www.belstav.cz

� projektové práce, vypracování podkladů pro stavební 
 řízení, vyřizování záborů
�  statické posouzení objektů
�  energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy
�  opravy a sanace vad souvisejících se statikou objektu
�  zateplení fasády domu
�  rekonstrukce,opravy a zateplení plochých střech
�  rekonstrukce balkonů
�  opravy historických fasád
�  opravy zábradlí a jiné zámečnické práce

� sanace lodžií, oprava hydroizolací a dlažeb, 
 zasklívání lodžií
�  výměna oken včetně meziokenních vložek, dveří 
 a rešení vstupních prostor
�  výměny rozvodů teplé i studené vody, 
 elektrorozvodů a požárních rozvodů
�  vnější a vnitřní omítky,malby a nátěry
�  poradenství při kombinaci různých zdrojů fi nancování
�  odborná pomoc při vyřizování dotací a různých 
 zdrojů státní podpory

Co získáte rekonstrukcí Vašeho domu?
� výrazná úspora nákladů za vytápění a údržbu
� snížení energetických nákladů až na polovinu při rostoucích cenách energií
� zvýšení celkové hodnoty domu, jednotlivých bytů, zlepšení vzhledu domu
� prodloužení životnosti domu, ochrana před nepříznivými vnějšími vlivy
� ochrana před hlukem
� zvýšení pohodlí bydlení, odstranění konstrukčních chyb
� odstranění poruch statického charakteru, ochrana obvodového pláště domu

V rámci kompletní rekonstrukce panelových a bytových domu zajištujeme:
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Stanislav Svěchota, místopředseda SVJ 

Sokolovská 570 a  571, Prachatice, které 

má 18 bytů:

Jsme dům, který nedávno vystoupil z  SBD. 
Od  února 2012 jsme společenství vlastníků 
- SVJ. 
Správu domu jsme svěřili společnosti GA-
RANT CZ s.r.o. Prachatice, která nám po-
máhala již s  vydáním bytů do  osobního 
vlastnictví. Pomohla nám i se založením SVJ 
a jeho rozběhem. 
Pouhé dva měsíce po  osamostatnění jsme 
si odsouhlasili kompletní revitalizaci domu 

na  klíč. Správce zařídil vše od  fi nanční 
analýzy, přes schválení investice a  jejího 
fi nancování výhodným úvěrem OBNOVA 
od  Buřinky, včetně výběru dodavatele, sta-
vebního dozoru a jednání se stavebním úřa-
dem. Po  dokončení opravy správce zajistil 
revizi pojistné smlouvy na  novou hodnotu 
a nová rizika.
Cena oprav byla 2,3 milionů korun. Úvěrem 
OBNOVA jsme hradili celou investici, proto-
že jsme neměli žádné úspory. Přesto, že jsme 
museli kvůli úvěru navýšit příspěvky do fon-
du oprav, jsme na tom dnes mnohem lépe. 
Spotřeba tepla se po zateplení snížila o čty-

řicet procent! Vzhledem k  tomu, že cena 
tepla je v  Prachaticích jedna z  nejvyšších 
v republice – (784 Kč/GJ), je úspora v koru-
nách velmi zajímavá, dosáhla úctyhodných 
125  000 Kč za  rok. To je v  průměru téměř 
7 000 Kč na byt!

Stačí si připomenout, jak náš dům vypadal 
před rekonstrukcí a jak vypadá nyní, nebo si 
vytáhnout vyúčtování z  minulých let a  po-
rovnat ho s  aktuálním. Z  vlastní zkušenosti 
vím, že významný podíl na  tom, jak bytový 
dům vypadá i na tom jak dům hospodaří, má 
jeho správce. Platí známá pravda, že „doma 
nejsme nikdo prorokem“. Je mnohem efek-
tivnější, když podněty směřující k vylepšení 
bydlení, k  úsporám a  k  hospodaření domu 
předkládá správce. Hlas „zvenčí“ lidé vnímají 
s  větší vstřícností a  bez podjatosti. Diskuse 
před „někým zvenčí“ je věcná, kultivovaněj-
ší, nepere se „špinavé prádlo“ a  neztrácí se 
čas malichernostmi. 
„Podle toho, jak dům vypadá, poznám kva-
litu správce domu na  první pohled. Velmi 
o  kvalitě správce napoví přehlednost evi-
denčních listů a  srozumitelné vyúčtování 
služeb. To je, podle mého názoru, vizitka 
dobrého správce“.

Příběhy bytových domů a jejich správce
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Swepco # moderní světové izolace
SÍDLO: Ford Worth – Dallas USA                           SÍDLO EVROPA: Antverpy Belgie
Výrobce materiálů pro údržbu budov nejvyšší světové kvality. Jedná se zejména o nejmodernější asfaltové  hydroizolace, za studena lité bezešvé 
střešní povlaky na bázi elastomerických uretanů vyztužených polymery. Jedná se o nejmodernější úpravu hydroizolačních asfaltů.

IPOK : stavební fi rma se specializací 
na izolace plochých střech
certifi kovaný dodavatel střešních systémů swepco v ČR

SÍDLO: Fantova 1782/32 Praha 5  provoz U Prioru 1, 161 00 Praha 6                              ZALOŽENÍ: rok 1993
Provádíme výstavbu, revitalizaci, rekonstrukci, opravy  a zateplení plochých střech od rodinných domů po velké průmyslové a skladové haly.
Jsme jediný certifi kovaný dodavatel střešních systémů Swepco v ČR od roku 1993.
V posledních 15 letech řešíme neustále stejné požadavky od různých investorů, kteří požadují  stále to samé, opravy PVC folií. Většina těchto PVC folií je ve stáří do de-
seti let a to je, z našeho pohledu, neuvěřitelně málo. Dokládáme několik konkrétních mailových zpráv, které máme běžně  v poště. 
Viz: Na základě telefonního hovoru, bych vás rád požádal o pomoc s problémem střechy na našem panelovém domě.Pro informaci - střecha je stará cca 2 roky, kdy se u nás 
dělala celková revitalizace zateplení objektu (nemáme možnost střechu reklamovat).Povrch střechy je „šedé PVC“.
Nebo dostal jsem na Vás kontakt od kolegy p. Fialy, potřebuji prohlédnou střechu (PVC folie Sarnafi l) vč. opravy případných závad na OC Plzeň.

Neustále každému radíme - ZMĚŇTE TECHNOLOGII!!!

 HISTORIE: uvedení do provozu roku 1933 
 PŮSOBENÍ: přes 100 zemí světa.
 HISTORIE V ČR: od roku 1993

  ZÁKLADNÍ VSTUPNÍ SUROVINY:   
 specielní rafi nací upravovaná ropa z vlast-

ního vrtu Heard Of Texas, dále přísady 
z  elastomických uretanů vyztužené poly-
mery, ZHD 7 a dalšími přísadami

  CHARAKTERISTIKA VÝROBKŮ
 Jedná se o  nejmodernější světové hyd-

roizolační materiály nahrazující zastaralé 
střešní systémy (např: EPDM, PVC folie 
nebo modifi kované asfaltové pasy)

1) Proč jste se rozhodli pro tuto 
technologii?
Odpověď Endrýs – byl jsem se podívat 
na opravenou střechu v Modřanech.
Bulíček – vzhledem ke složitosti střechy 
(umístěny antény a  vedení mobilního 
operátora) nám byla tato technologie 
doporučena  stavebním inženýrem.

2) Byla oprava střechy na  Vašem 
domě složitá?
Odpověď Endrýs – původní foliová 
střecha byla velmi poškozena včetně 
tepelné izolace střechy. Takže ano.
Bulíček – rozhodně  ano, vzhledem 
k  množství  technologií , které jsou 
na střeše umístěny.

3) Vznikly při realizaci díla nějaké 
problémy?
Odpověď Endrýs – žádné potíže při re-
alizaci nevznikly.
Bulíček – žádné problémy ani vícená-
klady nebyly.

4) Doporučil by jste tuto technologii  
a dodavatele ostatním družstvům?
Odpověď Endrýs – určitě ano, jsme vel-
mi spokojeni.
Bulíček – ano, přístup dodavatele byl 
příkladný a  dokončené dílo předčilo 
naše očekávání.

 

SLEVA         
    5%
     při předložení tohoto 

                    
                kupónu

Kontaktujte naši redakci na telefonu 601 222 819 nebo e-mailem marketing@bmco.cz a zařídíme Vám slevu 5%

Bohužel velké množství bytových družstev stále 
používá už  dávno překonané technologie foli-
ových systémů nebo modifi kovaných asfaltových 
pasů s břidličným posypem. Ipok v České republice 
od roku 1993 realizuje každoročně desetitisíce m2 

Swepco systémů, které fungují bez reklamací, jsou 
kryty zárukou 10 let a fungují dlouhodobě.
Preferujeme systémy Swepco protože se jedná 
o asfaltové lité bezešvé střešní povlaky na bázi elas-
tomerických uretanů vyztužených polymery. Jedná 

se o nejmodernější úpravu hydroizolačních asfaltů.
Střecha z těchto produktů nemá žádné spoje a je tvoře-
na mimořádně kvalitní hydroizolační vrstvou. Protože 
se jedná o asfaltové produkty není investor v budouc-
nu nucen nahradit tyto střechy stejnou technologií. 
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Výběr správného dodavatele energií 
vám ušetří i tisíce ročně
Energie dnes v České republice nabízí celá řada dodavatelů, jejich cena se však 
u jednotlivých společností výrazně liší. Jak jste se svým dodavatelem spokoje-
ni vy? Uvažujete o změně? Poradíme vám, na jaká kritéria se při výběru zaměřit 
a čeho se naopak vyvarovat.

Elektřina a plyn je zboží, které má konstantní kvalitu. Konku-
renční firmy tedy mohou soutěžit především v ceně a kvalitě 
služeb. Velké společnosti, tzv. dominantní dodavatelé 
obvykle nabízejí energie za neúměrně vysoké ceny, často 
navíc s nízkým standardem služeb. Na trhu energií ale najde-
te i takové společnosti, které se rozhodly jít jinou cestou. Co 
tedy vzít v úvahu, pokud chcete změnit dodavatele?

Důležitý parametr při výběru - zákaznický servis
Přestože rozhodujícím parametrem bývá obvykle cena, 
neměla by být tím jediným, co při výběru vhodného doda-
vatele sledujeme. Velmi důležitým hlediskem je zmíněná 
zákaznická podpora. Telefonický kontakt nebo e-mail, kde 
vám konzultant sdělí požadované informace, spočítá kalku-
laci nebo slibovanou úsporu a pomůže s převodem smlou-
vy od jiného dodavatele. Pokud je uvedený servis zdarma, 
je to bezpochyby výhodou pro zákazníka. 

Zaměřte se také na obchodní podmínky a etické 
chování společnosti
Poskytuje veškeré relevantní informace? Je komunikace 
seriózní a srozumitelná? Před uzavřením smlouvy prostu-
dujte detailně obchodní podmínky a ověřte, zda máte 
smlouvu na dobu neurčitou. Smlouva na dobu určitou totiž 
skýtá riziko v tom, že se zavážete k odběru na pevně stano-
venou dobu, v některých případech i na 3 roky. Pokud 
byste poté chtěli dodavatele změnit, musíte respektovat 
tyto podmínky a při předčasném ukončení zaplatit dodava-
teli smluvní pokutu.

Nezůstávejte tedy u dodavatele, kde platíte za energie 
stále více a využijte této možnosti drahého dodavatele 
energií změnit. Europe Easy Energy nabízí příznivé ceny 
bez aktivačních poplatků, smlouvu na dobu neurčitou (bez 
závazků), online správu zákaznického účtu a prvotřídní 
zákaznický servis. Na internetových stránkách, na pobočce 
či bezplatné zákaznické lince, vám ověříme úsporu na 
energiích, sdělíme veškeré informace a pomůžeme                  
s případným převodem dodavatele.

Co ale dělat, pokud máte přeci jen smlouvu na dobu 
určitou a dodavatel zvyšuje ceny? 
Ne každý zákazník ví, že i v tomto případě existuje řešení. 
Podle novely energetického zákona můžete z důvodu 
zdražení ceny za dodávku elektřiny nebo zemního plynu 
odstoupit od smlouvy, aniž byste čekali na konec výpověd-
ní lhůty nebo platili smluvní pokutu. Důležitá je forma resp. 
způsob, jakým vás současný dodavatel informuje o připra-
vovaných změnách. Oznámení o zvýšení ceny by mělo být 
písemné, adresné a individuální, aby neuniklo pozornosti  
zákazníka a ten byl tedy přímo informován. Takovým adres-
ným sdělením je třeba poštovní zásilka, SMS zpráva nebo 
e-mail, jehož doručení můžete odesílateli potvrdit. Nedo-
stačující je např. informace zveřejněná na webových strán-
kách.

Europe Easy Energy - váš férový dodavatel energií
www.ferovydodavatel.cz
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úpravna vody bez chemie, která nechá potřebný vápník s minerály ve vodě 
a garantuje zamezení tvorby vodního kamene i jeho postupné odstranění

Získejte snížení nákladů na opravy, servis a rekonstrukce rozvodů, bojlerů, praček, vodovodních baterií …
 garantujeme zamezení tvorby vodního kamene i jeho postupné odstranění v rozvodech, pračkách, bojlerech,…
 chrání rozvody studené, teplé vody a topení před nánosy, netěstnostmi (WC), biopovlakem, haváriemi
 absolutně bezúdržbová a desítky let odzkoušená – nulové servisní náklady a tisíce instalací v ČR
 nepotřebuje napájení a je prostorově přizpůsobitelná – pracuje na fyzikálním principu
 zdravotně nezávadná - bez použití chemie, soli a osmózy
 sníží spotřebu energie - v případě vlastní kotelny Vám vlivem odstranění vodního kamene zvýší účinnost
 sníží náklady na opravy a servis - praček, myček, bojlerů, vodovodních baterií, toalet, topení, kotlů
 pozitivní vliv „měkké“ vody (přitom obsahuje vápník, hořčík a minerály) – na pokožku, vlasy, nehty, ekzémy,…
 voda se chová jako „měkká“- snížení spotřeby pracího prášku, čistící chemie a změkčovadel
 jedna úpravna má kapacitu 3000 litrů za hodinu

Jak to funguje?
Úprava vody je založena na principu změny krystalu vápníku a dalších prvků, které mají přirozenou vlast-
nost ulpívat na povrchu vlivem jejich adhezivních sil. Tím vznikají usazeniny a nánosy vodního kamene v po-
trubních systémech a koncových zařízeních, a tak se snižuje razantně jejich životnost. A Vy zbytečně platíte 
za nové rozvody a nová zařízení.

Působením specifi ckého magnetického pole společně s hydrodynamickou silou proudění vody (využíváme 
fyzikálních vlastností) dochází k přeměně krystalů minerálních solí na nanokrystaly, které nemají adhezivní 
síly (přilnavost) a jsou tak malé, že se nevytvářejí pevné usazeniny. Navíc vlivem působením hydrodynamic-
kých sil dochází k odbourávání již usazeného vodního kamene. Po čase tak dojde k očištění vnitřního povr-
chu potrubí a dalších zařízení.

Systém NanoMad je určen pro úpravu pitné vody a splňuje požadavky ČR a EU.

Co negarantujeme?
 černé dlaždice bez bílého povlaku – protože nanokrystaly vápníku jsou na zaschlém povr-

chu ve formě prášku, který stačí lehce setřít suchým hadříkem nebo opláchnout vodou

Co garantujeme vrácením Vaší investice?
 zamezení další tvorby vodního kamene
 postupné odstranění stávajícího vodního kamene

Spolehlivost a výsledky
NanoMad navazuje na osvědčená technická řešení, která s nezměněnou účinností pra-
cují již desítky let. Díky ověření na mnoha tisících instalací po celé ČR, poskytuje společ-
nost Maddalena CZ s.r.o. garanci vrácení Vaší investice.

Kam NanoMad namontovat a jaký počet?
Úpravna NanoMad se instaluje na patu objektu za patní vodoměr, čerpadlo nebo do cir-
kulace. Tím se ošetří veškeré rozvody, odbočky a  koncová zařízení v  objektu (pračky, 
bojlery, vodovodní baterie, myčky, toalety, vany, výměníky, kotle,…).
Počet je dán potřebným množstvím ošetřené vody. Kapacita úpravny NanoMad je 3000 
litrů za hodinu. Pro větší odběry je použita paralelní montáž.

Co jste možná nevěděli
Kolem 82 % spotřebitelů v ČR je zásobováno pitnou vodou se zvýšeným obsahem minerálních látek. Škody na majetku v bytě, v domě, atd. vznikají všude, kde 
obsah minerálů ve vodě přesahuje hodnoty 1,25 mmol/l resp. 7dH. Finanční ztráty na výměnách stoupaček, údržbě, opravách, snižování životnosti zařízení 
a ohřevu vody z důvodu vápenných úsad, jdou v jednotlivých domácnostech do tisíců a ve středně velkých objektech (do 40 bytů) do desetitisíců ročně. Nej-
větším přínosem pro Vaši kotelnu je, že úpravny NanoMad udržují čistá všechna topná tělesa na ohřev vody, praní, mytí… Již slabý povlak 4 microny vápníku 
(dokonalý izolant) na tělesech a teplosměnných plochách boilerů a kotlů snižuje jejich účinnost až o 30%. Také úspory desinfekční a čistící chemie či změkčo-
vadel nejsou zanedbatelné.

NanoMad

Pro zpracování nabídky a  získání dalších informací jsme právě pro Vás zajistili technicko - obchodní poradkyni 
Jaroslavu Hrubešovou na tel. 734 448 819, emailu: asistentka@maddalena.cz nebo pro domluvení osobní schůz-
ky u  Vás v  bytovém domě technicko - obchodního poradce Lukáše Kloze, který Vám bude nápomocen na  tel. 
773 669 073, emailu: obchod@maddalena.cz

Zelená linka 800 778 778; info@maddalena.cz; www.maddalena.cz; www.maddeo.cz

ÚPRAVNA VODY
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FSMad - jemný odkalovací fi ltr s automatickým 
proplachem pro bytové domy
redukuje množství cizích částic ve vodě jako jsou úlomky rzi nebo písečných zrnek, fi ltry jsou osazeny patentova-
nou technologií „Double spin“ zaručující bezproblémový chod a maximalizující účinnost při zpětném proplachu.

Získejte kvalitní fi ltraci vody bez úlomků rzi a písečných zrn…
  Filtr je navržený pro instalaci do potrubí s pitnou vodou
  Jímka s fi ltrem s turbínkou zajišťuje čistší horní a dolní část fi ltru
  Možnost vizuální kontroly během proplachu a snadná kontrola znečištění fi ltru
  Nepřerušovaná dodávka fi ltrované vody i během proplachování sítka 
  Patentovaný systém zpětného proplachu – rychlé a kvalitní čištění fi ltru s malou spotřebou vody, 

 technologie „Double spin“ pro dimenze připojení od 1⁄2“ do 1⁄4“
  Bajonetové uchycení pro jednoduché nasazení jednotky pro automatický proplach 
  Velký povrch sítka fi ltru a snadná výměna sítka 
  Jímka z mechanicky odolného čirého plastu umožňuje snadno zkontrolovat znečištění
  Pracovní teplota do 40°C pro čirou jímku, do 70°C s kovovou jímkou, min. prac. tlak 1,5 bar 

Tab. standardních velikostí, jemnost sítka 200 μm, PN 16, čirá jímka pro max. teplotu 40°C

Kód výrobku připojení světlost DN d.spin kapacita průtoku Kvs (m3/hod)

FSMad.20.200.40 3/4 20 A 7,2

FSMad.25.200.40 1 25 A 9,8

FSMad.32.200.40 1 1/4 32 A 10,7

FSMad.40.200.40 1 1/2 40 N 21

FSMad.50.200.40 2 50 N 22

Jak to funguje?
Filtrační vložka je složena z hlavního a pomocného sítka. V pracovní poloze protéká voda hlavním sítkem (vstup do pomocného 
sítka je uzavřen) směrem dovnitř. Při otevření odkalovacího kulového ventilu je fi ltrační vložka stlačena tlakem vody směrem dolů 
a voda nyní protéká do středu pomocného sítka. Část vody protéká pomocným sítkem směrem na výstup fi ltru a část vstupuje 
do rotační trysky, která je ve středu pomocného sítka. Tato tryska se tlakem vody roztočí a proudem vody propláchne celou
plochu hlavního sítka fi ltru směrem od středu ven. Po uzavření kulového ventilu se hlavní sítko vrátí do pracovní polohy a voda 
opět proudí přes hlavní sítko. Filtry s novou patentovanou technologií “Double spin” obsahují malou turbínmu s lopatkami, které 
způsobují oběh vody kolem sítka fi ltru. Oběhem vody dochází k roztočení prstence nacházejícího se v horní části fi ltru. Rotace
vnitřního prstence splachuje nečistoty, které se zachycují v horní části fi ltru. Tato technologie prodlužuje životnost sítka. 

Automatický proplach dle stanoveného intervalu 
Jednotka automatického proplachu (kód MZ.230) zajišťuje spouštění proplachu v předem zvolených inter-
valech v rozmezí 4 minuty až 3 měsíce. Množství vody určené k proplachu je dle dimenze od 12 do 18 litrů. 
Jednotka vyžaduje napájení 230 V/50 Hz nebo 24 v/ 50 Hz. Proplach lze realizovat i dle stavu znečištění fi ltru 
pomocí instalace tlakových snímačů na vstupu a výstupu fi ltru dle přednastavené tlak. diference.

Z čeho je fi ltr vyroben   Příklad instalace
  Těleso z odolné mosazi
  Závitová připojení z mosazi
  Filtrační sítko z mosazi
  Jímka fi ltru z čirého mechanicky 

odolného plastu nebo bronzu

Jemný odkalovací filtr s automatickým proplachem  

pro bytové domy 

Jemný odkalovací filtr s automatickým proplachem  

pro bytové domy 

Jemný odkalovací filtr s automatickým proplachem  

pro bytové domy 

 

Pro zpracování nabídky a  získání dalších informací jsme právě pro Vás zajistili technicko - obchodní poradkyni 
Jaroslavu Hrubešovou na tel. 734 448 819, emailu: asistentka@maddalena.cz nebo pro domluvení osobní schůz-
ky u  Vás v  bytovém domě technicko - obchodního poradce Lukáše Kloze, který Vám bude nápomocen na  tel. 
773 669 073, emailu: obchod@maddalena.cz

Zelená linka 800 778 778; info@maddalena.cz; www.maddalena.cz; www.maddeo.cz

FILTRACE VODY
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Moderní technologie výborn  slouží 
v oblastech, kde si to již ani neuv do-
mujeme. E-mail, Skype, internetové 
bankovnictví i Facebook se staly po-
hodlnou sou ástí našich život . Na ta-
kový komfort se rychle zvyká. Pozadu 
nez stala ani správa nemovitostí, kde 
v lo ském roce došlo k nejv tší 
prom n  za posledních 20 let. 
Spole nost Data Evolution 
s.r.o. vytvo ila výjime nou 
aplikaci, která zjednodušuje 
a automatizuje každodenní 
rutinní innosti. Navíc z webo-
vého prohlíže e máte všechna 
data kdykoli k dispozici, sta í se  
z jakéhokoli za ízení (Windows, 
Linux, MacOS, Android, iOS) 
p ipojit k internetu.

Rychlost a jednoduchost
Zkušenosti ukazují, že na-
u it se program pro správu 
nemovitostí trvá uživatel m 
1-2 roky. Aplikaci Domsys  
zvládnete b hem dvou týdn  
natolik, že si sami ud láte 
kompletní vyú tování (samoz ejm  
za p edpokladu, že máte základní 
pov domí o správ  nemovitostí). 
Jednoduchost a nezávislost provozo-

vané aplikace je velkou výhodou pro 
SVJ i správcovské spole nosti, protože 
umož uje snadnou zastupitelnost.

Neustálý rozvoj je d ležitý
Sebelepší software pro správu 

nemovitostí však dlouhodob  ne-
obstojí, nebude-li autor rychle 
reagovat na pot eby uživatel . 
U aplikace Domsys se nemu-
síte bát. Její sou ástí je  vysoká 

úrove  uživatelské podpory, 
individuálních i hromadných 

školení a p edevším také její 
variabilita podle skute ných pot eb 

zákazník . Navíc je možné data 
asistovan  naplnit a jednorázov  
vytvo it vyú tování. V první polovin  
roku 2015 bude sou ástí aplikace 
Domsys také ú etnictví pro SVJ!

Petr Novotný, obchodní editel
mobil: +420 774 899 880

Více informací o aplikaci 
Domsys se dozvíte na stránkách 
www.domsys.cz, kde naleznete 
také demo. 
Domsys vyvíjí a provozuje eská 
spole nost Data Evolution s.r.o., 
Praha. 

INTUITIVNÍ 
EKONOMICKÁ 

AGENDA

KOMPLEXNÍ 
PÉČE 

BEZPEČNÁ
WEBOVÁ
APLIKACE

ELEKTRONICKÝ
 OBĚH

DOKUMENTŮ

Data 
Evolution

Úspora času 
a peněz

Vysoká 
efektivita

Dostupnost 
odkudkoli a kdykoli

Snadné 
sdílení dat

PORTFOLIUM s.r.o. 
Zajiš ujeme komplexní správu nájemních 
dom  a SVJ od roku 2009. Naše služby 
stále rozvíjíme a starý software nás za al 
brzdit a zp soboval nemalé komplikace. 

Zaujala nás eská webová aplikace Domsys. B hem 
testování nás mile p ekvapilo, jak ú elná automatizace 
zrychluje naši každodenní innost. Stále více si uv domu-
jeme, že pro úsp šný rozvoj našeho podnikání pot e-
bujeme software, který bude pružn  reagovat na naše 
požadavky a má kvalitní zákaznickou podporu. Ve chvíli, 
kdy jsem se osobn  s Domsysem nau il v tšinu v cí pou-
žívat b hem prvních 2 týdn , byl jsem rozhodnut. Kvalitní 
zákaznická podpora v kombinaci s takto propracovanou 
a intuitivní aplikací je to nejlepší, co jsme na trhu mohli 
nalézt.
Jan Kužílek, jednatel
500-1000 jednotek, Praha

Správa nemovitostí DEJDAR, s.r.o. 
Dobrý den, jmenuji se Helena Vohnouto-
vá a jsem jednatelka spole nosti Správa 
nemovitostí DEJDAR, s.r.o. Naší prioritou 
je spokojený zákazník, profesionalita je 

naše krédo. Spole nost Data Evolution s.r.o. nás oslovila 
s možností zefektivn ní inností správce a p iznám se, 
byla jsem ze za átku opatrná a skeptická. Již po prvním 
seznámení s aplikací Domsys jsem pochopila p ínos pro 
naši spole nost a souhlasila s p edstavením aplikace. Jed-
noduchost, intuitivita, spolehlivost, p ístup odkudkoliv a 
kdykoliv, služba DopisOnline a další výborné nástroje nás 
naprosto p esv d ily o pot eb  zm ny. Sou ástí je také 
profesionální podpora e-mailem, telefonem i individuální 
osobní školení. Za sebe mohu íci, že jsem za rozhodnutí 
o zm n  ráda a Domsys v ele doporu uji.
Helena Vohnoutová, jednatelka
1000 – 2000 jednotek, Praha

Zkušenosti uživatel

Spravujte nemovitost rychle 
a efektivn
Nejmodern jší technologie m ní naše životy a návyky. Pro  je nevyužít i p i správ  nemovi-
tostí? Vyú tování, kontrola platební morálky, zasílání upomínek, rozú tování tepla, kontrola 
revizí i ú etnictví díky nim zvládnete on-line z jediného místa a v rekordn  krátkém ase.
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SPRAVUJTE NEMOVITOST 
RYCHLE A EFEKTIVN
Máte starosti s tvorbou vyú tování i evidencí plateb? 
Asistujeme uživatel m s rozjezdem agendy v Domsysu 
v etn  prvotního zadání dat. Váš start je velmi 
hladký a rychlý. Domsys nyní obsahuje komplexní 
ekonomickou a technickou agendu, portál pro 
vlastníky, úložišt  dokument , správu požadavk  
i chytré párování plateb z bankovních ú t . 
Specializujeme se na zefektivn ní práce správc  
nemovitostí. Chcete-li partnera, který se o vás 
dokáže vždy postarat, rádi vás p ivítáme na káv  
s Domsysem. Zarezervujte si místo e-mailem 
i telefonicky.

 
 

ZVEME VŠECHNY 
MODERNÍ SPRÁVCE 
NA KÁVU
Poznejte výhody aplikace Domsys, které vám výrazn  usnadní 
správu nemovitostí. Na nezávazném setkání s vámi probereme 
vaše konkrétní p edstavy o efektivn jším fungování správy 
a zlepšení komunikace. Budete p ekvapeni, jak je Domsys 
velmi jednoduchý a intuitivní.
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HLÍDÁNÍ JE VÝHODNÉ PRO VŠECHNY

Jak jste spokojení s automatickým 
hlídáním vašeho SVJ?

„ Je to ochrana majetku pro 
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Vznikne-li SVJ škoda, nese výbor 
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Na dotazy zástupců SVJ odpovídá za obchod-
ní oddělení Dastech s.r.o. Bedřich Ellmrich

  Naší správcovskou fi rmou nám bylo do-
poručeno zrealizovat v  letošním roce 
několik oprav, které se týkají interiéru 
společných prostor našeho domu. Kromě 
výmalby stěn bychom potřebovali vymě-
nit i madla zábradlí, která jsou v dezolát-
ním stavu. Proto jsme uvažovali o  kom-
pletní výměně. Z jakých materiálů, které 
dodáváte, můžeme volit?

Firma Dastech s.r.o. nabízí tři typy materiálů. 
Do první skupiny patří ohebná madla vyrábě-
ná z  PVC materiálů. Tato madla se vyznačují 
širokou barevnou škálou, takže je lze barevně 
sladit například se zdmi chodby nebo barvou 
zábradlí. Vyznačují se dlouholetou životností, 
barevnou stálostí, snadnou údržbou, veli-
ce dobře sedí na  ocelové pasovině zábradlí 
a jsou uživatelsky pohodlná.
Druhým typem, jsou plastová madla, kte-
rá jsou pevná, neohebná a  jsou vyráběná 
z  materiálů, jako je například Novodur® 
a  nadouvaný polystyren. Pro tyto madla je 
charakteristické, že lze jimi doplnit původní 
bakelitová madla, takže není potřeba měnit 
úplně všechny díly. Dům tak může ušetřit 
spoustu peněz třeba na jiné opravy. Tato ma-
dla jsou dodávána v univerzální černé barvě 
nebo modré či červené.
Třetím typem, který dodá luxus interiéru a pří-
jemnou pohodu, jsou dřevěná madla z kvalitní-
ho bukového masivu. Tato madla lze objednat 

lakovaná kvalitním průmyslovým dvousložko-
vým lakem s UV fi ltrem nebo bez laku.

  Jaký materiál by byl nejvhodnější pro 
náš dům? V  domě sice máme výtah, ale 
většina lidí chodí po schodech, takže ma-
dla jsou poměrně hodně zatížená.

V  případě vašeho domu bychom doporučili 
naše nejodolnější tvrdé plasty, obzvlášť typ 
MO1, dále pak tvrdé plasty DA1 a DA2. Bylo 
by možné využít i  PVC madel RA1, SKW1 
a  FA1. Nejméně odolné jsou však dřevěná 
madla DM1 a  DM2, která bychom ve  vašem 
případě nedoporučili.

  Chodbu našeho domu, bychom chtěli vy-
malovat do  světlých béžových odstínů.  
Pro zútulnění prostoru by se možná ho-
dil výrobek DA2, kdy se jedná o plastové 
madlo s dekorem dřeva. Doporučil byste 
nám jej? 

Plastové madlo DA2 s natavenou Renolit folií 
imitující dřevo je vysoce odolné. Je zajímavé 
tím, že budí dojem dřevěného madla, ale má 
přitom výhody plastových madel. Výhodná je 
například dobrá hygienická udržovatelnost. 
Pro jednotnost designu domu, je také možné 
zvolit dekor folie shodný s  dekorem plasto-
vých oken či parapetů.

  Jaké jsou další barevné možnosti madel?
Nejvíce barevných variant nabízí PVC madla. 
Při objednávce okolo 500bm, lze vyrobit ma-
dlo podle výběru z RAL barev. Mnoho variant 
dekoru lze aplikovat na madlo z tvrdého plastu 
DA2, kde existuje vzorník Renolit folií, kterými 
se dá madlo opatřit. Dřevěná madla lze mořit 
podle individuálních požadavků zákazníka.

  Jak náročná je montáž zábradlí? Jak 
probíhá a  zda je možné jí realizovat 
za běžného chodu domu?

Nejdůležitější je příprava ocelové pasoviny 
zábradlí. Ta se musí obrousit od  staré barvy 
a zbavit nerovností po svařování, takže vzni-
ká trochu nepořádek. Tuto přípravu doporu-
čujeme provézt před výmalbou. Tuto práci re-
alizujeme zejména v dopoledních hodinách, 
kdy je v domech méně lidí. Pak už je montáž 
čistá, pevná madla se nalepují a PVC madla je 
třeba před pokládkou pouze nahřát speciál-

ním zařízením. Kompletní realizace trvá oko-
lo tří až pěti hodin, podle spotřeby materiá-
lu. My doporučujeme spojit  výměnu madel 
rovnou s revitalizací schodiště, která probíhá 
současně s výmalbou a nátěrem zábradlí.

Výhodami nových madel jsou:
- Kvalitní provedení a materiály
- Dlouhá životnost
- Odolný, bezúdržbový povrch
- Cenová dostupnost
- Široká barevná nabídka
- Neobsahují žádné nebezpečné látky 
- Zdravotní nezávadnost 

Veškeré typy madel lze objednat přímo od fi r-
my Dastech s.r.o. prostřednictvím web strá-
nek www.madlapropanelovedomy.cz, ane-
bo prostřednictvím dalších spolupracujících 
fi rem, které se zabývají revitalizací schodišť. 
Ti jsou zodpovědní také za  odborný servis, 
který spočívá v demontáži původních madel, 
jejich likvidaci danou normou, odborné mon-
táži profi lu madel za  přesného dodržování 
postupu instalace doporučeného výrobcem, 
zhotovení rohů, zakončení a ohybů madel, je-
jichž materiál a barevnost je také doporučená 
výrobcem. Samozřejmá je odborná konzulta-
ce, zaměření, rozpočty a návrhy zdarma.

Za obchod Dastech s.r.o. Bedřich Ellmrich

U kapličky 6

Lahošť – Teplice 417 25

www.madlapropanelovedomy.cz

Tel. zdarma 800 320 151

Zábradlí pro panelové domy
Společnost Dastech s.r.o. se specializuje na dodávání madel zábradlí pro panelové domy. Kro-
mě vlastní výroby, výhradně zastupuje na českém a slovenském trhu významné evropské vý-
robce z tohoto oboru. Již více než pět let dodává svým zákazníkům vysoce kvalitní materiály 
s dlouhou životností, mezi které patří dřevěná, plastová a  PVC madla. Pro fi rmu jsou důležitá 
nejenom kvalita samotného produktu, profesionální zákaznický servis, odborná školení pracov-
níků na nové technologie, ale také realizace zakázek v nejvyšší kvalitě a s maximální pečlivostí.
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Energetické analýzy

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

PRE Vám nabízí zpracování energetických analýz certifikovanými
energetickými specialisty / auditory s osvědčením  
od Ministerstva průmyslu a obchodu:

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
• zhodnocení současného stavu objektu
• zařazení objektu do energetické třídy A až G
• vyčíslení spotřeby energií
• platnost Průkazu na 10 let

Energetický audit (EA)
• zhodnocení současného stavu objektu
• návrhy úsporných opatření (zateplení, výměna oken, rekonstrukce vytápění apod.)
• ekonomické zhodnocení úsporných opatření
• doporučení od nezávislého odborníka, který nemá motivaci prodeje konkrétní technologie

Energetický posudek (EP)
• posouzení projektu na možnost získání dotace (program Zelená úsporám apod.)
• zajištění veškeré administrativy spojené se získáním dotace
• posouzení možnosti instalace obnovitelných zdrojů energie (tepelné čerpadlo, kogenerační 

jednotka, připojení nebo odpojení ze soustavy CZT)

ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE 
Díky kvalifi kovaným pracovníkům a  tech-
nickému zázemí zajistí rychle a  za  příznivou 
cenu veškeré činnosti související s dodávkou 
elektřiny. Obnovují dodávku, zřizují nebo re-
konstruují odběrná místa pro přímé i  nepří-
mé měření elektrické energie, rekonstruují 
hlavní domovní vedení a provádí revize elekt-
roinstalace. Vyřídí také potřebné formality při 
jednání s příslušným distributorem elektřiny. 

REVIZE ELEKTROINSTALACE 
A SPOTŘEBIČŮ 
Provádějí odborné revize elektrických roz-
vodů (vedení, zásuvek, vypínačů, osvětlení) 
a kontrolují elektrické spotřebiče včetně je-
jich příslušenství. Tyto revize a kontroly jsou 
v souladu s platnou legislativou povinné. 

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ 
Pomocí bezkontaktního termovizního mě-
ření jednoduše a efektivně lokalizují tepelné 
úniky v různých částech panelových a byto-
vých domů, rozvodů tepla a TUV. Pracovníci 
společnosti také poradí, jak lze tyto energe-
tické ztráty snížit. 

INSTALACE A SERVIS 
OSVĚTLENÍ 
Zhodnotí energetickou náročnost stávající-
ho osvětlení a navrhnou nové řešení včetně 
ekonomické efektivnosti investičních a pro-
vozních nákladů. Samozřejmostí je následná 
realizace projektu na klíč. Dále nabízí revize 
a opravy osvětlení a poradenství v oblasti ří-
zení a regulace osvětlení. 

DECENTRÁLNÍ 
ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ 
Realizují komplexní řešení v  oblasti dodáv-
ky energie a  médií jako tepla, páry, chladu 
a stlačeného vzduchu. Zpracují první analý-
zu a studii proveditelnosti, zhotoví projekto-
vou dokumentaci, pomůžou s fi nancováním 
a  výstavbou zařízení a  následně zajistí pro-
voz, servis a údržbu celého systému. 

www.premereni.cz/sluzby 

tel.: 733 143 143 

e-mail: servis.prem@pre.cz

PRE nabízí energetické služby od A do Z

Jste si jisti, že Vaší fasádou neuniká zbytečně teplo? Víte, v jakém stavu jsou domovní elektrické 
rozvody? Přemýšlíte, jak snížit náklady na elektřinu? Pražská energetika (PRE) poskytuje širokou 
nabídku energetických služeb pro Váš dům. 

WI04_14_Inzerce_A5_SVJ.ai   1   05.09.14   9:23
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Dopad  nového občanského zákoníku na SVJ
V dnešním čísle Rádce pro SVJ bychom rádi pokračovali v problematice, kterou jsme minula 
načali. V minulém díle jsme řešili především stanovy a povinnost SVJ je změnit, nyní bychom 
se rádi zaměřili i na další aspekty fungování SVJ v roce 2014 a v letech následujících. Stanovy 
ale vzhledem k jejich důležitosti pro pro existenci SVJ zmíníme alespoň okrajově i v tomto 
čísle Rádce.

Povinnost osadit topná 
tělesa měřiči tepla
Dle zákona 318/2012 Sb. vzniká nově po-
vinnost instalace měřičů tepla pro všechna 
bytová družstva a  společenství vlastníků 
jednotek. Měřiče tepla nebo indikátory top-
ných nákladů musí být instalovány nejpoz-
ději do  31.12.2014. Tímto zákonem došlo 
k novelizac zákona o hospodaření s energie-
mi. Pro majitele objektů a bytů jsou v tomto 
zákoně některá velmi důležitá ustanovení: 
Dle 318/2012 Sb., §7, odst (4), a) jsou sta-
vebníci, vlastníci nebo společenství vlastní-
ků povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení 
budov přístroji regulujícími a  registrujícími 
dodávku tepelné energie konečným spotře-
bitelům v rozsahu stanoveném prováděcím 
předpisem; konečný spotřebitel je povinen 
umožnit instalaci, údržbu a  kontrolu těch-
to přístrojů. Výše zmíněný zákon nařizuje 
instalaci měřičů tepla nebo indikátorů top-
ných nákladů, dále instalaci termostatic-
kých ventilů a ostatních prvků hydraulické-
ho vyregulování otopné soustavy. Účinnost 
zákona je sice již od  1.1.2013, ale měřiče 
tepla nebo indikátory topných nákladů 
musí být instalovány do  2 let od  účinnosti 
tohoto zákona, tedy do 31.12.2014. Splnění 
povinnosti mít na ústředním topení „měřák“ 
bude od začátku roku 2015 prověřovat Stát-
ní energetická inspekce. Těm stavebníkům, 
vlastníkům budov nebo družstvům, která 
nezajistí instalaci indikátorů, bude udělo-
vat pokuty. V  případě nenainstalování in-
dikátorů se stavebník dopouští přestupku, 
za který lze uložit pokutu až ve výši 100 tisíc 
korun fyzické osobě a ve výši 200 tisíc korun 
právnické osobě.

Novinky v nájemních smlouvách
Další oblastí, která by měla členy SVJ, jako 
majitele bytů, zajímat je úprava nájemní 
smlouvy, ve které též došlo od nového roku 
k  podstatným změnám. Na  nájem se po  1. 
1. 2014 vztahuje NOZ, a  to i  přestože byla 
smlouva o  nájmu uzavřena před tímto da-
tem. Novinkou je, že pokud je věc zapsaná 
ve veřejném seznamu (například tedy v ka-
tastru nemovitostí), může vlastník popřípa-
dě nájemce se souhlasem vlastníka nechat 
nájemní právo do  tohoto seznamu zapsat. 
To se může jevit jako ochrana pro nájemce, 

který tímto způsobem snadno prokáže exis-
tenci nájemního vztahu. Dále též považuje-
me za  vhodné zmínit, že zaniká povinnost 
poskytovat nájemci bytovou náhradu při 
ukončení nájmu. K  tomu, aby dal nájemce  
věc do  podnájmu, potřebuje souhlas pro-
najímatele, jinak se jedná o  hrubé poruše-
ní nájemních povinností. To ovšem neplatí 
u bytu v případě, že nájemce byt trvale obý-
vá. V takovém případě není souhlas pronají-
matele nutný. V případě, že nájemce v bytě 
sám trvale nebydlí, je i  zde nutný písemný 
souhlas pronajímatele.Další novinkou je, že 
nově není k  žádnému výpovědnímu důvo-
du zapotřebí předchozího přivolení soudu. 
Nájemce je pouze oprávněn ve  lhůtě dvou 
měsíců žádat, aby soud přezkoumal opráv-
něnost výpovědi. Na toto pronajímatel musí 
nájemce ve  výpovědi upozornit. Zcela od-
lišně než ve  stávající úpravě je upravenao 
„automatické prodloužení“ nájmu. Dne 
NOZ pokračuje-li nájemce v  užívání bytu 
po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl 
nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve 
v této době nájemce, aby byt opustil, platí, 
že je nájem znovu ujednán na  tutéž dobu, 
na  jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale 
na  dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si 
strany něco jiného. Výzva přitom vyžaduje 
písemnou formu.

Změna stanov
Nový občanský zákoník chápe stanovy jako 
stěžejní dokument pro SVJ. Tímto doku-
mentem se prakticky „nastaví“ fungování 
společenství a  pokud jsou stanovy dobře 
a  s  rozmyslem zpracovány, lze tak předejít 
mnoha budoucím konfl iktům a  nejasnos-
tem. NOZ vyžaduje, aby každé SVJ přizpů-
sobilo své stanovy novým předpisům do tří 
let ode dne nabytí účinností NOZ, tj. do  1. 
1. 2017. Pokud by ale některé ustanovení 
stanov odporovalo novému zákonu, pozby-
lo toto ustanovení dnem 1. 1. 2014 závaz-
nosti. Pokud si SVJ ponechá stanovy, které 
nevyhovují NOZ, hrozí mu zrušení. Většina 
SVJ o této povinnosti ani neví, neboť se řídí 
tzv. Vzorovými stanovami, které je též nutné 
změnit. I  když se může zdát, že je do  roku 
2017 dost času, doporučujeme změnu sta-
novy realizovat na  nejbližším shromáždě-
ní, neboť NOZ zavádí do  života SVJ řadu 

novinek, které bude možné využít pouze 
za předpokladu, že budou upraveny ve sta-
novách (např. hlasování mimo zasedání, 
možnost, aby se členem orgánu stala i oso-
ba, která není členem SVJ atd.).
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P ejete si rekonstruovat Váš bytový d m?
Renovujte s Obnovou!
Máte v plánu revitalizaci Vašeho bytového domu nebo již máte po modernizaci 
a chcete ušet it na splátkách? Pokud ano, máme pro Vás p ipraven nový úv r 
Obnova ur ený pro SVJ a BD.

Jist  oceníte snadné vy ízení úv ru s možností  nancovat 100% investi ního zám ru bez zástavy nemovitosti, možnost volby nem nné úrokové 

sazby po celou dobu splácení úv ru, nízkou úhradu za vedení úv ru, možnost rozložit splácení až na 20 let a poradenský servis zdarma.

Parametry úv ru 
Úv r Obnova je ú elový úv r, který lze využít na  nancování zateplení fasád, vým nu oken, renovaci balkon  a lodžií, opravy a vým ny výtah , opravy 
vstupních domovních dve í a jiné úpravy Vašeho bydlení. Úv r lze využít k re  nancování p edchozích závazk  vzniklých v souvislosti s bydlením.

Výhody úv ru 
Ponechat si b žný ú et u stávající banky, vkládat mimo ádné splátky zdarma, získat  nancování až do výše 350 000 K  na jeden byt bez zástavy 
nemovitosti. Další informace o Úv ru Obnova najdete na www.burinka.cz.

www.burinka.cz    Informa ní linka: 800 120 120

inzerat_uver_OBNOVA_210x297.indd   1 17.12.2013   16:18:27
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Výběrové řízení = velké dobrodružství
Náklady na standardní výběrové řízení se pohybují od 50 do 100 tisíc korun. Pokud je nabídka příliš lákavá 
např. kolem 5 tis. Kč měli byste být opatrní. Každopádně k osobě organizující výběr musí mít obyvatelé vel-
kou důvěru a on jim musí oplácet stejnou mincí, což se v dnešní době často nestává a je to na úkor kvality.  
Odpovědnost za rozhodnutí vždy zůstává na SVJ, nikoliv na tom, kdo výběrové řízení organizuje.

EFEKTIVNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
A co je vlastně to EFEKTIVNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ? Je to způsob, který si mohou hravě a za málo peněz udělat 
obyvatelé domu sami a hlavně tak dosáhnou skvělého výsledku. Proč investovat peníze a čas do výběro-
vého řízení, když to již před námi udělali stovky jiných domů? Ostatní majitelé, kteří mají již dům opravený 
vám jistě rádi sdělí své zkušenosti a doporučí ty nejlepší.  

Jak postupovat a na co se ptát
Ideální postup je oslovit obyvatele opravených domů ve svém okolí  a udělat si úplně jednoduchou tabulku. 
Do ní si napíšete jednotlivé otázky, které vás zajímají. Mezi základními otázkami by se mělo určitě objevit: 
Jak byli majitelé bytů spokojeni s průběhem oprav? Jak fi rma řešila potřeby majitelů jednotlivých bytů 
a jak na ně reagovala? Jak byli majitelé spokojeni s celkovou cenou? Zda došlo v průběhu realizace k její 
navýšení? Chtěl dodavatel jen projekt nebo položkový rozpočet, a pak poslal cenovou nabídku od stolu a 
nezajímalo ho, co dům potřebuje, nebo zda sám přišel s komplexním řešením a garancemi funkčnosti? 
Zda jsou majitelé i s odstupem několika let od provedení oprav spokojeni – úspora tepla, plísně… Jaký 
byl servis, jak komunikovali technici. Jak komunikovala fi rma s ostatními majiteli domu. Jak ochotní byli 
řemeslníci a jaký pořádek, či nepořádek na stavbě panoval v průběhu realizace. 
To jsou všechno věci, které výběrové řízení nepojme, a odstraňování zmetků a nedodělků stojí největší peníze.
Až budete mít tabulku kompletní, můžete si jednotlivé body u jednotlivých fi rem v klidu prostudovat 
a snadno zjistíte, která fi rma bude pro vás ta nejlepší a nebudete se bát jí svěřit do rukou váš dům.

Ukázka vyjádření od klientů:
SVJ Na Magistrále, Kolín
„Mohu prohlásit naprostou spokojenost s prací, jednáním i úklidem. Zateplení štítových stěn a půdního 
prostoru jsou provedeny profesionálně a vzhledně. Všem moc děkujeme.“

SVJ Radouňská, Štětí
„ Od první nabídky Vašich služeb jste se nám maximálně věnovali a pomáhali při rozhodování o opti-
mální míře zateplení. Vzhledem k tomu, že celá akce je již realizovaná, opravdu mohu říct, že všichni 
obyvatelé domu jsou spokojeni nejen s novým vzhledem, ale i s citelnou tepelnou pohodou.“

      Z archivu IP Polná

Nové cesty se musí prošlapat
Není vždy jednoduché přesvědčit ostatní spoluobyvatele, že nebudeme provádět standardní výběrové 
řízení a tedy, že nepošleme projekt domu na deset adres a ten, kdo dá nejlepší cenu bude vítěz. První člen 
SVJ se zeptá: „A proč jsme neoslovili více fi rem?“ Ano, je to logické, ale existuje způsob, jak najít kvalitní 
dodavatele, za malé náklady a bez rizika. Chce to jen vzít rozum do hrsti a ptát se…

JAK VYBRAT DODAVATELE 
NA REVITALIZACI DOMU 
TROCHU JINAK 
Výběrové řízení. Termín, který je v dnešní době spojen se stavební výrobou a opravami 
domů velmi úzce. Všichni ho znají, všichni souhlasí s tím, že je třeba vybírat, ale málokdo 
již přesně ví, co pro předsedu, případně výbor, znamená zorganizování účelného a kva-
litního výběru dodavatele. Je to velká zodpovědnost a také riziko! 
Již mnohokrát se stalo, že obyvatelé domu vsadili po výběrovém řízení na dodavatele s nejnižší 
cenou a nakonec „splakali“ nad výsledkem. Výběr je náročný, je dlouhý a rozhodně nedoporu-
čujeme, aby ho dělali lidé sami. Zajímavou cestou se v poslední době jeví tzv. EFEKTIVNÍ VÝBĚ-
ROVÉ ŘÍZENÍ. Je to způsob rychlý, až selsky jednoduchý a pravděpodobně by nám ho poradili 
naši tátové. „Vezmi rozum do hrsti a ptej se“. 

Více se informujte na www.revita-

lizacebytovek.cz nebo na telefonu 

800 100 533

AKCE: Stavebně-energetické posouzení vašeho bytového domu  
       ZDARMA!

Archiv IP Polná
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POVINNOST PROVOZOVATELE 
– MAJITELE VÝTAHU
Povinnosti provozovatele výtahu vy-
chází obecně z  Občanského zákoníku: 
„Každý je povinen počínat si tak, aby ne-
docházelo ke škodám na zdraví, na ma-
jetku, na přírodě a životním prostředí“.
Pro provozovatele výtahu platí přede-
vším respektování technických norem 
ČSN 27  4002 a  ČSN 27  4007, které řeší 
otázky spojené s povinnostmi zajišťující 
bezpečný provoz výtahu. ČSN 27  4002 

defi nuje minimální rozsah údržby, mini-
mální požadavky na servisní fi rmu, čet-
nost odborných prohlídek. ČSN 27 4007 
udává četnost odborných zkoušek, pro-
vozní rizika (nedílná součást odborných 
zkoušek), termíny a četnost inspekčních 
prohlídek. Dodržováním podmínek 
těchto norem jsou splněny povinnosti 
provozovatele a  současně je provozo-
vatel informován o  technickém stavu 
a provozních rizicích z hlediska bezpeč-
ného provozu.

VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o.
Firma VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. je ryze česká fi rma, která vyrábí výtahy 
již od roku 1991. Má čtyři dceřiné společnosti v ČR i na Slovensku. Kvalitu 
zaručuje vlastní výroba všech typů výtahů a výtahových dílů ve vlastním 
výrobním závodě. Zajišťujeme záruční a  pozáruční servis po  celé České               
republice.

„DO VYŠŠÍCH PATER S VÝTAHY OSTRAVA“      
 www.vytahyostrava.cz

CO LZE ZÍSKAT REKONSTUKCÍ VÝTAHU:
  sníží se nebo zcela odstraní provozní rizika,
  zvýší se spolehlivost výtahu a tím se snížíná-

klady za servis,
  uspoří se více za elektrickou energii díky po-

užití moderních technologií,
  sníží se hlučnost,
  změní se vzhled i kvalita kabiny a ovládacích 

prvků,
  zvýší se komfort jízdy (regulace pohonu fre-

kvenčním měničem,
  lze zvětšit prostor a nosnost výtahové kabiny,
  lze zvýšit dopravní rychlost,
  lze změnit uspořádání nástupišť, vytvořit 

průchozí kabinu s  novou stanicí u  vchodu 
do domu,

  lze zlepšit bezbariérový přístup.

Hlavním důvodem pro rekonstrukci výtahu je především bez-
pečný provoz eliminací provozních rizik!!!



45Praktický rádce pro SVJ    3/2014

www.radce-pro-SVJ.cz VÝTAHY

dříve     nyní

VÝHODY
PROČ REKONSTRUOVAT 
S VÝTAHY OSTRAVA:

 výtahy na míru zákazníkovi,
 vlastní výroba, vysoká kvalita,
 energetická úspora – sleep režim, 

 nové stroje,
 výpomoc při fi nancování,
 moderní technologie, nový design.

VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o.
Teslova 2, Ostrava – Přívoz
+420 596 134 541
vytahy@vytahyostrava.cz
obchodní@vytahyostrava.cz

OSOBNÍ VÝTAHY:
  trakční i hydraulické,
  se strojovnou 

     i bez strojovny,
  nosnost od 250 kg 

 do 1 200 kg,
  rychlost od 0,5 m/s 

 do 1,6 m/s,
  dveře ruční

 i automatické.

OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÝCH ŠACHET:
  CETRIS – cementotřískové desky,
  FERMACELL – sádrovláknité desky,
  RIGIPS – sádrokarton a profi ly,
  plech – celoplechová či kombinace plechu a skla,
  stávající pletivo – doplnění, očištění a nátěr, 

 předek šachty oplechován nebo vyplněna 
 deskami CETRIS, FERMACELL či RIGIPS,

  původní zděná šachta je zachována, opraví se 
 omítky a vymaluje po bouracích pracích.
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Obsah a rozsah PENB se liší, podle toho, 
k jakému účelu bude sloužit
Pro prodej a pronájem je možné zpracovat „jed-
nodušší“ PENB, který nemusí obsahovat infor-
mace o  možnostech využití obnovitelných 

zdrojů energie (OZE) a nemusí obsahovat rám-
cová opatření doporučená pro snížení ener-

getické náročnosti budovy.

Pro pokrytí zákonné povinnosti je však velmi 
důležité zpracování PENB v plné verzi, která výše 
uvedené informace obsahuje. Přidanou hodno-
tou jsou navíc užitečné informace o možnostech 
snížení spotřeby energií a využití OZE. Tento PENB 
je zároveň možné použít také pro pronájem či 
prodej bytové jednotky, je tedy univerzální. 

Pohlídejte si kvalitu zpracování, 
pozor na podezřele levné nabídky 
na zpracování
Pokud je PENB kvalitně zpracován, obsahuje ne-
jen pravdivé a důležité informace o energetické 
náročnosti budovy, ale také informace o  mož-
ném zlepšení. SVJ může dále spolupracovat se 
zpracovatelem PENB, který na základě získaných 
údajů snadno navrhne a  vyhodnotí například 
možnosti zateplení, výměny oken apod. Proto je 
důležité dodržení kvality a věrohodnosti dat při 
práci na PENB, který pak může sloužit jako základ 
pro další snižování nákladů na energie.

Vysvětlení pojmů
 Energeticky vztažná plocha. Celkovou ener-

geticky vztažnou plochou je vnější půdorysná 
plocha všech prostorů s upravovaným vnitř-

ním prostředím v  celé budově, vymezená 
vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

  Větší změna dokončené budovy je změna 
dokončené budovy na více než 25 % celkové 
plochy obálky budovy.

  Ucelená část budovy je podlaží, byt nebo 
jiná část budovy, která je určena k samostat-
nému používání nebo byla za tímto účelem 
upravena.

  Nákladově optimální úroveň: požadav-
ky na  energetickou náročnost budov, která 
vede k nejnižším nákladům na investice v ob-
lasti užití energií, na údržbu, provoz a likvida-
ci budov.

  Budova s téměř nulovou spotřebou ener-
gie je budova s  velmi nízkou energetickou 
náročností, jejíž spotřeba energie je ve znač-
ném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

Pro bytová družstva a SVJ nastává 
povinnost zpracovat PENB: 

  od  1. ledna 2013, přičemž PENB musí být 
zpracován nejpozději 
-  do  1. ledna 2015 u  bytového domu nad 

1500 m2, 
-  do  1. ledna 2017 u  bytového domu nad 

1000 m2,   
-  od  1. ledna 2019 se tato povinnost týká 

i bytových domů pod 1000 m2

  od 1. ledna 2013, pokud se renovuje více jak 
25 % obálky budovy.

  od 1. ledna 2013, při prodeji či pronájmu bytu 
(možné nahradit fakturami energií za posled-
ní 3 roky v dotyčném bytě).

Poznámky
  Při nabídce prodeje či pronájmu je nutno 

uvést ukazatele energetické náročnosti v in-
formačních a  reklamních materiálech nezá-
visle na  dosažené třídě energetické nároč-
nosti nemovitosti. 

  Předložení či předání průkazu kupujícímu či 
nájemci budovy je povinné.

  Při převodu či pronájmu družstevního bytu 
není povinnost předložit PENB za celou bu-
dovu, protože se právně jedná o převod člen-
ského podílu v družstvu.

  PENB se nevyžaduje při převodu bytu z titulu dě-
dictví, daru a jiného případu, kdy nejde o prodej.

  PENB zpracovaný v  minulosti, například 
v předchozí fázi renovace, je platný po dobu 
10 let, ale obsahuje mnohem méně důleži-
tých informací o proti novému.

Další povinnosti stavebníků, 
společenství vlastníků jednotek 
a vlastníků budov 

  Vybavit vnitřní tepelná zařízení budov pří-
stroji regulujícími a  registrujícími dodávku 
tepelné energie konečným uživatelům, a to 
do 1. 1. 2015. Pokud se energetickým po-

sudkem neprokáže nepřekročení měrných 
ukazatelů spotřeby tepla. 

  Zajistit při užívání budov nepřekročení měrných 
ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení 
a pro přípravu teplé vody stanovených prová-
děcím právním předpisem, a to od 1. 1. 2013.

  Řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a do-
dávku teplé vody stanovenými prováděcím 
právním předpisem, a to od 1. 1. 2013

  U budov užívaných orgány státní správy s cel-
kovou energeticky vztažnou plochou větší než 
1 500 m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto budovy 
do Systému spotřeby energie uveřejněného 
na internetových stránkách ministerstva.

Závěr
  Pokud majitel budovy objekt nestaví, neprovádí 

v objektu renovaci, neprodává nebo nově bu-
dovu nepronajímá, vztahují se na něho z výše 
uvedeného zákona pouze dva požadavky: 
-  Požadavek na zpracování PENB v termínu 

podle velikosti domu,
-  požadavek na  pravidelnou kontrolu kotlů 

nad 20 kW a  klimatizačních zařízení nad                 
12 kW v pravidelných intervalech, podle § 6a 
Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů te-
pelné energie a klimatizačních systémů.

Jak na průkaz energetické náročnosti budovy
Dne 1. 1. 2015 vyprší lhůta, ve které je většina bytových domů, ale i administrativních bu-
dov, povinna podle vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov zpracovat Průkaz 
energetické náročnosti budovy (dále jen PENB). Na co si dát pozor a jak maximálně využít 
informace, získané z PENB? 
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Obrázek 1: Grafi cká část Průkazu energetické náročnosti.

Černá šipka s bíle vepsanou číselnou hodnotou vyjadřuje zařazení budovy do třídy energetické ná-
ročnosti a její předpokládanou měrnou spotřebu energie vyjádřenou v kilowatthodinách na metr 
čtverečný za rok. Budovy zařazené do třídy A, B a C splňují aktuálně platné požadavky na energe-
ticky úsporný 
Bílá šipka s černě vepsanou hodnotou vyjadřuje, možné zlepšení energetická náročnosti budovy 
a její zařazení do klasifi kační třídy po realizaci doporučených opatření.

  Zpracování PENB pro rekonstrukci je povin-
né, pokud se renovuje více než 25 % obál-
ky a  není zpracovaný platný průkaz (např. 
z  předchozí koupě domu nebo předchozí 
fáze renovace). 

  Samostatného bytu se povinnost zpracovat 
PENB netýká, týká se pouze bytových domů. 

  Podle současného návrhu novely zákona 
406/2000 Sb. je v  §7 odst. 9: Průkaz se ne-
zajišťuje při prodeji nebo pronájmu budovy 
nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě 
strany písemně dohodnou a  jde o  budovu, 
která byla vystavěna a poslední větší změna 
dokončené budovy na  ní byla provedena 
před 1. lednem 1947. 

  Povinnost zpracovat PENB při prodeji realitní 
agenturou však není tímto ovlivněna a v pří-
padě nedodání PENB agentura udává třídu 
energetické náročnosti G.

Literatura a důležité odkazy:
[1] Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.
[3] Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb., o energetické 

náročnosti budov (nahradila původní vyhláš-
ku 291/2001 Sb.)

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, 

senior konzultant ve spol. EkoWATT CZ s. r. o.

Ing. Jan Truxa (*1963), 

senior konzultant ve spol.  EkoWATT CZ s. r. o.

www.ekowatt.cz
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ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ 
certifi kované řešení bez nutnosti demontáže původního zateplení

Řada panelových a bytových domů již je zateplena, některé z nich však bohužel nejsou zatep-
leny dostatečně a neodpovídají úrovni nynějších předpisů v oblasti energeticky přijatelného 
bydlení. Výjimkou není ani původní zateplení objektů s tloušťkou izolantu 40 – 50 mm, které 
dnes v souvislosti s výrazným nárůstem cen energií mají ekonomicky náročný provoz. Proto 
v současnosti stále častěji vyvstává otázka, jak „nedostatečně zateplené“ domy řešit, jak u již 
zateplených domů „navýšit tloušťku izolantu“ na potřebnou úroveň. 

Do  nedávné doby bylo nutné celý původní 
zateplovací systém odstranit a místo něj ap-
likovat systém nový. Rozpočet na tyto opravy 
tak zahrnoval nejen částku na pořízení nové-
ho zateplení, ale i  nemalé náklady spojené 
s demontáží původního zateplení. 
Společnost STOMIX® ve  spolupráci s  fi rmou 
ECORAW® vyvinula elegantní a  ekonomicky 
výhodné řešení v podobě nového zateplova-
cího systému STX.THERM® SANA, který je za-
ložen na  moderním způsobu injektovaného 
kotvení. Jedná se o  certifi kované řešení bez 
nutnosti demontáže původního zateplení.
Toto řešení je určeno nejen pro zdvojení stá-

vajícího zateplení, ale i pro sanaci nestabil-

ních zateplení – tzn., že ho je možné využít 
i v případech, kdy zateplení vykazuje poruchy 
stability (a hrozí riziko jeho zřícení).
Systémem STX.THERM® SANA lze navíc vyře-
šit obě záležitosti současně – zdvojení zatep-
lení totiž můžete aplikovat i na stávající zatep-
lovací systém, který vykazuje ztráty stability.  
Stávající nevyhovující zateplení tak zároveň 
zdvojíte i stabilizujete.

Provádění prací
Samotným pracím je nutné věnovat velkou 
pozornost a musí je vždy provádět fi rma, kte-
rá byla patřičně proškolena a  je vlastníkem 
licence na aplikaci příslušného systému.

Společnost STOMIX® je Vám schopna takovou 
proškolenou fi rmu zajistit nebo naopak i pro-
školit Vámi vybranou realizační fi rmu.
Součástí nabídky společnosti je i  řada bezplat-
ných služeb, např. návrh zateplení na  míru, 
snímkování termokamerou, dohled v průběhu 
stavebních prací či pomoc s technickými detaily.
Pro více informací či zaslání prospektů zdar-
ma volejte přímo společnost STOMIX®. Od-
borné informace k  systému STX.THERM® 
SANA Vám poskytne produktový manažer Jiří 
Klásek (klasek@stomix.cz, 602 734 252).

STOMIX, spol. s r. o., 790 66  Skorošice 197

tel.: 584 484 111, info@stomix.cz

Regionální distribuční centra: 

Praha, Brno, Olomouc, České Budějovice

Víte, že…
  Systém STX.THERM® SANA se může aplikovat i na zateplení jiných výrobců?

Tímto systémem lze sanovat jakékoli kontaktní zateplovací systémy s izolantem z po-
lystyrenu (bez ohledu na způsob kotvení systémů)?

Certifi kační orgány v ČR ověřily vhodnost použití a doporučují systém STX.THERM® 
SANA jako vhodnou technologii na sanaci a zdvojování nestabilních zateplení?

Odolnost vůči dynamickému zatížení větrem je u systému STX.THERM® SANA až 3x 
vyšší, než požaduje česká norma při nejnepříznivějších výpočtových podmínkách?

Zateplení na  zateplení -  zdvojení zeteplení se souběžnou stabilizací původního 

zateplení.

Dokotvení nestabilního zateplení - sanace nestabilních zateplení za pomoci moder-

ního způsobu injektovaného kotvení.

PŮVODNÍ ZATEPLENÍ PŘIDÁNÍ NOVÉHO IZOLANTU
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Proč osazovat zpětnou klapku v instalaci 
u bytových vodoměrů? 

Pokud chcete zabránit zpětným tokům, možnému 
„přetočení náměrů“ a ovlivnění, tak jinou možnost nemáte!

Bohužel se v instalacích často setkáváme ze zpětným průtokem, který ovlivňuje naměřenou 
hodnotu na vodoměrech. Tento zpětný průtok má hlavního jmenovatele a tím je vodovodní 
směšovací baterie, dále pračky, myčky, ale i lidský zásah! Druhý důvod proč instalovat je me-
chanické ovlivnění..., které zde nemůžeme popisovat, jelikož by to mohlo vést k návodu, jak 
to provést. Ale víme, že se to stává a zpětná klapka u vodoměru to 100% vyřeší.

Aby hodnota na  bytových vodoměrech byla 
co nejméně „ovlivněna“, musíme udělat vše 
pro to, aby instalace byla odolná proti ovlivně-
ní. Jedním z mnoha základních kroků je zame-
zit zpětnému toku vody přes vodoměr. Tento 
zpětný tok, ať chceme nebo ne, prostě existuje 
a je způsoben rozdílem tlaku ve vodě a případ-
ně i změnou tlakových poměrů vlivem zařízení 
odebírající vodu z vodovodního rozvodu. 
Na základě zkušeností proto všem doporuču-
jeme instalaci zpětné klapky za všechny byto-
vé vodoměry v bytovém domě.

Jakou zpětnou klapku vybrat?
Zpětných klapek na  trhu je více typů, patří 
mezi ně např. zpětné klapky mosazné (nevý-
hodou je vysoká cena a  nutnost stavebních 
úprav, jelikož se vkládají až za vodoměr a mají 
stavební délku cca 35-55 mm) a  dále klapky 
plastové (nepotřebují stavební úpravy).

Z  výše uvedeného se v  bytových instalacích 
nejčastěji používají plastové zpětné klapky a to:

1. Plastová zpětná klapka 
     membránová
U této zpětné klapky není potřeba provádět 
stavební úpravy, protože se elegantně vloží 
do výstupního profi lu vodoměru a to je vše. 
Montáž u této zpětné klapky je rychlá, efek-
tivní a hlavně 100% spolehlivá.

2. Plastová zpětná klapka 
     pružinková 
Vkládá se za  vodoměr do  šroubení, je ale po-
třeba provést precizní dotěsnění pomocí 2ks 
těsnění, která jsou z jedné a druhé strany klapky 
a dotěsní tak vodoměr-klapku -šroubení. Klap-
ka vyžaduje skutečně precizní montáž, která je 
i časově náročnější. Tento druh klapek je nahra-
zován za plastové klapky membránové.

V současné době se převážně používají zpět-
né klapky membránové, které se jednoduše 
vloží do  výstupního profi lu vodoměru a  je 
hotovo. Zde je na  místě uvést, že v  žádném 
případě nelze zpětnou klapku montovat před 
vodoměr!

Společnost Maddalena CZ provádí montáž 
a  výměny bytových vodoměrů, u  kterých 
je zpětná klapka membránová už součástí 
instalace. Navíc v  případě využití bonusu je 
možné tyto zpětné klapky získat i zdarma. 

www.zpetne-klapky.cz
Zdroj: Maddalena CZ

www.maddalena.cz, www.maddeo.cz
800 778 778, 773 669 073

e-mail: info@maddalena.cz

AKCE 
Maddalena CZ s.r.o.

Klapka ZDARMA 
ke všem montážím 

do 31.10.2014
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Máte úvěr pro SVJ, BD déle než 2 roky? 
Potom platíte vysoké splátky zbytečně a my Vám je pomůžeme snížit!

•  Splácíte úvěr za opravu, zateplení, okna a už je to pár let?
•  Počítali jste s dotací, ale nedopadlo to a platíte úvěr?
•  Plánujete rekonstrukci, ale na dotaci nedosáhnete?
•  Najdeme pro Vás optimální refi nancování úvěru!
•  Platné po celé ČR zdarma i pro nové úvěry.
•  Novinka - možné refi nancovat i bez ztráty dotace Panel.

Jak zdarma zkontrolovat, zda neplatíte za úvěr zbytečně moc?
1. Navštivte stránky  www.kontrola-uveru-svj.cz nebo nám zavolejte, pošlete SMS zprávu 
 na  601 222 819, případně napište na  kancelar@radce-reality.cz 
2. Provedeme kontrolu a navrhneme Vám nový optimální úvěr pro Vaše SVJ, BD.
3.  Potom se sami rozhodnete.
 Vše za Vás vyřídíme my - jako zástupci  SVJ nemusíte nikam chodit - úspora času.

Nebo Vám zařídíme úvěr nový na plánovanou rekontrukci domu!
Víme, že takřka každé společenství vlastníků nebo bytové družstvo splácí úvěr. V době, kdy se úrokové sazby snižují, tato situace tlačí banky a další 
společnosti k nabídce úvěrů za lepších podmínek než dříve. Každý potenciální zákazník má jiné výchozí podmínky (doba splatnosti, výše úvěru a zů-
statek, pojištění, doba fi xace, pokuta,…), a tak pro každého může být výhodný jiný optimální úvěr a to od jiné banky. 

Ano, nejsme banka, neplatíme vysoké částky za reklamu v televizi, rádiu, novinách. Ale s těmito bankami spolupracujeme, vlastně se všemi na území 
ČR. Proto jsme schopni Vám nabídnout refi nancování úvěru nebo úvěr nový, který bude šitý přímo na Vaše výchozí podmínky a možnosti. Jsme nezá-
vislí, proto Vám můžeme předložit tu nejvýhodnější nabídku napříč celým trhem.

Možnost kontroly Vašeho stávajícího úvěru SVJ, BD provedeme zdarma. Poté navrhneme optimální refi nancování (nebo nový úvěr) pro Váš bytový 
dům a Vy se rozhodnete.

Reálný příklad:
Společenství vlastníků zateplilo bytový dům v roce 2010 díky úvěru ve výši 4,3 mil. Kč, úroku 5,4 %, splatnosti 25 let. Celkem by tedy zaplatilo 7,845 mil. Kč. 
V roce 2012 SVJ požádalo o refi nancování stávajícího úvěru. V předchozí úvěrové smlouvě byla pokuta, o kterou byl nový úvěr navýšen. Navíc si SVJ v novém 
úvěru zajistilo i fi nancování dalších činností. 
Nový úvěr v roce 2013 je na částku 5,8 mil. Kč, úrok 3,05 %, splatnost 15 let. Celkem za úvěr zaplatí 7,293 mil. Kč.
Závěr: SVJ navýšilo úvěr o 1,5 mil. Kč na další činnosti a přitom ještě „ušetřilo“ svým členům 0,55 mil. Kč.

Platnost této zvýhodněné služby je neomezená.

Vážení čtenáři,
jsme velice rádi, že se do Vašich rukou právě dostává letošní již 3. vydání Praktického rádce pro SVJ, které je plné dalších užitečných informací a rad pro 
Vaše SVJ. Dali jsme si za nelehký úkol sehnat Vám co nejvíce fi rem a společností, které jsou ve svém oboru těmi nejlepšími a chtějí Vám a Vašemu SVJ 
pomoci při nelehkých rozhodováních o opravách, rekonstrukcích a získávání správných a úplných informací.
Od Vás, čtenářů, nám chodí mnoho dotazů na možnosti kontroly a případné refi nancování úvěrů, proto se i v tomto vydání na úvěry zaměřujeme a sna-
žíme se pro Vás najít vhodné řešení, jak ušetřit Vaše peníze. Jak říkáme, za pokus nic nedáte, protože tento projekt je pro Vás uskutečňován zcela zdarma. 
Naším cílem je zkontrolovat a zhodnotit Váš úvěr, který Vaše SVJ uzavřelo, a pokusit se najít úvěr výhodnější.
A co mají SVJ za další povinnosti mimo těch, o kterých jsme psali již v předchozích dvou vydáních v letošním roce? Povinnosti zpracovávat průkazy energe-
tické náročnosti budov (dále jen PENB) si v našich mediích všiml většinou již každý. Na jaké budovy a v jakých případech je ale dle zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření s energií nutné PENB zpracovat a kde jsou možné výjimky, již každý neví. Proto pokud máte zájem, naleznete v tomto vydání i informace 
o průkazu energetické náročnosti PENB, který si můžete přes naší redakci objednat.
Zároveň také můžete i nadále využívat možnost předplatného (navíc k výtisku zdarma, který na Vaše SVJ chodí). Jeho objednávku můžete provést přes 
internetové stránky www.radce-pro-svj.cz nebo pomocí sms či emailu.

Získejte jednoduše a zdarma nové vydání „Rádce pro SVJ“ v elektronické verzi na Váš email 
Napište název Vašeho emailu ve tvaru  nazev@xxx.cz        nebo ič_nazev@xxx.cz 

        např.:  SvjPraha14@seznam.cz             nebo 98765432_SvjPraha14@seznam.cz 

pomocí:
- textové zprávy (SMS) na 601 222 819

- emailu na redakce@bmco.cz 

- zadáním na webových stránkách www.radce-pro-svj.cz 

Ještě před tiskem a distribucí získáte pravidelně nové el. vydání „Rádce“ a další informace přímo na Váš email zdarma.

Pevně doufáme, že Vám tyto služby přinesou další úspory nejen pro Váš bytový dům. 

Redakce Praktického rádce pro SVJ, redakce@bmco.cz, www.Radce-pro-SVJ.cz



Mýty a fakta o vodoměrech
Pro měření stačí osadit repasova-
ný vodoměr. Má ověřovací značku, 
a  tak splňuje Zákon o  metrologii 
č.505 v platném znění. 
Fakta: Ano, tvrzení ve druhé větě je pravdivé. Ale 
je třeba si uvědomit, že vodoměr musí správně 
měřit po  celé „cejchovací“ období. Proto musí 
být spolehlivý, přesný a nesmí umožňovat jaké-
koliv vnější ovlivnění. Používané repasované vo-
doměry byly ve většině případů vyrobeny v ob-
dobí od roku 1993. Díky tomu se už nevyrábějí 
potřebné náhradní díly, které se tedy nevymě-
ňují, a tím jsou vodoměry více poruchové. Jejich 
přesnost (spíše nepřesnost) by byla uspokojivá, 
pokud by cena vody byla okolo 1 Kč za m3, jak 
tomu bylo před 20 lety, ale nikoli dnes, kdy stu-
dená voda běžně stojí 70 Kč za 1 m3 a bude ješ-
tě dražší! Navíc to jsou vodoměry bez jakékoliv 
zvýšené antimagnetické a mechanické ochrany, 
a tak je lze jednoduše ovlivnit. Napomáhají tak 
vzniku rozdílů, které Vám navyšují cenu vody 
za m3 o desítky procent a Vy to platíte! 
Každý s dobou jdoucí a rozumný správce Vám 

toto potvrdí a  navrhne pro Vás řešení, které 

splní zákon a navíc bude mít pro Vás také při-

danou hodnotu v podobě spravedlivého rozú-

čtování nákladů na vodu. 

 
Pro bezpečné měření stačí osadit 
suchoběžné „antimagnetické“ vo-
doměry. 
Fakta: Každý suchoběžný bytový vodoměr má 
ve  své konstrukci magnetickou spojku, kte-
rá přenáší rotační pohyb z  lopatkového kola 
do číselníku. Takže i když má vodoměr tzv. „an-
timagnetickou ochranu“, nikdy nemůže být již 
z principu antimagnetický! Má pouze zvýšenou 
antimagnetickou ochranu. Výsledek? I průměr-
ný žák základní školy pochopí, že záleží pouze 
na síle magnetu, který je k vodoměru přiložen 
a vodoměr se ovlivní nebo úplně zastaví. Pokud 
Vám někdo tvrdí opak, jde mu jen o jeho pro-
spěch, ne o Váš. 
Suchoběžný 100 % antimagnetický vodo-

měr neexistuje, protože má ve své konstrukci 

magnetickou spojku. Vy platíte vodu a ne Váš 

dodavatel vodoměrů! 

Elektronické vodoměry jsou přes-
né, nejsou přece mechanické. 
Fakta: Pokud má vodoměr LCD display, tzn. elek-
tronickou součást, která zobrazuje na 3 desetin-
ná místa spotřebu vody, je to zajímavé, ale nic 
to neříká o přesnosti vodoměru. I kdyby  těch 
desetinných míst bylo třeba 100, pořád to bude 
stejně přesné měřidlo jako bez desetinných 
míst. LCD display je pouze zobrazovací část, 
nikoliv ta, co přesně měří!  Pravda je taková, že 
i tento vodoměr má lopatkové kolo, které se otá-
čí vlivem průtoku vody a otáčky jsou přenášeny 

magnetickou spojkou do  elektroniky a  zobra-
zovány na LCD display. O přesnosti, stejně jako 
u dalších bytových vodoměrů, vypovídají hod-
noty uvedené v  typovém schválení, které jsou 
obvykle stejné jako u klasických vodoměrů (Qmin 
případně Q1).  
Elektronické vodoměry mají také lopatko-

vé kolo s  magnetickou spojkou a  jsou stejně 

přesné jako klasické suchoběžné vodoměry. 

Namísto válečkového počítadla mají jen LCD 

display. Vždy si prověřte přesnost nabízených 

vodoměrů, jde o Vaše peníze! 

 
Bytové vodoměry jsou pouze po-
měrová měřidla, proto nemusí být 
přesné. 
Fakta: Naopak! Bytové vodoměry musí být co 
nejpřesnější, protože určují poměr, kterým se 
rozpočítává celková spotřeba domu mezi jed-
notlivé byty. Pokud jednotlivé náměry v  by-
tech neodpovídají skutečnosti, vznikají rozdíly 
a  následně doplatky, které jsou nespravedlivé 
vůči všem poctivým uživatelům. Skutečnost je 
potom taková, že platíte to, co Vám vodoměr 
naměří a ještě rozdíly, které vznikají u Vás v ob-
jektu, ačkoliv jste je Vy nezpůsobili. A  rozdíly 
vznikají právě vlivem nízké přesnosti a možné-
ho ovlivnění nekvalitních bytových vodoměrů. 
Právě proto, že bytové vodoměry jsou pomě-

rová měřidla musí být přesná, abyste neplatili 

za ostatní. Nenechte si lhát, jde o Vaše peníze!  

Radiový odečet bytových vodomě-
rů Vám zpřesní měření a bude tím 
spravedlivé. 
Fakta: Nutné je si uvědomit, že radiový odečet 
pouze přenáší hodnoty naměřené vodoměrem 
a v žádném případě tyto hodnoty nezpřesňuje, 
i když vidíte na displeji 3 desetinná místa! Proto 
doporučujeme si vždy vyžádat typové schvále-
ní vodoměru prokazující jeho přesnost!  
Na  přesné a  spravedlivé měření potřebujete 

mít přesnější vodoměr, než jste měli doposud! 

Radiový odečet nebo tzv. „elektronické vodo-

měry“ Vám tedy nezvýší přesnost měření!  

Rozdíly 15 % - 20 % jsou normální, 
řeší se až při 25 % a více. 
Fakta: Tohle byla pravda před 20 lety, kdy se 
toto vůbec neřešilo, protože voda stála 80 halé-
řů až 1 korunu za 1 m3 a nebyl tedy důvod s tím 
cokoli dělat. V současnosti je cena vody 60  Kč 
až 80 Kč/m3 a do roku 2015 bude 125 Kč/m3, viz 
idnes. Původní konstrukce vodoměrů je tedy 
pro dnešní cenu vody a účely přesného a neo-
vlivnitelného měření dávno nevyhovující. Roz-
díly Vám navyšují cenu vody pro uživatele bytů 
o desítky procent! 
Rozdíl 15 % až 30 % není normální, když lze 

dosáhnout rozdílů 2 % až 5 %. Normální 

je jen pro toho, kdo rád doplácí průměrně        

763  Kč až 1587 Kč/ročně za  vodu, kterou 

nikdy nespotřeboval. Nenechte si lhát, jde 

o Vaše peníze! 

 
Konkurence říká: „mokroběžné 
vodoměry jsou stejné jako přesné 
neovlivnitelné vodoměry Madda-
lena“.  
Fakta: Nenechte se dovést do situace, kdy Vám 
někdo bude nabízet mokroběžné vodoměry, 
které nemají utěsněné počítadlo. Již před 15 
lety se tyto vodoměry hromadně vyhazovaly, 
protože se staly po pár měsících nečitelnými. 
Pozor také na vodoměry, které budou sice či-

telné, ale budou mít horší přesnost než klasic-

ké vodoměry, které jste měli doposud. Ty Vám 

problém nevyřeší, ale naopak budou Vám ho 

vytvářet. 

Navíc u  tohoto principu měření je výrazným 
parametrem spolehlivost. Pozor na neosvědče-
né výrobky (výrobce-značky), které se dodnes 
na  trhu neobjevovaly nebo mají svou určitou 
„pověst“ a snaží se profi tovat na dobrém jménu 
a jednoznačných výsledcích originálu. 
Přesné neovlivnitelné vodoměry Maddale-
na jsou nejpřesnějšími bytovými vodoměry 
na  trhu (lepší než třída přesnosti C dle EHS), 
tzn. 3× přesnější než klasické vodoměry, nemají 
magnetickou spojku (100 % antimagnetické), 
mají oddělené počítadlo od  měřeného mé-
dia (100 % čitelné), úpravu antivandal (tlakové 
minerální sklo, mosazné pouzdro). Navíc jsou 
vybaveny přípravou pro radiovou komunikaci 
a jsou schváleny dle nové přísné legislativy MID. 
Spolehlivost je osvědčená více než 12-letým 
provozem v ČR!
Na trhu není vodoměr, který má stejné para-

metry jako přesný neovlivnitelný vodoměr 

Maddalena. Pozor na zavádějící informace! 

 
Přesný neovlivnitelný vodoměr 
Maddalena  s garancí snížení rozdí-
lů a doplatků za vodu 
Fakta: V objektech, kde se původní rozdíly po-
hybovaly v rozmezí 15 - 30 %, došlo po osazení 
přesnými neovlivnitelnými vodoměry Madda-
lena, typ TT CD ONE TRP, top, ke  snížení na  2 
- 5 %. Nedochází tak ke zdražování jednotkové 
ceny vody o  desítky  % pro poctivé uživatele, 
kteří už platí pouze za svoji spotřebu, a tím je 
dosaženo spravedlivého rozúčtování vody. Sní-
žení rozdílů je písemně garantováno. 
Navíc v  systému dálkových odečtů Maddeo, 

pro vodoměry a měřiče tepla, máte Vaše měři-

dla pod kontrolou. Díky monitorovaní spotře-

by vody a tepla se Vám navrhne optimalizace, 

která Vašemu objektu ušetří desítky procent 

za dodávku tepla.

MÝTY A FAKTA - VODOMĚRY



Proč?
1. díky své konstrukci má vodoměr 
 omezenou přesnost - nepřesnost 
2. konstrukce obsahuje 
 magnetickou spojku
3. případná antimagnetická ochrana 
 není v žádném případě 100% 
4. plastový klobouk napomáhá
 ovlivnění
5. vznikají tím nežádoucí rozdíly, 
 které navyšují cenu vody!

Proč?
1. nejpřesnější vodoměr na trhu 
 -  odpovídá metr. třídě C 
2. nemá magnetickou spojku 
 - 100% neovlivnitelný magnetem
3. úprava antivandal 
 - odolný mechanickému poškození
4. tlakové minerální sklo
5. připraven pro vložení rádio modulu 
 pro dálkovou komunikaci
6. písemně garantujeme snížení rozdílů, 

 nebo vrátíme investici na váš účet! 

Zpětná klapka k montáži vodoměrů do 31.10.2014 ZDARMA

Pro zpracování nezávazné nabídky na výměnu vodoměrů, měřičů tepla nebo zaslání „návodu jak 
neplatit vodu za sousedy“ nás kontaktujte:

info@maddalena.cz                        800 778 778            773 669 073
Maddalena CZ s.r.o. – přesné vodoměry, měření tepla, montáže, rozúčtování, servis
Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, Plzeň, Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, České Budějovice...
Montáže provádíme ve všech městech v ČR pomocí místních montážních fi rem.

neovlivnitelnyvodomer.cz                             maddeo.cz                           maddalena.cz                 

Se všemi vodoměry,
které mají ve své 

konstrukci 
magnetickou spojku, 

zbytečně platíte 
vodu za sousedy

S tímto vodoměrem 
vás ostatní 

„neokradou“

Typ CD ONE TRP, TOP
přesný neovlivnitelný vodoměr Maddalena

PROKAZATELNÁ SPOLEHLIVOST 
TÉMĚŘ 100 LET 

bezplatná 
linka


