
Praktický rádce pro SVJ
2017INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 1

• Otevřené dotace pro bytové domy, kterou vybrat?
•  Stanovy dle NOZ • Domovní řád • Založení SVJ 
•  PENB nebo audit • Webové stránky SVJ
•  Refi nancování úvěru

Úvěry pro SVJ, BD

Regulace, zdroje tepla

inzerat_uver_OBNOVA_210x297.indd   1 17.12.2013   16:18:27

Pro výbor SVJ: 
Váš bytový dům od A do Z – poptejte u nás!

NOVINKA: Zajistíme Vám nabídky 
z nejrůznějších oblastí bytových domů.

Doporučujeme:

• Poptejte u nás služby, opravy, revitalizace a další 
   Zajistíme Vám cenové nabídky na míru
• Ještě nemáte hotové stanovy? 
   Nevadí, stále pro Vás máme slevu 2 000 Kč
• Nevyšel Vám průkaz PENB podle Vašich představ? 
   Zjistíme, kde jsou největší úniky tepla
• Nové způsoby měření vody a tepla a jejich rozúčtování

...a navíc



Montujeme vodoměry a měřiče tepla po celé ČR
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způsob
odečtu

dálkově z chodby, program 
a USB modem dodáme 

dálkově přes internet 
na jakémkoliv počítači 
přes webovou aplikaci

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

metoda 
měření

a) poměrové indikátory
b) kompaktní měřiče tepla

a) poměrové indikátory
b) teplotní senzory
c) kompaktní měřiče tepla

způsob 
odečtu

dálkově z chodby v případě
rozúčtování

dálkově přes internet na jakémko-
liv počítači přes webovou aplikaci

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.

Zpětné klapky 

k vodoměrům

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@maddeo.cz
Maddeo CZ s.r.o.

Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8

ultrazvukové
přesné 
neovlivnitelné
elektronické 
klasické

ultrazvukové
mechanické 
teplotní senzory
poměrové 
indikátory

www.NeovlivnitelnyVodomer.cz
NOVĚ! Oblastní zastoupení pro Moravu - G.A.S. a.s., U Kyjovky 3928/1, 695 01 Hodonín
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Úvodní slovo šéfredaktorky
S vykročenou pravou nohou a s úsměvem na tváři…
… Vás, čtenáře Praktického rádce pro SVJ, zdravíme v novém roce, a to již 
s celkově třináctým vydáním.
Tak jak hodnotíte loňský rok? Sumarizací osobního života Vás nebudu 
zatěžovat, ale co se naší redakce týče, musím říct, že rok 2016 patřil mezi 
ty nejúspěšnější, z čehož tu všichni máme samozřejmě nesmírnou radost. 
V duchu dobré a ještě nejspíš přetrvávající vánoční nálady Vám zde píši 
nejen kvůli získání tipů na novoroční předsevzetí pro další roky, ale záro-
veň kvůli tomu, co pro Vás připravujeme.
Letos se s námi můžete těšit nejen na léto, čas dovolených a určitě spous-
ty úspěšných dní, ale zároveň i na tři vydání, která startujeme právě tři… 
dva… jedna… teď! 
A co jsme pro Vás vymysleli? Stále hledáme a sbíráme od Vás, čtenářů, 
informace z nejrůznějších oblastí bytových domů, které by pro Vás mohly 
být zajímavé. A musím Vám říct, je to nelehký úkol. Proto jsme to vymy-
sleli trošičku jinak. Zeptejte se nás a poptejte u nás cokoliv, co Vás v této 
oblasti zajímá, a my uděláme vše pro to, abychom Vám sehnali ověřené 
informace, odpovědi na Vaše dotazy, fi rmy, kontakty, ceny, jednoduše ře-
čeno – nemožné na počkání a zázraky do tří dnů. � Zkuste to, přečtete si 
bližší informace uvnitř publikace, začínající na straně 20, a napište nám 
do redakce, co pro Vás můžeme zařídit, budeme se na Vás těšit.
Dovolte mi zároveň, prosím, touto cestou poděkovat Vám všem, našim 
příznivcům a váženým čtenářům, za to, že Vás máme, protože bez Vás 
by to prostě nešlo a hlavně ztratilo význam! Takže pište a volejte, každá 
informace od Vás je nesmírně důležitá a pomáhá nám v dalším vývoji. 
A nehněvejte se na nás, pokud Vám ihned neodpovíme zpět nebo zrovna 
nejsme u telefonu, i my jsme pouze lidé, ale děláme vše pro Vaši maximál-
ní spokojenost – chceme ušetřit Váš čas i peníze. Na všechny Vaše dotazy 
Vám rádi odpovíme nebo zavoláme zpět, jak jen to bude možné.
Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a budeme se těšit, až se nám ozvete. 
A teď už jen přejeme pěkné čtení!

Mgr. Barbora Zimová
Vedoucí projektu marketing@radceprosvj.cz

Praktický rádce pro SVJ
www.RadceProSVJ.cz
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Mám zájem o předplatné na 5 let za 999 Kč vč. DPH,     
tj. 3 výtisky ročně pod dobu 5 let

Mám zájem o předplatné na 3 roky za 599 Kč vč. DPH, 
tj. 3 výtisky ročně pod dobu 3 let

�zde odstřihnout

Vyplněnou objednávku zašlete emailem na 
redakce@radceprosvj.cz nebo poštou na naši adresu:  
BMCO s.r.o. – vydavatelství, Javornická 1581/4, 

516 01 Rychnov nad Kněžnou. 
Pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoci, zavolejte 
nám na tel.: 601 222 819.

Objednávka předplatného – Praktický rádce pro SVJ
Odběratel, ičo:

Ulice, č.p., psč, město:

Kontaktní osoba: 

Mobil, email:

Datum, město:

Objednal: jméno, podpis:

Mám zájem o předplatné na 3 roky za 999 Kč vč. DPH,
tj. 3 výtisky ročně po dobu 3 let

Mám zájem o předplatné na 2 roky za 699 Kč vč. DPH,
tj. 3 výtisky ročně po dobu 2 let

601 222 818.

Praktický rádce pro SVJ
INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY
Krásný den, vážení členové bytových domů,

pokud si na nás z minulosti pamatujete, víte, že 
jsme Vám zdarma zasílali publikaci Praktický 
rádce pro SVJ a to hned třikrát ročně. Bohužel, 
náklady byly tak vysoké, že nám nezbývalo než 
tisk a distribuci značně omezit. Nekompromis-

nost trhu, likvidační ceny služeb a  světlo v  ne-
dohlednu. Každým dnem jsme právě cenami 
tlačeni k  nelehkým rozhodnutím, museli jsme 
začít vybírat mezi kvalitou a kvantitou, a to se 
nám přestalo líbit. Naštěstí za pomoci partnerů 
projektu, se kterými spolupracujeme, se s námi 
ale budete potkávat i  nadále, naše redakce se 
nevzdává! 

Nechceme Praktického rádce ztratit. Věříme, 
i  vzhledem k  ohlasům od  mnohých čtenářů 
a  spolupracujících fi rem, že je pro Vás tato 
publikace přínosem a  pomáhá Vám při sběru 
nejrůznějších informací a nabídek, které ve své 
praxi pro Váš dům potřebujete, a je velice neleh-
ké takové informace sehnat.

Co jsme pro Vás připravili? Nechceme Vás ošidit 
o  užitečné informace, které se snažíme s  kaž-
dým dalším vydáním stále rozšiřovat. S  před-
platným Praktického rádce pro SVJ budete mít 
jistotu, že Vám dorazí do  schránky každé vy-
dání, navíc předplatné není vázáno objednáv-
kou ani adresou společenství, ale můžete si jej 
předplatit i  jako soukromá fyzická osoba, bez 

ohledu na Váš vztah ke Společenství vlastníků. 
A navíc Vám nabízíme hned dvě varianty před-
platného. 
Vaše předplatné pro nás znamená, že svou 
práci děláme dobře, a  motivujete nás tak 
k  dalšímu rozvoji, za  což jsme Vám nesmírně 
vděční. Každé vydání rozšiřujeme o nové rub-
riky a hledáme pro Vás nové a osvědčené do-
davatele.

A jak provést předplatné? 

Publikaci si můžete objednat:

1)  přímo na stránkách www.radceprosvj.cz               

v  rubrice „Předplatné“ nebo zadáním 

přímo URL adresy: www.radceprosvj.cz/

predplatne-radce/, kde stačí vyplnit ob-

jednávkový formulář,

2)  nebo pomocí tohoto kupónu, který sta-

čí naskenovat/vyfotit a  poslat na  email       

redakce@radceprosvj.cz 

3)  nebo tento kupon zaslat poštou na  ad-

resu redakce: BMCO s.r.o., Javornická 

1581, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Na základě Vámi vyplněné objednávky a volby 
varianty předplatného Vám zašleme záloho-
vou fakturu k uhrazení. Po jejím uhrazení Vám 
zašleme daňový doklad jako potvrzení o přijetí 
platby a  v  tu chvíli Vás přidáme do  databáze, 
abychom Vám pak mohli urychleně zaslat první 
Vaše objednané vydání.
Těšíme se na Vás a přejeme příjemné a užitečné 
čtení. 
S přátelským pozdravem

Mgr. Barbora Zimová
šéfredaktorka

Už Vám neuteče žádné vydání!
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Počet bytových domů, které ještě nemají 
zpracovaný energetický průkaz, ubývá!
Povinnost zpracování energetických průkazů upra-
vuje zákon č. 406/2000 Sb. o  hospodaření energií. 
PENB je povinný zejména při prodeji a pronájmu ce-
lého objektu, prodeji a pronájmu ucelené části ob-
jektu (byt, kancelář, apod.), dále také u novostaveb 
a rekonstrukcí stávajících budov. Zatím poslední no-
velizace tohoto zákona přinesla několik důležitých 
změn s platností od 1. 1. 2016. 
Tou nejpodstatnější změnou, která nastala od  za-
čátku letošního roku a která se dotkla všech byto-
vých domů a jejich vlastníků, je především rozšíření 
povinnosti zpracování PENB na všechny domy bez 
ohledu na jejich velikost v případě, že v nich dochází 
k prodeji nebo pronájmu byť třeba jen jednoho bytu 
či jakékoli jiné ucelené části budovy
Kromě rozšíření povinnosti zpracování PENB klade 
novela zákona zvýšený důraz také na kvalitu zpra-
cování průkazu a  zavádí zvýšený počet kontrol ze 
strany Státní energetické inspekce. „Počet zkontro-
lovaných průkazů musí odpovídat alespoň jedné 
dvacetině průkazů vydaných v  předcházejícím ka-
lendářním roce. Kontrola zahrnuje rovněž ověření 
vstupních údajů o budově použitých k vydání prů-
kazu a výsledků v průkazu vedených.“

Co musí splňovat správně zpracovaný průkaz
Energetický průkaz může být zpracován pouze ener-
getickým specialistou, který disponuje osvědčením 
Ministerstva průmyslu a obchodu. Aby průkaz ob-
stál před případnou kontrolou, musí být zpracován 
správně a objektivně, tzn. na základě fyzické návště-
vy objektu a vyměření nemovitosti. Kromě stavební 
a technické kontroly je nutná rovněž kontrola stáří 
a stavu zdroje tepla a ohřevu teplé vody, osvětlení, 

případně dalších technických zařízení v budově jako 
je např. chlazení, větrání apod. Tyto informace nelze 
zjistit jiným způsobem než návštěvou objektu. Prů-
kazy, které jsou tvořeny bez návštěvy objektů, pou-
ze na základě zaslaných fotografi í nebo projektové 
dokumentace, která je často neúplná nebo neaktu-
ální neodpovídají skutečnému stavu nemovitosti, 
jsou neplatné a před případnou kontrolou ze Státní 
energetické inspekce neobstojí.

Využijte slevu 2000,- Kč na zpracování energe-

tického průkazu od renomované společnosti, 

která je specialistou v  oblasti energetického 

poradenství a zpracování průkazů energetic-

ké náročnosti budovy. S více než 12 000 zho-

tovenými PENB se řadí mezi největší zpraco-

vatele energetických průkazů v ČR.

Postup při zpracování energetického průkazu 
1)  přijetí objednávky - do 48 hod od přijetí objed-

návky zákazníka telefonicky kontaktuje operátor 
centrály společnosti, potvrdí zaevidování objed-
návky a  informuje zákazníka o následujícím po-
stupu zpracování PENB

2)  předání zakázky technikovi - zaevidovaná za-
kázka je následně předána centrálou společnosti 
ke  zpracování technikovi. Společnost disponuje 
širokou sítí specializovaných techniků rozprostře-
ných rovnoměrně ve všech regionech ČR

3)  kontaktování zákazníka technikem - technik 
nejpozději do 48 hod od přidělení zakázky tele-
fonicky kontaktuje zákazníka ohledně domluvy 
možného termínu návštěvy objektu a jeho vymě-
ření  

4)  návštěva objektu a jeho vyměření - dle platné 
legislativy je při zpracování PENB nutná návštěva 
technika a vyměření nemovitosti. PENB nelze dle 
zákona zpracovat pouze na  základě projektové 
dokumentace. Technik se po příjezdu na nemo-
vitost prokáže zákazníkovi kartičkou pověřence 
energetického auditora a  na  vyžádání předloží 
také osvědčení auditora. Práce technika na místě 
spočívá především ve  zjištění jednotlivých kon-
strukcí, skladeb, TZB, energeticky vztažné plochy 
nemovitosti a dalších důležitých údajů, které vy-
plní do  několika stránkového formuláře. Příjezd 
technika i vyměření nemovitosti jsou v rámci celé 
ČR vždy již zahrnuty v ceně objednávky

5)  zpracování PENB - vyplněný formulář slouží jako 
podklad energetickému auditorovi pro zpracová-
ní samotného PENB. Vyhotovený PENB je zákaz-
níkovi dodáván standardně ve 2 tištěných vyho-
toveních a na vyžádání také v elektronické verzi 
ve formátu PDF 

6)  grafi cká podoba PENB - PENB je zpracován 
podle aktuálně platné legislativy a  jeho grafi c-
ká podoba je dána vyhláškou 78/2013 Sb. Jeho 
součástí je navíc vždy také informační list „Jak číst 
průkaz“ a  kopie osvědčení energetického audi-
tora. Splňuje všechny požadavky správně zpra-
covaného průkazu s  pečetí kvality STANDARD 
PENB. 

7)  komunikace se zákazníkem v  průběhu zpra-

cování PENB - zákazníci mohou kdykoli zjistit 
aktuální stav své objednávky přes centrálu spo-
lečnosti. Na centrálu se mohou obracet také v pří-
padě jakýchkoli dotazů, nejasností či reklamací 
v průběhu zpracování PENB i po jeho obdržení. 

zde odstřihnout

Závazná objednávka s bonusem 2000 Kč na zpracování
Průkazu energetické náročnosti budovy PENB
Vyplněnou objednávku zašlete emailem na  redakce@radceprosvj.cz nebo poštou na naši adresu: BMCO s.r.o. – vydavatelství, Javornická 1581, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou. Případně můžete objednat na www.RadceproSVJ.cz

  do 12 bytů v ceně 10 490, po uplatnění bonusu 8 490,-
  do 24 bytů v ceně 10 990, po uplatnění bonusu 8 990,-
  do 36 bytů v ceně 11 790, po uplatnění bonusu 9 790,-
  do 48 bytů v ceně 12 790, po uplatnění bonusu 10 790,-
  do 60 bytů v ceně 13 190, po uplatnění bonusu 11 190,-
  do 72 bytů v ceně 14 290, po uplatnění bonusu 12 290,-
  do 104 bytů v ceně 14 890, po uplatnění bonusu 12 890,-
  do 144 bytů v ceně 15 290, po uplatnění bonusu 13 290,-
  nad 144 bytů bude cena stanovena individuálně

Získat bonus, slevu 
v hodnotě 2000 Kč platný do 31. 08. 2016

Odběratel, ičo :

Ulice, č.p., psč, město:

Kontaktní osoba: 

Mobil, email:

Datum, město:

Objednal: jméno, podpis:

Zahrnuje př íjezd a vymě ř ení bytového domu specializovaným technikem a dvě ma originály prů kazu PENB na Vaši adresu. V případě storna objednávky budou 
fakturovány skutečné náklady, minimálně však 2 000 Kč vč. DPH. Vyhotovené PENB zasíláme doporučeně poštou. V případě nevyzvednutí zásilky účtujeme 
za znovuzaslání 155 Kč vč. DPH za poštovné a balné. Ceny jsou konečné a jsou uvedeny v Kč s DPH a jsou platné po celé ČR.

PRPS-16/2�

, kde naleznete objednávkový formulář  a pro jakékoliv dotazy 
volejte 601 222 818.

,

PRPS-17/1

platný do 1.5.2017
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Nevyšla hodnota Vašeho průkazu PENB 
dle představ? Zjistěte, jak by se mohl Váš dům 
energeticky zlepšit díky termoviznímu měření

TERMOVIZE
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PRPS-15/3

zde odstřihnout

Objednávka termovizního měření pro Váš dům za 8490 Kč vč DPH po uplatnění slevy.

Odběratel, ičo:

Ulice, č.p., psč, město:

Kontaktní osoba: 

Mobil, email:

Datum, město:

Objednal: jméno, podpis:

Chci využít slevu 2 000 Kč do 24. prosince 2015

Vyplněnou objednávku zašlete emailem na 
redakce@radceprosvj.cz nebo poštou na naši adresu:  
BMCO s.r.o., Javornická 1581/4, 516 01 Rychnov n. Kn. 
Objednávku můžete provést i vyplněním formuláře 
na www.RadceProSVJ.cz. Pokud budete potřebovat 
s čímkoliv pomoci, zavolejte nám na tel.: 601 222 819.

Vaše kontaktní údaje:

Termíny měření budou probíhat po celou dobu v zimních 
měsících. O Vašem termínu Vás budeme včas informovat.

Cena je konečná a zahrnuje dojezd specialisty po celé ČR až 
k Vám, kompletní měření interiéru a exteriéru (min. 40 snímků), 
poštovné ZDARMA, CD s kompletní fotodokumentací termo 
snímků a závěrečnou tištěnou zprávu.

Cena bez slevy 10 490 Kč vč. DPH
Cena po slevě 8 490 Kč vč. DPH

PRPS-17/1

Chci využít slevu 2 000 Kč do 1. května 2017

Cena zahrnuje příjezd a termovizní měření bytového domu specializovaným technikem a zaslání vytištěného originálu s 20 kusy fotografi í spolu s přiloženou CD verzí se všemi 40 
kusy fotografi í. V případě storna objednávky budou fakturovány skutečné náklady, minimálně však 2 000 Kč vč. DPH. Vyhotovené termovizní měření zasíláme doporučeně poštou. 
V případě nevyzvednutí zásilky účtujeme za znovu-zaslání 155 Kč vč. DPH za poštovné a balné. Ceny jsou konečné a jsou uvedeny v Kč včetně DPH a jsou platné po celé ČR.

Zpracování průkazu energetického náročnos-
ti budovy byste měli mít již za sebou, ale Váš 
objekt bohužel není na základě energetické-
ho průkazu zcela vyhovující po stránce úspor 
energií? Rozhodli jsme se Vám nabídnout 
službu  termovizní kamery, která dokáže od-
halit zásadní a především skryté vady objektu 
a navrhnout řešení, která bývají jednoduchá, 
levná, vysoce účinná, a můžou tak zlepšit vý-
sledek Vašeho energetického průkazu.

Proč byste měli termovizi využít 
a pro koho je určena?

  Pro zjištění úniku tepla pro určení hlavních 
problémových míst a detailů. Najdeme je!

  Máte vysoké náklady za  topení? Zjistíme 
proč!

  Chystáte se na rekonstrukci a rádi byste věděli 
na jaké detaily si dát pozor a co nepodcenit? 
A mít zateplení pláště nebo střechy skutečně 
účinné, stejně tak jako osazení oken?

  Řešíte stále problém s vlhkými místy a hle-
dáte příčinu?

  Nebo jako prevenci před plísněmi.
  Zkontrolujte detaily zateplení nebo instala-

ci nových oken, zda Vám zbytečně nevzni-
kají tepelné mosty, které měly být vyřešeny. 
Zkontrolujte práci, za kterou platíte.

  Jako prevenci před požárem kontrolou 
elektrických zařízení (rozvaděče, el. skříně)

Co vše získáte v ceně?
  40 snímků interiéru a  exteriéru profesio-

nální termokamerou
  lokalizace tepelných mostů, vad konstruk-

cí, provedených prací
  vyhodnocení faktoru vzniku plísní
  návrh optimální tl. tepelné izolace vybra-

ných konstrukcí
  kontrola rozvaděčů - prevence požáru 

ZDARMA
  dojezd termovizního specialisty

  poradenství termovizního specialisty bě-
hem měření

  po dobu měření vypůjčení tabletu pro lep-
ší znázornění problematiky

  výstupní protokol z termovizního měření
  kompletní výstup na CD
  DPH 21%
  poštovné 

V  případě objednávky či více informací 
nás neváhejte kontaktovat. V případě více 
objektů je možná množstevní sleva.

Zajímá Vás termovizní měření pro rodinné 
domy, podniky nebo municipality? 
I Vám termovizní zaměření provedeme. Na-
pište nám na email redakce@radceprosvj.cz                                                                                                           
nebo zavolejte na  telefon 601  222  819 
a rádi Vám také připravíme nabídku.
Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň.

Akční kupon za cenu  8.490 Kč  vč. DPH
po celé ČR. Běžná cena 10.490 Kč, ušetřete 2.000 Kč

Navíc ZDARMA kontrola rozvaděčů termo kamerou, jako prevence požárů!!!

Co získáte v ceně? 
dojezd specialisty po celé ČR až k Vám
kompletní měření interiéru a exteriéru (min. 40 snímků)
poštovné ZDARMA
CD s kompletní fotodokumentací termo snímků
závěrečnou tištěnou zprávu

Co získáte v ceně? 
dojezd specialisty po celé ČR až k Vám
kompletní měření interiéru a exteriéru (min. 40 snímků)
poštovné ZDARMA
CD s kompletní fotodokumentací termo snímků
závěrečnou tištěnou zprávu
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Víte, že podle zákona č. 304/2013 Sb., §104
hrozí při nedodržení mít stanovy dle NOZ 
do 31. 12. 2016 pokuta až do výše 100 000 Kč?
Umíme a zajistíme Vám stanovy SVJ 
podle nového občanského zákoníku 
a domovní řád
Redakce Praktického rádce pro SVJ pro Vás 
připravila i tyto služby, které jsou určeny pro 
všechny, co mají zájem o nové stanovy SVJ 
dle nového občanského zákoníku a případ-
ně i  domovní řád. V  této oblasti spolupra-
cujeme s  renomovanou právní kanceláří, 
která je pro Vás jistotou kvalitně a správně 
zpracovaných nových stanov SVJ dle nové-
ho občanského zákoníku.

Garance právní správnosti 
stanov SVJ
Garantujeme Vám právní správnost, v  pří-
padě jakékoliv právní chyby stanov SVJ, kte-
rá odporuje NOZ Vám vrátíme peníze.

Jak přizpůsobíme stanovy SVJ 
dle nového OZ?
Mnozí čtenáři nám píší do  redakce dotazy 
na téma Zákon 89/2012 Sb., občanský záko-

ník (dále jen jako nový občanský zákoník) 
a jeho implementace pro SVJ. Co se pro stá-
vající SVJ mění? Jak mají vypadat stanovy 
SVJ již od roku 2014? Jak se bude hlasovat 
na  shromáždění, kolik je třeba přítomných 
pro zdárné hlasování, kolik procent hlasů je 
potřeba ke schválení toho a onoho?

Domníváme se, že zde se nejvíce projeví 
individuální přístup jednotlivých společen-
ství vlastníků. Dříve, kdy například pro re-
konstrukce a opravy na společných částech 
domu, schvalování změn stanov, rozúčto-
vání apod., byl zákon přísnější. Nyní je tedy 
na zvážení každého společenství vlastníků, 
zda nadpoloviční většina je pro ně dosta-
čující nebo zda si ve stanovách schvalování 
zachovají tak, jako tomu bylo dříve. 

Víme, že se opakujeme, ale je to nesmírně 
důležité a může Vám to pomoci na spoustu 
dalších let. Přečtěte si na další stránce – Jak 
neudělat chybu při změně stanov! 

Více hlav, více informací. Rychlý odkaz na sta-
vební kámen pro tvorbu stanov dle odst. 2 § 
1200 nového občanského zákoníku: 
Stanovy obsahují alespoň 

a) název obsahující slovo “společenství vlast-
níků”  a  označení domu, pro který spole-
čenství vzniklo, 

b)  sídlo určené v domě, pro který společenství 
vlastníků vzniklo; není-li to možné, na  ji-
ném vhodném místě, 

c)  členská práva a  povinnosti vlastníků jed-
notek, jakož i způsob jejich uplatňování, 

d)  určení orgánů, jejich působnosti, počtu 
členů volených orgánů a  jejich funkčního 
období, jakož i způsobu svolávání, jednání 
a usnášení, 

e)  určení prvních členů statutárního orgánu, 
f )  pravidla pro správu domu a  pozemku 

a užívání společných částí, 
g)  pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, 

pro příspěvky na  správu domu a  úhradu 
cen služeb a způsob určení jejich výše pla-
cené jednotlivými vlastníky jednotek.

Jak neudělat chybu při změně stanov!

Nový občanský zákoník přinesl pro většinu SVJ nutnost změnit stanovy tak, aby mu svými 
ustanoveními neodporovaly. Pro mnohá SVJ to znamená pouze naprosto zbytečné náklady 
na právníky, notáře, kolky atp. a podle toho také ke změně stanov přistupují. To je ovšem 
škoda a do jisté míry i prováhaná příležitost, neboť když už musí SVJ změnu stanov provést, 
bylo by dobré zapracovat do stanov i ustanovení, která zlepší fungování SVJ a vyřeší někte-
ré jejich chronické problémy.

Pomůžeme Vám s vypracováním 
stanov pro Váš dům. 

Kontaktujte nás emailem
na info@stanovy-svj.cz, www.stanovy-svj.cz,
nebo volejte na telefonní číslo 601 222 819.

STANOVY S GARANCÍ
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Společnost Maddalena CZ s.r.o. se mění 
na Maddeo CZ s.r.o. 
A naplno se rozjely další výhody pro bytové domy

Koncem minulého roku dne 19.12.2016 společnost Maddalena CZ s.r.o. změnila název na Maddeo CZ s.r.o.. 
Tímto krokem se vedení společnosti rozhodlo ještě více podpořit myšlenku, kterou se prezentuje od samého 
založení již 10 let, a tou je zajistit co nejspravedlivější rozúčtování nákladů vody a tepla pro uživatele bytových 
jednotek a neplatit zbytečně za sousedy. Tohoto cíle lze však dosáhnout pouze za použití velmi přesných 
vodoměrů a měřičů tepla.

Na podporu této myšlenky společnost Maddeo CZ s.r.o. nově zařadila do svého sortimentu vybrané výrobky, které mají technologické nebo paramet-
rické výhody, díky kterým je dosahováno přesnějšího měření vody nebo tepla. Tím je naplněn “základní kámen” pro spravedlivé přerozdělení nákladů 
a překonání zažitých standardů v oblasti měření vody a tepla. 

Navíc společnost Maddeo CZ s.r.o. začala už v roce 2012 na našem trhu používat online systém Maddeo, díky kterému mají správci, bytové domy nebo 
i jednotliví uživatelé přehled nad svými měřidly online a nová měřidla mohou tuto výhodu dále využívat a ulehčovat práci.

Maddeo CZ s.r.o. potvrzuje pozici distributora velmi přesných 
vodoměrů a představuje přesný neovlivnitelný vodoměr 
SMARTm PNV C+, Q1=12,5 l/hod
Na začátku roku 2017 společnost Maddeo CZ s.r.o. představila rozšíření o výrobky v oblasti měření vody 
a tepla, které budou opět o něco více pomáhat při přesném měření v bytových domech.
Přesný neovlivnitelný vodoměr SMARTm PNV C+ vychází z vodárenské konstrukce vodoměru, která díky 
své spolehlivé a osvědčené konstrukci nabízí hned několik důležitých výhod:

 vodoměr dosahuje velmi vysoké přesnoti, která překonává metr. tř. třídu C dle EEC 75/33
 zaručený minimální průtok Q1=12,5 l/hod (H), tzn. že od této hodnoty průtoku vodoměr měří v požado-
vané toleranci dle vyhlášky (Q1=25 l/hod - V), DN15, 110mm, instalace H / V
 v současné době je to nejpřesnější vodoměr této konstrukce
 má úpravu ANTIVANDAL a obsahuje tlakové minerální sklo
 je zcela magneticky NEOVLIVNITELNÝ (konstrukce neobsahuje magnetickou spojku)
 umožňuje dálkové radio odečty vodoměrů metodou walk by nebo online

ZPRACUJEME VÁM NABÍDKU NA TYTO VODOMĚRY     

Další rozšíření o ultrazvukové vodoměry Kamstrup, Q1=10 l/hod
Chcete se dozvědět více o ultrazvukovém vodoměru Kamstrup, typ Multical 21, který vyniká svojí přesností 
a spolehlivostí? Navštivte naše webové stránky a dozvíte se více.

www.NeovlivnitelnyVodomer.cz
Nebo Vám zpracujeme konkrétní nabídku 
s uvedním slevy pro Vaše SVJ.
Poptávku zašlete na email: info@maddeo.cz 
Volejte na linku ZDARMA: 800 778 778

POPTEJTE ULTRAZVUKOVÝ VODOMĚR 

Chcete vědět více? Zajímá Vás cena nebo konkrétní nabídka? Nebo chcete jen poradit? 
Více se dozvíte na lince zdarma 800 778 778 nebo nám napište email.

info@maddeo.cz, www.neovlivnitelnyvodomer.cz, Maddeo CZ s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, 800 778 778

NOVĚ! Oblastní zastoupení pro Moravu - G.A.S. a.s., U Kyjovky 3928/1, 695 01 Hodonín



9Praktický rádce pro SVJ    1/2017

OKNAwww.RadceProSVJ.cz ŠTÍTEK PŘESNOSTI VODOMĚRU

Štítek přesnosti vodoměru
Společnost Maddeo CZ s.r.o. používá pro usnadnění výběru tzv. „ŠTÍTEK PŘESNOSTI VODOMĚ-
RŮ“, který zákazníkům pomůže snadno a rychle porovnat vodoměry dle parametrů, které jsou 
velmi důležité.

Hlavním parametrem je přesnost vodoměru, 
která je nejdůležitější pro přesné, a tím i spra-
vedlivé měření vody. Další důležité vlastnosti 
vodoměrů jsou znázorněny v ikonách.

IKONY popisují důležité vlastnosti 
a parametry v tomto pořadí:

 Přesnost vyjádřená minimálním průtokem Q1
 ultrazvukový princip měření
 konstrukce bez magnetické spojky
 100% odolný magnetu
 zvýšená magnetická ochrana
 integrovaný rádio modul
 komunikace wireless MBUS dle EN 13757-4

Štítek přesnosti vodoměrů 
- jak zjistíte přesnost?
Přesnost je ve ŠTÍTKU PŘESNOSTI VODOMĚRU 
vyjádřená pomocí minimálního průtoku Q1 
(dle MID), který poskytuje zaručenou hodnotu 
o minimálním průtoku. Tato hodnota je nejvíce 
prokazatelná při porovnání mezi jednotlivými 
vodoměry s cílem dosáhnout nejvyšší přesnos-
ti. Ve ŠTÍTKU PŘESNOSTI VODOMĚRŮ je znázor-
něn průtok Q1 platící pro horizontální polohu.
Hodnoty Q1 jsou přepočeteny z hodnot, které 
jsou u níže uvedených vodoměrů znázorněny 
na  počítadlech. Norma MID určuje jaké para-
metry musí být obsaženy a přepočtové vzorce 
mezi jednotlivými průtoky, a  to min. Q1, pře-
chodový Q2, trvalý Q3 a maximální Q4.

Přesnost je přirovnána do 4 tříd přesnosti vo-
doměrů, které jsou uvedeny v  původní směr-

nici EHS (EEC 75/33). Od  nejvyšší přesnosti, 
kterou je D, pak následuje C, B a nejnižší možná 
přesnost odpovída metrologické třídě A.

Jak to je s třídami přesnosti 
(D,C,B,A) u vodoměrů?
Štítek přesnosti vodoměrů - grafi cká podoba

Jak to je s třídami přesnosti 
(D,C,B,A) u vodoměrů dle EHS ?
Pozn. 1:  Je vhodné vědět, že z  hlediska met-
rologie dříve existovaly 4 třídy přesnosti vodo-
měrů, a  to nejméně přesná třída A, následuje 
B, C a nejvíce přesnou třída D (dle EEC 75/33).
A protože jsou tyto třídy přesnosti často využí-
vány a prakticky zažity při porovnávaní vodo-
měrů, něco málo si připomeneme:

Nejméně přesnou je třída A  (min. průtok 
od  60l/hod) – prakticky většina dřívějších vo-
doměrů s touto přesností začínala.

Nejčastější třídou byla a  je B (min. průtok 
od  30l/hod) – je dávno překonaná. A  proto 
doporučení je i tuto třídu přeskočit a nahradit 
za přesnější vodoměr.

Třída C  (min. průtok od 15l/hod) – už několik 
let se na trhu objevují vodoměry, který se svý-
mi parametry blíží této třídě, nebo ji splňují. 
Navíc tyto vodoměry už dokáží o mnoho lépe 
měřit i  v  pásmu nízkých průtoků, a  tak mini-
malizovat neměřené průtoky vody. Pokud si 
pořídíte vodoměry s těmito parametry, budete 
mít osvědčený nástroj pro snížení nežádoucích 
rozdílů mezi patním vodoměrem a  součtem 
bytových vodoměrů. “Rozdíl v  náměrech” je 
také největší problém, který zbytečně může 
prodražovat vodu, a zbytečně se s ním potýkají 
správci domů.

Třída D – prakticky se jedná o třídu, kterou spl-
ňují pouze ultrazvuková měřidla, ultrazvukové 
vodoměry, které jsou v současné době na hra-
ně cenové dostupnosti, ale s  dlouhodobého 
hlediska jsou výhodné. Volbou této třídy udě-
láte nejvíce z  pohledu technických možností 
dostupných technologií.

Pozn. 2:  Hodnoty v  závorkách vyjadřují zaru-
čený minimální průtok při nominálním průto-
ku Qn=1,5 m3/hod, například v  horizontální 
poloze. Je nutné si uvědomit, že mechanický 
vodoměr má v  horizontální poloze přesnost 
vyšší než ve vertikální, v které se projevuje vyš-
ší tření.

Více se dozvíte 
na níže uvedených 

webech.
www.neovlivnitelnyvodomer.cz

www.maddeo.cz

Chcete vědět více? Zajímá Vás konkrétní nabídka? 
Nebo chcete jen poradit?

Linka zdarma 800 778 778, email info@maddeo.cz 
Maddeo CZ s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
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Řešíte každý rok neshody nebo otazníky ohledně 
spotřeby vody a tepla? A přitom každým rokem 
se situace opakuje? Udělejte to, co již stovky SVJ 
po celé ČR a funguje jim to!

MĚŘENÍ VODY

Pomáháme uživatelům bytů v bytových domech nedoplácet 
zbytečně za sousedy.

 Komu pomáháme při měření vody 

       v bytech pomocí vodoměrů? 

Každý bytový dům má svá specifi ka počínaje 
obyvateli a technickým stavem rozvodů kon-
če. Proto v zásadě naše pomoc při řešení pro-
blémů bytových domům je rozdělena do dvou 
skupin. 

Jde nám o to, abychom pro každý bytový dům 
našli to nejlepší vyřešení problému nebo po-
žadavku a přitom s ekonomickou výhodností 
v průběhu celých 5 let, tedy po dobu platnosti 
ověření vodoměru.

Do první skupiny bytových domů, SVJ řadíme 
ty domy, u kterých je roční rozdíl mezi součtem 
bytových vodoměrů a patním vodárenským vo-
doměrem větší než 10%, a tím se obyvatelům 
zbytečně prodražuje jednotková cena vody, bez 
ohledu na  to, kdo nebo co to způsobilo. Tato 
skupina je zároveň nejpočetnější, protože ne-
bezpečné rozdíly jsou téměř všude. 

Nicméně jak si můžete všimnout, je zde hranice 
s rozdílem 10%! Nikoliv rozdíl 20-25%, který je 
zcela mylně zažit a  účelně šířen jako hranice 
pro “nic nedělání”. Asi nikomu z nás by se v ob-
chodě nechtělo platit navíc o  25%, než nám 
namarkují na  pokladně. Tak to nedělejme ani 
u spotřeby vody! Rozdíl 10% je pro nás impuls, 
že máme tento problém, v zájmu všech obyva-
tel v domě, vyřešit.

Druhá skupina bytových domů, SVJ je ta, 
která má tento rozdíl menší než 10%. Sem se 
řadí převážně domy s  menším počtem bytů. 
Prakticky se jedná o domy, kde ale může díky 
malému počtu bytů velice rychle rozdíl narůst, 
třeba náhradou za  “vychytralého” nájemníka. 
To proto, že jeden byt má větší podíl na spotře-
bě než je tomu u první skupiny.

 Jak to uděláme, abychom pomohli snížit 

rozdíl o domů s 10% a více?

V průběhu 9 let, kdy provádíme instalace a vý-
měny vodoměrů jsme zjistili, že problém je prá-
vě v samotném vodoměru. 

Proto jsme začali jako první nahrazovat kla-

sické vodoměry za  přesné neovlivnitelné 

vodoměry Maddeo. Vyznačují se odlišnou 

konstrukcí než klasické vodoměry a díky tomu 
jsou přesné a neovlivnitelné. Výsledky v byto-
vých domech nám potvrzovaly a potvrzují, že 
náhrada za osvědčené vodoměry je tou pravou 
cestou v  boji proti ovlivňování náměrů a  vy-
chytralosti různých nájemníků. Navíc v instalaci 
používáme i zpětné klapky. 

Vodoměry jsou zároveň připravené pro vlo-
žení rádio modulu pro dálkový odečet stavu 
z chodby nebo přes internet.

 Co děláme v domech s rozdílem do 10%, 

pokud vůbec je?

U druhé skupiny bytových domů, SVJ s rozdí-
lem do 10% to řešíme s ohledem na současný 
stav. Rozdíl do 10% je naprosto skvělý výsledek 
vzhledem ke zkušenostem z terénu. Uvedeme 
příklad: 36 bytový dům s vertikálními rozvody, 
tedy instalací vodoměrů ze shora dolů, v metr.
tř A dosahuje zcela běžně 35-43% rozdílů. Prá-
vě zástupci těchto domů se pak diví, že tomu 
tak je, když jim v minulém roce prováděla vý-
měnu “jiná” společnost, která nemá zájem po-
máhat s rozdíly, ale posílat faktury za rozúčto-
vání či jinou službu. Proto pozor na to! 

Takže pokud dům má do 10% rozdílu, můžeme 
osadit klasické vodoměry nebo pochopitelně 
osadit přesné neovlivnitelné měření, protože je 
stále lepší problémům předcházet, než je pak 
zbytečně řešit. 

Zpracujeme Vám
nabídku ZDARMA

MaddeoCZ s.r.o., Pobřežní 249/46, PRAHA 186 00, linka zdarma 800 778 778, info@maddeo.cz, www.maddeo.cz
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Doporučujeme osazovat zpětnou klapku 
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 (mezi těsnění)
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 zpětné 
klapky membránové, které se jednoduše vloží 
do výstupního profi lu vodoměru a je hotovo. 
Zde je na místě uvést, že v žádném případě ne-
lze zpětnou klapku montovat před vodoměr!
Společnost Maddeo CZ provádí montáž 
a výměny bytových vodoměrů, u kterých je 
zpětná klapka membránová už součástí in-
stalace. 

www.zpetne-klapky.cz
Zdroj: Maddeo CZ s.r.o.

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

e-mail: info@maddeo.cz
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1. Nová zelená úsporám
Vztahuje se pouze na bytové domy na území hl. 
m. Prahy. Žádat je možné před zahájením, v prů-
běhu nebo po dokončení realizace podporova-
ných opatření.

A. Snižování energetické náročnosti stávajících 
bytových domů (zateplení pláště, stropů, 
podlah, výměny oken a dveří atd.)

B. Efektivní využití zdrojů energie (na  výměnu 
původního hlavního zdroje na tuhá fosilní pa-
liva, na výměnu elektrického vytápění za sys-
témy s  tepelným čerpadlem, na  instalaci so-
lárních termických a fotovoltaických systémů 
atd.)

U bodu A nebo kombinace bodů A a B je mož-
né získat podporu max. 30 % řádně doložených 
způsobilých výdajů. U bodu 2 je pak maximální 
zisk 25 % řádně doložených způsobilých výdajů. 
Více na www.novazelenausporam.cz

2. IROP 
Jde o  podporu z  Integrovaného regionálního 
operačního programu a vztahuje se na vlastníky 
bytových domů a  společenství vlastníků byto-
vých jednotek - budovy se čtyřmi a  více byty, 
kromě fyzických osob nepodnikajících.
Lze získat 30 % pro projekty s  dosažením min. 
úspory ve  výši 30 % celkové dodané energie 

a zároveň dosažení klasifi kační třídy celkové do-
dané energie C nebo lepší
Lze získat 40 % pro projekty dosažení min. úspo-
ry ve výši 40 % celkové dodané energie a záro-
veň dosažení klasifi kační třídy celkové dodané 
energie B nebo lepší.
Tuto dotaci je pro její složitost prakticky ne-
možné vyřídit bez profesionální pomoci a klade 
na příjemce velmi mnoho požadavků a omeze-
ní, například při výběru zhotovitele či výběru 
materiálů, kdy hlavním kritériem je vždy cena, 
ovšem nejnižší cena se málokdy rovná nejvyš-
ší kvalitě. A  hlavně z  tohoto důvodu je tento 
program využíván mnohem méně, než bylo 
očekáváno. Více informací na www.strukturalni 
-fondy.cz

3. Panel 2013+ 
Jde o  program nabízející nízkoúročené úvě-
ry na  opravy a  modernizace bytových domů. 
U tohoto programu je opět nutné splnit mnoho 
komplexních podmínek. Navíc tento program 
není vzhledem k  vývoji úrokových sazeb příliš 
aktuální, jelikož většina bankovních ústavů má 
dnes úrokové sazby na hranici 1% p.a. Tento pro-
gram nabízí při splatnosti úvěru do 10 let úroko-
vou sazbu 0,75% p.a., při splatnosti do 20 let pak 
1,75% p.a. a  při splatnosti do  30 let 2,75%p.a. 
Vyplatit by se tudíž mohl, vzhledem k dnešním 
úrokovým sazbám, v  případě splatnosti do  10 
let, ale vznikají zde zase náklady na požadavky 

spojené s vyřízením a splněním podmínek pro-
gramu. Více na www.sfrb.cz.

4. Bytové domy bez bariér 
Tento program se naopak jeví velmi zajímavý, 
poskytuje jej Ministerstvo pro místní rozvoj a  je 
určen bytovým domům se čtyřmi a více nadzem-
ními podlažími, které nejsou vybaveny výtahem, 
nebo které neumožňují bezbariérový přístup 
k  výtahu. Dotace je poskytována ve  výši max. 
50 % nákladů na realizaci akce, maximálně však:

a) 200 tis. Kč v  případě bezbariérových úprav 
přístupu do bytového domu a k výtahu; 

b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro je-
den vchod do bytového domu; 

c) 1000 tis. Kč v případě výstavby výtahu a záro-
veň bezbariérových úprav přístupu k němu.

Druhých 50% lze však, jak jsme si již řekli, získat 
nyní za velmi příznivé úrokové sazby pohybují-
cími se okolo 1%. Více na www.mmr.cz.

A  ať tedy s  některým dotačním programem 
nebo bez, je určitě vhodná doba přemýšlet, zda 
váš dům nevyžaduje celkovou rekonstrukci, čás-
tečnou opravu či nový výtah atp. A pokud do-
jdete k závěru, že ano, ale že určitě ne hned, lze 
si u některých bankovních ústavů zdarma zarez-
ervovat zdroje na dobu až dvou let při dnešních 
úrokových sazbách.

Dnes fungují 4 dotace pro bytové domy 
Nová zelená úsporám, IROP, Panel 2013+ 
a Bytové domy bez bariér
Neváhejte a využijte jednu z možností, která by se mohla týkat právě Vašeho domu.

Chcete vědět více informací?
Zjistěte, zda by právě Váš dům mohl dosáhnout na podporu! 

Přečtěte si veškeré podrobné informace na našich internetových stránkách 
www.radceprosvj.cz

Nebo se s námi spojte přes email redakce@radceprosvj.cz, 
popřípadě na telefonu 601 222 819



14 Praktický rádce pro SVJ    1/2017

www.RadceProSVJ.czÚSPORA TOPENÍ

Proč se snižuje účinnost  
otopné soustavy

V průběhu času dochází v topení ke vzniku 
různých nečistot, kalů, pevných minerálních 
úsad a  koroze. Rychlost a  množství vzniku 
nečistot závisí na  kvalitě přípravy systému 
na  běžný provoz a  kvalitě vody, kterou byl 
systém napuštěn. Zanášení potrubí a  ze-
jména otopných  ploch vodním kamenem, 
korozními produkty, různými minerálními 
solemi  apod.,  je defi nováno jako ukládání 
materiálu na ploše výměny tepla v průběhu 
provozu  topné soustavy.  Zanášení je velmi 
nežádoucí proces, neboť snižuje výrazně 
účinnost otopné soustavy, kromě vytváře-
ní nánosu na  ploše výměny tepla při něm 
dochází také k  poškozování materiálu, což 
může vést až k úplnému zničení zařízení. Vli-
vem tvorby nečistot dochází ke snížení pře-
nosu tepla z teplé vody do vytápěného pro-
storu. Vrstva nánosu se na  teplosměnných 
plochách vyznačuje nízkou tepelnou vodi-
vostí, která snižuje prostup tepla. Vrstvu po-
vlaku lze s určitou nadsázkou přirovnat k pě-
nové izolaci. Pokud se tedy vytvoří v topném 
systému nečistoty či koroze, teplota z vody 
se nepřenáší do  prostoru a  topení se stává 
neefektivním. Důsledkem toho je, že uži-
vatel se snaží více topit (spotřebovává více 
energie na  ohřev), avšak teplo se  v  dosta-
tečné míře nepřenáší do prostoru a pouze se 
zvyšují náklady na vytápění. Jedná se o váž-
ný problém, který má za následek růst pro-
vozních nákladů. Snížení průtoku pracovní 
látky, zvýšená spotřeba elektrické energie 
pro čerpací zařízení v  důsledku vyšších tla-

kových ztrát, přidávání chemických aditiv 
do proudícího média, to vše vede ke zvyšo-
vání nákladů. Výše uvedené skutečnosti mají 
za následek nestabilitu soustavy, která je pří-
činou vysokých nákladů na vytápění a pro-
voz soustavy.  Při dnešních reálných cenách 
tepla se tato situace stává pro odběratele 
nepřijatelnou z  důvodů vysokého zatížení 
rodinného rozpočtu.   Z  výše uvedeného je 
zřejmé, že především prevence zanášení 
je velmi důležité pro ekonomický provoz. 
Všechny jevy doprovázející zanášení jsou 
negativní, a  tudíž je snaha předejít tomuto 
problému . Vyčištění soustavy vhodnou me-
todou má velký význam na zanášení a celko-
vý výkon soustavy . Nejefektivnější a rychlou 
metodou k  odstranění pevných usazenin 
na  vnitřním povrchu otopných systémů je 
dnes chemické čištění.  Cílem chemického 
čištění je snížení spotřeby energie na  vytá-
pění, snížení tepelných ztrát a  zefektivnění 
provozu  otopné soustavy. Chemickým vy-
čištěním se zcela obnoví původní funkčnost 
technologického zařízení a zlepší se přestup 
tepla na  otopná tělesa. Chemické čištění je 
účinnou cestou k  úsporám tepla a  snížení 
nákladů na vytápění budov. 

Proč se věnuje údržbě otopné 
soustavy obecně malá pozornost

Příčin, proč uživatelé  věnují malou pozor-
nost  otopné soustavě v  domě je několik. 
Především se spoléhají na  to, že dodavatel 
tepla se dostatečně stará o  úpravu otopné 
vody a věří proto, že jejich otopná soustava 

je zcela funkční a efektivní. Další problémem 
je  společná vůle a  souhlas většiny  členů 
společenství  se dohodnout. A  to je častý 
kámen úrazu. Další možnou příčinou je ar-
gumentace, že přeci radiátory topí /„nám to 
přece funguje“/ ,  tak proč by se měla sou-
stava čistit. Uživatelé se  řídí úvahou: Co ne-
vykazuje zjevné vady, to je v pořádku. Takto 
zjednodušeně však nelze v žádném případě 
nahlížet na otopné soustavy. Znakem toho, 
že jsou v pořádku, není pouze skutečnost, že 
„topí“, ale hlavně to, že pracují úsporně. A to 
se na  první pohled hned nepozná. U  vytá-
pění jde kromě „topí/netopí“ taky o „plýtvá/
neplýtvá“, takže abychom mohli tvrdit, že 
topení funguje, musí nejen topit, ale součas-
ně i neplýtvat. Návštěva servisního technika 
s komplexní kontrolou zdroje tepla i sousta-
vy by měla mít stejnou důležitost,  jako na-
příklad servisní prohlídka auta.

Závěrem

Spolehlivost a dlouhodobá životnost otop-
ných soustav má široké souvislosti sahající 
od projektu, instalace, kvality používaných 
vod, zprovoznění, vlastního provozu končí-
cí údržbou. Nelze při řešení problémů tyto 
souvislosti opomenout. Nejčastějšími zá-
vadami, které jsou známé z  praxe jsou, že 
kotel se přehřívá, topná soustava je ucpaná 
a předčasně zkorodovaná, topná tělesa ne-
hřejí stejnoměrně atd. Pro prevenci dopo-
ručujeme postupovat dle výše uvedených 
rad.

Chemické čištění otopné soustavy

Profesionální, ekologicky šetrné 
čištění otopných systémů 

a technologických soustav.
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Na co si dát při výběru 

zhotovitelské fi rmy pozor

Jak postupovat při výběru 
budoucího zhotovitele. 

Uvědomte si, že plánujete investici za nemalé 
fi nanční prostředky. Z tohoto důvodu je tře-
ba si porovnat všechny aspekty nabídky. Vý-
běr vhodné realizační  fi rmy je zcela zásadní 
pro řádné provedení díla. Při výběru fi rmy by 
v  žádném případě neměla rozhodovat pou-
ze cena. Špatný výběr zhotovitelské fi rmy se 
v konečném důsledku může značně prodražit 
a o původně uspořené peníze vás může při-
pravit  pozdějšími reklamacemi či náročným 
vymáháním práva. Napravení chyb, ke  kte-
rým došlo během výkonu, přináší  zbytečné 
vícenáklady, řešení takové situace bývá slo-
žité  ,  doprovázené spory s fi rmou ohledně 
reklamací.

Nejsme tak bohatí, abychom mohli 
vybírat nejlevnější zakázky

Většina uživatelů preferuje nejnižší možnou 
cenu. Neberte cenu jako jediné měřítko. Nej-
levnější nemusí nutně znamenat nejvýhod-
nější. Trendem dnešní doby je lákat na nízké 
ceny. Rozdíl ve skutečně poskytnuté hodno-
tě bývá mnohdy markantní. Setkali jsme se 

s mnoha zákazníky, kterým fi nanční náklady 
spojené s  následnými  opravami ve  výsled-
ku podstatně převýšily původní „výhodnou“ 
investici. Nízká cena realizace se ve  většině 
případech v  koncovém výsledku prodraží.  
Za nízkou cenou se  obvykle skrývá nekvalit-
ně odvedená práce často nekvalifi kovaných 
řemeslníků. Tím, že  si zaplatíme za  kvalitu, 
ušetříme si zklamání a další zbytečné starosti 
a výdaje.

Jak si tedy vybrat správnou fi rmu 
a nespálit se?

Pokud má být  služba kvalitní a má nám při-
nést očekávaný dlouhodobý užitek, je potře-
ba se o kvalitu od počátku zajímat. Při výběru 
fi rmy je nejdůležitější kvalita odvedené prá-
ce. Tu získáte jedině patřičnými referencemi. 
Naprosto samozřejmým požadavkem je od-
borná způsobilost realizační fi rmy. Prokázá-
ní kvalifi kačních předpokladů by mělo být 
základním dokladem, který budeme chtít 
doložit .

Několik zásad  resp. doporučení, 
která by měl zájemce při výběru 
kvalitní a odborné fi rmy  zohlednit:

1. Vlastní zaměstnanci –   Prověřte si, zda 
má fi rma vlastní zaměstnance v  HPP. Z  pra-

xe vím, že je lepší, když má  fi rma své vlastní 
zaměstnance , je dohledatelná i  pro řešení 
případných reklamací, záruk  a  následného 
klientského servisu.

2. Sídlo společnosti – vyvarujte se fi rem, 
které nejsou uvedeny v obchodním rejstříku 
fi rem nebo nemají řádné sídlo společnosti 
a webové stránky.

3. Reference - nechejte si od budoucího zho-
tovitele předložit seznam referencí a  ověřte 
si její kvalitu služeb. Vyvarujte se společností, 
které Vám nepředloží seznam svých referencí 
a  ukázku práce podloženou vyjádřením zá-
kazníků. Zde platí, čím více tím lépe.

4. Realizace - Nezáleží pouze na  počtu zís-
kaných referencí, ale také na  jejich velikosti 
a  rozsahu realizace. Zkontrolujte si , jaký je 
objem významných  zakázek, které fi rma rea-
lizovala  a  o jak strategicky významné klienty 
se jedná,… 

5. Nechte si předložit

  certifi káty, osvědčení /certifi kaci, atesty, 
osvědčení…/

  certifi káty použitých materiálů, bezpečnost-
ní listy, nevěřte odmítavým argumentům,   
že se jedná o obchodní tajemství apod. 

  pojistnou smlouvu, jak vysoké má fi rma 
pojištění odpovědnosti v  případě způso-
bené škody.

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, 
vlastních technologií i praktických servisních zkušeností

Poskytujeme komplexní služby

Čištění vnitřních 
povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení

FINEX TECHNOLOGY s.r.o.
U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8

Kontakty: Tel.: +420 602 361 032, +420 777 123 227
E-mail: vitek@finextechnology.cz, info@finextechnology.cz

Web: www.finextechnology.cz
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a) Než budete číst dále, odpovězte si sami 

na jednoduchou otázku: 

„Je správné, aby teplo platil zrovna ten, v jehož 
bytě se teplo spotřebuje?“ Tento aspekt „nová“ 
vyhláška upravuje, resp. poněkud narovnává to, 
co bylo léta opomíjeno. V některých bytech lidé 
zcela vypínají topení, aby ušetřili. Neuvědomují 
si však, že pokud mají teplotu v bytě podobnou 
jako sousedé nebo o malinko nižší, pak se teplo 
do jejich bytu dostane právě od sousedů. Teplo 
vždy přestupuje z teplejšího prostředí do chlad-
nějšího, nikdy naopak. Tedy teplo se spotřebuje 
v jejich bytě, nikoliv u sousedů, i když od souse-
dů se k nim dostává přestupem tepla přes stě-
ny. A teplo, které se k nim od sousedů dostane, 
není zadarmo! Je to teplo koupené od Vaší tep-
lárny nebo vyrobené Vaší kotelnou. Tedy i toto 
teplo někdo musí zaplatit! A kdo by to tedy měl 
být? Platná vyhláška počítá s tím, že určité tep-
lo odebere každý byt, i  kdyby neměl zapnuté 
radiátory, i kdyby tam majitel vůbec nebyl. Ne-
hodnotím, nakolik je to správné, nicméně je to 
běžný průvodní jev společného bydlení. Jinak 
to prostě nejde… Jednoduše řečeno, nařizuje 
všem bez rozdílu zaplatit v základní složce mi-
nimálně takový podíl na teple, který odpovídá 
vytopení každého bytu na  teplotu cca 16°C. 
Všichni musí zaplatit tomu odpovídající ná-
klady v základní složce vyúčtování. K tomu ale 
připlácíte ve spotřební složce vše, co spotřebu-
jete pro vytopení bytu nad 16°C. Má tedy vůbec 
smysl zavírat termostatickou hlavici pod 16°C? 
Ne, nemá to smysl, nic tím neušetříte. Právě 
jsme si „řekli“, že toto (teplo odpovídající 16°C) 
platíte tak jako tak, protože toto teplo si váš byt 
vezme, i kdyby jej nikdo neobýval.    

b) Další otázka: Máte v domě „plýtvače“? 

Máte pocit, že na jejich vysoký tepelný kom-
fort léta přispíváte? To je další aspekt, který 
vyhláška narovnává, byť jen částečně. Od to-
hoto vyúčtování zaplatí „plýtvači“ a teplomi-
lové částky, které mnohem více odpovídají 
reálně spotřebovanému teplu v  jejich bytě, 
než jak tomu bylo v minulosti, více než minu-
lý rok. Ale těm skromnějším a spořivějším se 
platby zase sníží, již nebudou muset na „plýt-
vače“ přispívat tolik. Je to tak správně?

c) Nejdůležitější otázky: Myslíte si, že když 
budete u Vás v domě /bytě šetřit a termosta-
tickou hlavici budete mít nastavenou na op-

timálních 20, nebo 21°C, tak že tím ušetříte 
za  teplo? Bude u  Vás v  domě rozúčtování 
skutečně tak „spravedlivé“, jak vyhláška před-
pokládá? Na to se pokusím odpovědět dále. 

Vraťme se k  bodu a): Jak je vůbec možné, 
že v některých bytech mohou zůstat některé 
radiátory uzavřené (někdy i všechny) a přesto 
tam nemají zimu? Odpověď je jednoduchá, 
znamená to, že celý dům je přetápěn. Zname-
ná to, že v  sousedních bytech je tolik tepla, 
že prostupem od  sousedů vytopí i  byt s  vy-
pnutým topením. Znamená to, že v takovém 
bytě předá spoustu tepla stoupačka, kterou 
„valí“ mnohonásobně více vody, většinou na-
víc o mnoho teplejší, než kolik by stačilo pro 
úsporný provoz. A  znamená to, že Vaše ter-
mostatické hlavice nezvládají svojí regulační 
funkci správně – tedy příliš Vám v úspoře tep-
la nepomáhají, protože v  takových podmín-
kách mají jen velmi omezenou funkci.  

Jak ale zjistit, že dům je přetápěn? Pokud 
jsou v domě obývané byty, kde si lidé mohou 
dovolit nechat vypnuté radiátory, pak přesně 
toto je jasným indikátorem přetápění domu. 
Stejně tak pokud jsou radiátory při plně ote-
vřené termostatické hlavici téměř stejně tep-
lé nahoře jako dole, je to jasný indikátor pře-
tápění. Většina panelových domů je počítaná 
na teplotní rozdíl na radiátoru (nahoře/dole) 
20°C (resp. cca 15 až 20°C).

Jak přestat kupovat teplo, které nepotře-

bujete vy, Vaši sousedi, ani Váš dům? Jak 

začít šetřit?

Je nutné naučit topení, jak se má chovat, 
donutit jej chovat se úsporně, aby Vaše ter-
mostatické hlavice mohly fungovat správně. 
Aby se méně tepla předávalo stoupačkami. 
Aby měl každý možnost chovat se úsporně, 
pokud bude chtít. A aby takové chování bylo 
patrné na ročním vyúčtování nákladů!
  
Základní a nejdůležitější kroky:

1. Hydraulické (hydronické, termo-hydrau-
lické…) vyvážení topné soustavy. Řeší 
správné množství vody do Vašich radiátorů 
i do stoupaček, odstraňuje hlukové proje-
vy topení způsobené nadprůtoky (hučení, 
syčení, pískání), umožňuje správnou funkci 
termostatických hlavic/ventilů.

2. Ekvitermní regulace. Řeší regulaci teploty 
topné vody v závislosti na venkovní teplo-
tě – snižuje teplo předávané jinak zbytečně 
horkými stoupačkami, omezuje rychlé tep-
lotní změny potrubí, může pomoci s  hlu-
kem stoupaček (ťukání, bouchání vlivem 
špatně řešeného kotvení stoupaček).

U  starších topných soustav není většinou 
regulace zvládnutá dobře už léta. A  u  nově 
zateplených domů je vhodné „vysvětlit“ Vaší 
topné soustavě, že po zateplení již tolik tepla 
prostě předávat nemá, že to nepotřebuje-
te…. Nechte projektanta spočítat skutečné 
tepelné ztráty jednotlivých místností i domu 
jako celku a  spočítat hydraulické vyvážení 
topné soustavy. A  pozor – bez velmi dob-

ře provedených výpočtů to prostě nikdy 

fungovat nebude! Nechte si od projektanta 
poradit, zda v případě Vašeho domu má nebo 
nemá smysl pořizovat ekvitermní regulaci. 
A nechte si zdůvodnit proč to tak je. Rozlišuj-
te argumentaci  technickou od  obchodních 
pohnutek dodavatele. Pokud nemáte instalo-
vané správně dimenzované regulační arma-
tury (např. stoupačkové vyvažovací ventily), 
objednejte u  ověřené a  spolehlivé odborné 
fi rmy jejich instalaci podle projektové doku-
mentace. Odborná fi rma Vám provede reálné 
měření a  nastavení topné soustavy podle 
skutečných potřeb domu a  podle výsledků 
hydraulického výpočtu. Toto měření lze kdy-
koliv zopakovat a  kvalitu provedeného díla 
tak nezávisle zkontrolovat. Velmi doporučuji 
ověřit si výsledky fi rmy na  jiných stavbách. 
Majitel seriózní fi rmy Vám poskytne reference 
rád. Pokud z výsledků hydraulického výpočtu 
vyplyne, že ekvitermní regulace pro Váš dům 
má smysl, pak je ideální provést její instalaci 
souběžně s  hydraulickým vyvážením topné 
soustavy. Kvůli zárukám a odpovědnostem je 
vhodné, aby realizační fi rma převzala odpo-
vědnost za projekt nebo aby byla sama doda-
vatelem a garantem projektu. 

Zpracoval:  Miroslav Svěrák
AllTech s.r.o.

Další info: 
www.TopimeChytre.cz;     

www.TepelnaCerpadlaProBytoveDomy.cz,     
www.AllTechsro.cz

Jak zabránit zbytečnému přetápění bytů 
v panelových domech?
Jde zajistit „spravedlivější“ rozúčtování tepla?



17Praktický rádce pro SVJ    1/2017

www.RadceProSVJ.cz
www.RadceProSVJ.cz STANOVY S GARANCÍ

Zatopíme Vám…
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Jak neplatit teplárně za teplo,
které nepotřebujete!

Pomůžeme 
Vám ušetřit 
za vytápění.

• Trápí Vás vysoké faktury za teplo?
•  Chcete spravedlivější 

rozúčtování tepla?
• Je Vaše topení hlučné?

Provádíme optimalizaci
topných soustav
v bytových domech.

Návrh vhodného řešení
pro váš dům,
vám můžeme připravit 
zdarma.

•  Hydronické seřízení topné soustavy – výpočet, realizace, 
změření skutečného výsledku vč. protokolu

•  Oddělení topných soustav, příprava pro samostatné 
měření tepla

•  Instalace vodoměrů, měřičů tepla, indikátorů topných 
nákladů

•  Výměna termostatických ventilů, se zárukou bezhlučnosti
•  Patní regulace teploty topné vody – ekvitermní regulace
•  Příprava topných systémů na změnu zdroje tepla
•  Tepelná čerpadla pro bytové domy
•  Domovní plynové kotelny
•  Rozúčtování tepla a vody

Sjednejte si zdarma 
nezávaznou telefonickou konzultaci. 
Volejte: 608 962 404  

Zašlete nám nezávaznou poptávku: 
alltech@alltechsro.cz 

www.alltechsro.cz 
www.TepelnaCerpadlaProBytoveDomy.cz
e-mail: alltech@alltechsro.cz, tel.: 608 962 404, 606 626 176

AllTech s.r.o., Krhanice 38, 257 42  Krhanice. 
pobočka Praha 4: Na Hřebenech II 783/25, Kavčí Hory 
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Sen nebo realita?
Představte si, že jdete žádat o úvěr na opravu vašeho bytového domu a banka nejen že netrvá 
na zapojení vlastních zdrojů vašeho družstva či SVJ do fi nancování investice, ale úvěr poskyt-
ne za úrokovou sazbu pod 2% a ani nepožaduje platit měsíční poplatek za vedení úvěrového 
účtu. A co víc – banka vám ještě jedno procento z výše vyčerpaného úvěru vrátí na váš účet! 
Zdá se vám to v dnešních podmínkách jako nesplnitelný sen? Pak se rychle probuďte - v ČSOB 
je to nyní realita. 

Od loňského roku mohou vlastníci bytových 
domů opět plně využít státních dotačních 
programů, které výslednou cenu provede-
né investice výrazně sníží. Bytová družstva             
a  společenství vlastníků (SVJ) na  území Pra-
hy tak mohou požádat o dotaci z programu 
Nová Zelená úsporám (NZÚ), ve  zbytku re-
publiky pak jsou připraveny zdroje z Integro-
vaného regionálního operačního programu 
(IROP). V průběhu roku 2016 se navíc poměr-
ně sjednotily jak požadavky obou programů, 
tak i výše možné podpory. Řadě žadatelů se 
tak jimi realizovanou investici, právě díky této 
dotační podpoře, podařilo zlevnit v  průmě-
ru až o 30%. Pozitivní zprávou je, že v obou 
programech je dostatek prostředků i pro rok 
letošní. Společným znakem NZÚ i IROP je ale 
skutečnost, že k výplatě dotace dojde po té, 
co je investice realizována a současně je do-
loženo splnění projektovaných parametrů. Je 
proto logické, že většina bytových družstev 
a SVJ tedy potřebuje minimálně úvěrem pře-
krýt období do  vyplacení dotace. Od  bank 
se očekává, že úvěrem nejen pokryjí náklady 
rekonstrukce, ale současně umožní provede-
ní mimořádné splátky úvěru z dotace. Pokud 
např. klient před podpisem úvěrové smlouvy 
ČSOB sdělí, že má zájem požádat o  dotaci, 
kterou bude chtít použít na  mimořádnou 
splátku úvěru, bude mít již v úvěrové smlouvě 
zakotveno, že takovou splátku může provést 
i při fi xní sazbě bez hrozby jakékoliv sankce.    

V  době, kdy je reálné získat státní dotace 
a  kdy se úrokové sazby z  úvěrů stále drží 
na  rekordně nízké úrovni, se ČSOB rozhodla 
vyjít vstříc požadavkům bytových družstev 
a SVJ v oblasti fi nancování oprav a moderni-
zací a nyní přichází s nabídkou úvěrování, kte-
rá má nejen napomoci ještě více snížit nákla-
dy spojené s  takovou investicí, ale zejména 
potencionální klienty opravdu zaujmout. To, 
že ČSOB je připravena profi nancovat i 100% 
rozpočtových nákladů investiční akce, je již 
samozřejmostí. Banka jde se svou nabídkou 
ještě dále – pokud si její klienti z  řad byto-
vých družstev a SVJ zafi xují pevnou úrokovou 

sazbu minimálně na  10 let, automaticky jim 
po celou dobu splácení úvěru nebude banka 
účtovat měsíční poplatek za vedení úvěrové-
ho účtu. Navíc pouze ČSOB je schopna na-
bídnout ještě další výhodu – formou dotace 
vrátit 1% z  výše čerpaného úvěru na  účet 
klienta! Umožňuje to její Program energetic-
kých úspor, ze kterého jsou dotace vypláceny. 
Podmínkou získání takové dotace je, že úvěr 
byl použit na fi nanční pokrytí investice, která 
přinese prokazatelnou úsporu energií. Důle-
žité je, že žádost o  příspěvek není byrokra-
ticky náročná! Obejde se bez energetického 
auditu a  dalších expertních posudků. Navíc 
touto dotací je možné podpořit i úvěr na re-
konstrukci nepanelových domů a lze jej sou-
časně kombinovat s  dotacemi z  programů 
NZÚ či IROP. Žádost o ni se ČSOB předkládá 
současně se žádostí o úvěr. 

V  období, kdy úrokové sazby z  úvěrů jsou 
na svém minimu, však neroste jen zájem by-

tových družstev a SVJ o úvěry na revitalizace, 
ale ČSOB se stále častěji setkává s  požadav-
kem na  poskytnutí nového úvěru, účelově 
určeného na refi nancování úvěru stávajícího, 
který je ale úročen výrazně vyšší sazbou. Za-
tímco u  bankovních úvěrů a  překlenovacích 
úvěrů od  stavebních spořitelen, úročených 
fi xních sazbou, je jejich refi nancování ve vět-
šině případů spojeno s  poměrně vysokou 
fi nanční sankcí (a je otázkou počítání, zda se 
refi nancování vyplatí), pak u klasických úvěrů 
ze stavebního spoření žádná taková sankce 
nehrozí. Již v loňském roce se ukázala správ-
nost ekonomického myšlení členů řady výbo-
rů SVJ a představenstev BD, když se rozhodli 
využít situace na  trhu a  pokusili se pro svůj 
dům získat co nejvýhodnější úvěrové pod-
mínky. Jen na ČSOB se obrátilo s žádostí o re-
fi nancování svého stávajícího úvěru několik 
desítek klientů stavebních spořitelen. Po  té, 
co řadu let spláceli pouze úroky z překleno-
vacího úvěru a dospořovali, se dostali do fáze, 
kdy se jejich meziúvěr překlopil na  klasic-
ký úvěr ze stavebního spoření. Přes to, že 
na  tomto úvěru měli nižší sazbu, než jaká 
byla na úvěru překlenovacím, při srovnání se 
stávající úrovní úrokových sazeb bankovních 
úvěrů zjistili, že jejich úvěr je stále v průmě-
ru téměř o 2% dražší. Díky refi nancování pak 
získali úvěr nejen za výhodnějších úrokových 
podmínek, ale i při zachování dosavadní výše 
měsíčních splátek, budou takový úvěr splá-
cet kratší dobu než úvěr původní. Že se tak 
úspora celkových úrokových nákladů vlastně 
násobí, netřeba dodávat.

7 důvodů proč využít úvěr od ČSOB 
pro fi nancování rekonstrukce právě letos:

 rekordně nízká úroveň úrokových sazeb
 dostupnost dotací ze státních podpůrných programů
 mimořádná splátka úvěru z dotace bez hrozby sankce

 do investice není nutné zapojit vlastní zdroje
 při fi xaci sazby min. na 10 let se neplatí měsíční poplatek

 až 20% objemu úvěru lze převést na běžný účet
 jen u ČSOB lze navíc získat dotaci 1% z objemu úvěru
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Vážíme si práce členů bytových družstev nebo výborů společenství vlastníků a víme, 
kolik toho musí zvládnout, aby byli všichni sousedé spokojení. Pro usnadnění jejich práce 
přinášíme komplexní služby, které odpovídají jejich finančním potřebám. Nyní mohou 
například čerpat úvěr s dotací. V případě, že úvěrovaná investice přinese úsporu energií, 
ČSOB jim vrátí jedno procento z objemu úvěru zpět.

Rozumíme potřebám vašeho domu, proto nabízíme
úvěr na výměnu výtahu a další rekonstrukce.

Člen skupiny KBC                      800 150 150 | www.csob.cz Firemní bankovnictví

Za každým novým výtahem
vidíme váš úspěšný projekt
Výhodné úvěry pro bytová družstva a SVJ
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Využívejte internet 
pro komunikaci s dodavateli
V každém SVJ se každý rok rozhoduje o vý-
znamných investicích do  řádné údržby 
společného majetku. A členové výboru SVJ 
jsou ti, kteří zodpovídají za  předběžný vý-
běr dodavatelů. Ale jak udělat výběr v sou-
časném nepřehledném množství nabídek 
a dodavatelů? Mnoho služeb, které mohou 
pomáhat v  provozu SVJ, nabízí dnes Inter-
net jako nejrychleji rostoucí komunikační 
kanál. A  jednou z  velmi oblíbených služeb 
jsou tzv. poptávkové služby. Ty ve  velmi 
krátkém čase pomáhají zajistit početné 
a  odpovídající nabídky od  dodavatelských 
firem. 
Zakázky od SVJ jsou pro každou takovou do-
davatelskou fi rmou nejen dobrou referencí, 
ale především lukrativní zakázkou. A  právě 

proto je v  tomto obchodním vztahu nutně 
žádoucí, aby spokojenost panovala na obou 
stranách. Z  tohoto důvodu je zcela jistě 
na  místě, aby výbor SVJ kladl na  fi rmy větší 
tlak vytvořením konkurenčního prostředí. 
A to je bod, ve kterém může pomoci již zmi-
ňovaná poptávková služba. Jedním z  nej-
větších provozovatelů těchto poptávkových 
služeb je server Poptávej.cz, který umožní 
v  minimálním čase oslovit více dodavatelů 
najednou a  zajistit nabídky na  míru od  více 
realizačních fi rem.  

Vytvořte si svoje poptávkové řízení
Výhoda této služby spočívá ve zcela přiroze-
ném a chytrém řešení, které je navíc dostup-
né pro všechny SVJ zcela zdarma. Ať už se jed-
ná o jednorázovou dodávku nebo pravidelné 
služby, poptávku lze zadat kdykoliv. 
Hned na  začátku je vždy nutné vydefi novat 
detailně předmět poptávkového řízení. Po-
drobnosti zakázky uvedené v  poptávkovém 
řízení se potom přímo odráží ve  kvalitě zís-
kaných nabídek od  fi rem, které o  zakázku 
projeví zájem. Vedle samotného předmětu 
zakázky by každé poptávkové řízení mělo 
obsahovat i  další nezbytné informace, jako 
jsou požadované termíny jednotlivých etap 
realizace a alespoň základní odhady velikosti 
zakázky. Pro lepší představu je vhodné také 
přiložit například fotodokumentaci, protože 
poptávka tím bude pro uchazeče názornější 
a jejich nabídka přesnější. 
Nejjednodušší způsob, jak předat všechny 
výše zmíněné informace, je vyplnit formu-
lář na  webových stránkách provozovatele 
poptávkového systému, případně je možné 
zvolit i  telefonickou cestu přes zákaznický 
servis. Vytvoření celého poptávkového řízení 
trvá několik minut. Provozovatel poptávko-
vého systému se potom už postará o rychlou 
a bezpečnou distribuci poptávky mezi vhod-
né a  ověřené dodavatelské fi rmy. Zadavatel, 

Hledáte vhodného dodavatele služeb? 
Chcete vymalovat společné prostory, nechat 
zkontrolovat veškeré rozvody, opravit střechu, 
zateplit fasádu, a to vše kvalitně a s úsporou? 
Zajistíme Vám několik cenových nabídek 
pro jakékoliv SVJ!
Jak využívat elektronické poptávkové řízení v praxi vašeho SVJ.

Získejte pro Vaše SVJ 
kvalitní a „ekonomické“ 
nabídky ZDARMA!
Zavolejte nám nebo napište 
a poptejte cokoliv 
pro Váš bytový dům:
Pište na email: 
redakce@radceprosvj.cz
Volejte na telefon: 
601 222 819
Nebo vyplňte formulář na:
www.radceprosvj.cz/
poptavej
www.RadceProSVJ.cz

POPTÁVEJ
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tedy SVJ, nemusí mít obavy o  své kontaktní 
údaje. Nejsou poskytovány nikomu nežá-
doucímu, nejsou přístupné široké veřejnosti 
a nemohou být zneužity ani pro necílené na-
bídky a „spamování. Data obdrží pouze fi rmy, 
které se aktivně zajímají o realizaci poptávky 
SVJ. Dodavatelé, kteří mají o zakázku zájem, 
zpravidla kontaktují představitele výboru SVJ 
a  zahájí tak první krok ke  zpracování cílené 
cenové nabídky. 
Všechny fi rmy, které mohou reagovat na po-
ptávkové řízení, jsou kontrolovány provozo-
vatelem systému a  navíc jsou také hodno-
ceny od  předchozích zákazníků, což všem 
dalším usnadňuje fi nální výběr. Zadáním po-
ptávkového řízení získá SVJ ve velmi krátkém 
čase více cenových kalkulací a  širší nabídku 
realizací od několika fi rem. To umožňuje SVJ 
porovnat nejen cenové rozpětí, ale také nabí-
zené technologie, materiály, záruční podmín-
ky či doplňkové služby.

Žádná zakázka není malá
Toto známé klišé platí v  případě SVJ dvoj-
násob. Ať už chcete PENB nebo uvažujete 
o  investicích do  opláštění budovy, všechny 
dodávky, které pro SVJ potřebujete, lze po-
ptat přes internetovou poptávkovou službu. 
Velcí poskytovatelé poptávkové služby, jako 
například Poptávej.cz, registrují přes 100 tisíc 
aktivních dodavatelských fi rem z  celé ČR ze 
všech oborů činností. 

Nejčastější poptávky od SVJ v roce 2016

 Výměna oken a vstupních dveří
 Kamerové a bezpečnostní systémy
 Zpracování PENB
 Modernizace výtahů
 Výmalba společných prostor
 Rekonstrukce sklepních kójí
 Práce na opláštění budovy

Funguje to i v praxi
Rozpětí cenových nabídek je značné, což 
mohou potvrdit i  společníci SVJ Zvonička 
z  pražského Podolí. Toto SVJ využívá po-
ptávkové služby již více než rok. V  loňském 
roce se společníci dohodli na výměně oken 

ve společných prostorách. Proto se v únoru 
2016 rozhodli zadat si stručnou poptávku 
na její realizaci. Během krátké doby se o za-
kázku přihlásilo 10 fi rem, jejichž zástupci 
následně dorazili i  na  osobní setkání a  za-
měření stavebních otvorů. Jednou z podmí-
nek společenství byla také realizace zakázky 
do 3 měsíců, což pro většinu dodavatelských 
fi rem nebyl problém. V řádu několika dní po-
tom mohlo SVJ vybírat ze šesti kvalitně zpra-
covaných a  detailních nabídek, které se ale 

lišily až o  desítky procent v  konečné ceně. 
Odhadovaná úspora u  této zakázky činila 
pro SVJ více než 60 000 Kč. 
Nespornou výhodou je určitě transparent-
nost služby. Firmy, jež se hlásí o  zakázku, 
zpracovávají návrhy nezávisle na  sobě a  ne-
mohou si nikdy být jisté, jakou nabídku podá 
konkurenční fi rma. Z  tohoto důvodu jsou 
nabídky férové a odpovídají tržním podmín-
kám a možnostem každé dodavatelské fi rmy 
v daném období.

Zadavatel Předmět poptávky Reakce na poptávku

SVJ Zvonička - Praha 4 Výměna 22 ks oken ve společných prostorách 10 konkrétních nabídek

SVJ Nerudova - Vrchlabí Správa účetnictví pro 96 bytových jednotek 5 konkrétních nabídek

SVJ Rodinná - Ostrava Kácení vysokých stromů na pozemku 3 konkrétní nabídky

SVJ Zahradní město - Praha 10 Výmalba ve společných prostorách, 13 pater 6 konkrétních nabídek

SVJ Bílovec Elektrorevize společných prostor 5 konkrétních nabídek

SVJ Ostrov Výměna 35 ks domovních zvonků 6 konkrétních nabídek

SVJ Na výspě - Praha 4 Kamerový systém pro bytový dům 10 konkrétních nabídek

SVJ Vokovice Zpracování energetického štítku 5 konkrétních nabídek
Zdroj dat: iFORO Group, s.r.o., provozovatel Poptávej.cz

www.RadceProSVJ.cz/poptavej

POPTÁVEJ
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Získejte pro Vaše SVJ kvalitní 
a „ekonomické“ nabídky zdarma
Formulář okopírujte nebo vystřihněte, můžete využít i webový dotazník na www.RadceProSVJ.cz

Poptávkový formulář na plánované akce u Vás v domě

V následujících měsících naše SVJ, BD plánuje níže uvedené činnosti pro náš bytový dům. Abychom měli pro 
naše členy možnost výběru z více nabídek, využíváme oslovení odborných fi rem prostřednictvím Praktického 
rádce pro SVJ.

Co plánujeme?
akce 1 akce 2 akce 3 akce 4

např.: okna např.:  balkóny, lodžie např.: zateplení např.: měření tepla, 
   vody, regulace

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Kdy plánujeme realizaci?
termín akce 1 termín akce 2 termín akce 3 termín akce 4

orientační datum orientační datum orientační datum orientační datum 

……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Kontaktní údaje na naše SVJ, BD:  

Název:          …………………………………………………………………………………

Předseda (kontaktní osoba):         …………………………………………………………………………………

       Telefon:  ………………………………  e-mail:  …………………………………

Město:          ……………………………… 

Datum vyplnění:        ………………………………

   Poznámka (pro upřesnění)

Vyplněný a naskenovaný formulář zašlete emailem na:  redakce@radceprosvj.cz

nebo poštou na adresu: BMCO s.r.o., redakce, Javornická 1581/4, Rychnov nad Kněžnou 516 01

Poptávkový formulář lze také vyplnit na stránkách www.RadceProSVJ.cz

Redakce Praktického rádce Váš požadavek předá odborným fi rmám v daném oboru a tímto se Vám do rukou 
dostanou nabídky, které zcela jistě poskytnou Vašim členům možnost výběru kvalitního dodavatele pro Váš 
bytový dům.

, 601 222 819
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Na Křtaltě 962/19, 789 01 Zábřeh
tel.: 583 415 286, mobil: 777 771 807
minar@trendex.cz, www.trendex.cz

 zateplování
 výměna oken 

a dveří
 opravy 

střešních plášťů
 opravy balkonů, 
lodžií a schodišť

 výstavba 
plynových kotelen

 rekonstrukce 
bytových jader

Revitalizace panelových 
a bytových domů:
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Jak to začalo
Je to již sedm let, co jsme si s  manželkou koupili 
vysněný byt v  novém developerském projektu 
na  Jahodnici v  Praze od  společnosti Skanska, a.s.. 
Důkladně jsme tehdy vybírali místo s dobrou do-
pravní obslužností.
Vše vypadalo výborně. Skanska bytový dům dokon-
čila a my jsme se nastěhovali. Hned na prvním shro-
máždění vlastníků jsem se aktivně přihlásil do  vý-
boru SVJ, jelikož jsem měl zkušenost s působením 
ve výboru společenství z předchozího bydlení.
Měli jsme nevídané štěstí, o  tuto zodpovědnou 
a často nevděčnou práci nebývá dostatečný zájem, 
kupodivu u  nás se zájemců přihlásilo hned úcty-
hodných sedmnáct. Na první schůzi nově vzniklého 
výboru SVJ, jsme se vzájemně vůbec neznali, a tak 
jsme si rozdělili jednotlivé oblasti dle zájmu a dosa-
vadních profesních zkušeností každého z nás.

Správný hospodář
Hledáte úspory resp. optimalizaci cen služeb spoje-
ných s provozováním bytových domů?
Po dvou letech intenzivní kontrolní činnosti výboru 
SVJ nad správcovskou fi rmou, jsme došli k názoru, 
že bude pro všechny výhodnější samospráva vý-

boru SVJ. Od roku 2011 tedy dům začal spravovat 
pouze výbor SVJ, kde jsem se stal předsedou. 
Za celou dobu činnosti jsme vytipovali hlavní pro-
blémové oblasti související se správou domu a  fi -
nančními úsporami. Znamenalo revidovat existující 
smlouvy, vypovězení smluv a  provedení nových 
výběrových řízení na nové dodavatele služeb jako je 
úklid, údržba zeleně a servisní práce. Nedílnou sou-
částí úspor byla i evidence závad a včasná reklamace 
u developera v záruční době. A naopak bylo nutné 
provést i investice do zabezpečení objektu (5 vcho-
dů a společná garáž).
Začali jsme u  správcovské fi rmy dodanou deve-
loperem. Každý velký developer má předem na-
smlouvanou jednotnou správcovskou fi rmu, která 
mu spravuje všechny nově postavené objekty. Ne-
vypisuje tudíž výběrová řízení a správcovská fi rma 
tak nemusí být (a většinou není) nejvýhodnější vol-
bou pro vlastníky. 
Dalším a velmi významným problémem byla kotel-
na, kterou developer postavil v objektu a  její pro-
vozování svěřil do  rukou společnosti Dalkia. Tato 
společnost na  základě dobře nastavené a  takřka 
nevypověditelné 20leté smlouvy inkasovala výraz-
ně více na provozu a údržbě (sazba R2). Tato oblast 

byla a je tak problematická, že musel výbor přistou-
pit ke spolupráci s advokátní kanceláří, která stále 
spor řeší soudní cestou.
Díky důvěře vlastníků vůči výboru SVJ (získali jsme 
mandát na  další období) bylo v  objektu o  velikosti 
136 bytových jednotek dosaženo za šest let k úspo-
ře nákladů neuvěřitelných 30%, tj. více jak 1 mil. Kč 
ročně.

Svěřte se do naší péče
Sjednejte si služby na míru podle Vašeho přání a potřeb. 
Finančních úspor na  provozu bytových domů je 
opravdu hodně, a  to nejen v  novostavbách, ale 
i  starších bytových domech. Velmi důležitý je vý-
běr kvalitního správce, kterému bude v první řadě 
záležet na  optimalizaci jednotlivých nákladových 
kapitol domu. Proto vznikla správcovská společnost 
nové generace – FACILITY Time, s.r.o., ta nabízí kvalit-
ní a spolehlivé služby, které zákazníci pocítí na svých 
zálohových listech.

Ing. David Vlček
Jednatel společností FACILITY Time, s.r.o. 

a Garden TIME, s.r.o.
Tel.: +420 724 619 101

E-mail: info@facilitytime.cz, info@gardentime.cz

Čas pro změnu správce nové generace
Poptáváte správu bytového objektu? Máte problém se stávající správou SVJ? Očekáváte osobní 
přístup od správce? Je čas pro změnu správce!
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Revitalizace bytového domu 
je velmi důležitý a zásadní 
krok, ke kterému se SVJ či BD 
rozhodne. Důraz se v tomto 
případě musí klást nejen na 
výběr realizační firmy, která by 
měla odvézt kvalitní práci, ale 
rovněž na firmu, která zajistí 
dobře připravený projekt
a může Vám pomoci a poradit 
i s ostatními záležitostmi, které 
revitalizaci provází.

Děláme věci jinak než 
ostatní
Víme, že revitalizovat dům 
neznamená ho pouze zateplo-
vat. Úspora energie a s tím 
související úspora peněz je 
důležitá, neméně důležité je 
však bydlet v pěkném pros-
tředí a domě, kde se cítíte 
dobře. Naše návrhy na
revitalizace domu berou vždy 
ohled na ekonomickou stránku 
věci, ale přesto jsou originální 
a každý detail má svůj účel. Za-
jímavé řešení nemusí být vždy 
ekonomicky náročné. 
Klademe důraz na individuální 
přístup a nalezení takového 
řešení, abychom maximálně 
vyhověli Vašim představám, 

ale zároveň se držíme architek-
tonických pravidel stavby.

Rozšiřte si balkony
Častým požadavkem našich 
klientů je rozšíření stávajících 
balkonů nebo lodžií, mj. 
i proto, že při zateplení domu 
dochází vzhledem k použití 
izolačního materiálu k jejich 
zmenšení.

Tato úprava velmi výrazným 
způsobem změní vzhled
Vašeho objektu a proto se této 
problematice věnují naši

architekti a statici společně, 
aby navrhli co nejelegant- 
nější, nejekonomičtější a nej- 
úspornější řešení.  

Využijte střechu
Jak by se Vám líbila privátní 
střešní zahrada nebo dětské 

hřiště? I to je možné!
Vaše plochá střecha skrývá 
velký potenciál a naše 
společnost se zaměřuje na 
využití plochých střech, 
které jsou ve většině případů 
nevyužívané. Z Vaší střechy se 
může stát místo odpočinku, 
relaxace, setkání i zábavy. 
Proměníme Vaši střechu na 
bezpečné a zcela privátní mí- 
sto, kam beze strachu můžete 
poslat Vaše děti po škole,
uspořádat grilování s přáteli 
anebo jen tak odpočívat a to 
vše za jedinečného výhledu, 
který se Vám naskytne. Naši 
projektanti s Vámi ochotně 
proberou možnosti využití Vaší 
ploché střechy a navrhnou op-
timální řešení pro její využití.



27Praktický rádce pro SVJ    1/2017

www.RadceProSVJ.cz
I společné prostory 
jsou důležité
Pro většinu obyvatel bytového 
domu je podstatné, aby dům 
měl kvalitně zateplenou a
atraktivní fasádu, tudíž aby byl 
zajímavý zejména zvnějšku. 
Nicméně na samotné oby-

vatele domu má velký vliv
i interiér domu, protože ti 
vnímají zejména to, jak se cítí 
při vstupu do domu. Nové 
pojetí interiéru může na ně mít 
velmi pozitivní vliv a jeho no-
vou podobu jistě ocení. V hez-
kém prostředí se prostě cítíme 
dobře. Nechte si proto našimi 
architekty zpracovat návrh na 
úpravu interiéru a budete se 
těšit z každé cesty domů.

Vstupní portál jako
vizitka domu
Vstup do objektu je vizitka 
Vašeho domu.  Nejfrekvento-
vanější místo domu vypovídá 
o Vašem vztahu k němu. Je to 
místo setkávání se sousedy, 

místo odchodů a příchodů, 
místo, které by si mělo zasloužit 
Vaši pozornost. Úprava 
vstupního portálu může velmi 
pozitivně ovlivnit i Vaše pocity. 
Drobné stavební úpravy, počí-
naje výměnou vstupních dveří, 
vybudováním závětří a markýz, 
přes návrh osvětlení včetně 
barevného a materiálového 
řešení Vám dodá pocit
nejen bezpečí, ale i pozitivních 
emocí. Úprava vstupních 
portálů rovněž velmi výraz-
ným způsobem zasáhne do 
celkového estetického výrazu 
domu a jejich návrh patří
k nejdůležitějším prvkům 
celkové revitalizace objektu.

Světlo jako důležitý 
faktor v domě
Světlo má obrovský vliv na 
celkové vnímání objektu 
především ve večerních hodi- 
nách.  Proto by se návrh osvě-
tlení exteriéru i interiéru neměl 
podceňovat. Zviditelněte Váš 
dům, aby již z dálky vynikal za-
jímavým a originálním osvětle-
ním. Zbavte se stinných zákoutí 
v domě, ve kterých se necítíte 
příjemně. Promyšlený návrh 
osvětlení od našich architektů 
změní Váš dům k nepoznání.

Není
fasáda 
jako
fasáda
Minimalizace 
tepelných ztrát 
a úspora tepel-
né energie je 
samozřejmě 
hlavní priori-
tou revitalizace 
objektu.

Nicméně revitalizace objek-
tu pro nás není jen zateplení 
fasády, střechy či výměna oken. 
Velký důraz klademe na es-
tetické řešení. Naši architekti 
navrhují soudobé řešení fasád 
za použití moderních a k život-
nímu prostředí šetrných (eko-
logických) materiálů.  
Barevné řešení může z Vašeho 
objektu udělat skvost mezi 
ostatními, a proto ho v žád-
ném případě nepodceňujeme 
a věnujeme mu velkou pozor-
nost, kterou si zaslouží. 

Poradenství 
Naše společnost Vám může 
rovněž poskytnout poradenst-
ví, konkrétně v těchto
oblastech:
 Vyřízení stavebního povolení
 Zajištění dotací
 Výběr realizační firmy
 Zajištění financování revitalizace

 

SOLOrevit, s.r.o.
Jaselská 469/36
160 00  Praha 6 – Bubeneč
tel.: +420 605 778 538
mail: info@solorevit.cz
www.solorevit.cz

Kontaktujte nás do 30. 3.
a naši odborníci pro Vás ZDARMA
vypracují studii proveditelnosti.
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Komplexní revitalizace
Při jedné rekonstrukci jsme schopni realizovat 
výměnu dveří, dodávku poštovních schránek, 
výměnu zvonkového tabla a revitalizaci domovní 
sítě s výměnou bytových telefonů. Samozřejmostí 
je i možnost přechodu z analogového na digitální 
systém. Součástí dodávky bývají i přístupové sys-
témy na otvírání čipem, LED osvětlení s integrova-
nými senzory apod.
U stavebních prací realizujeme nejčastěji výměnu 
dlažby v zádveřích, nové rohože, omítky a malby. 
Na  základě rostoucího zájmu jsme rozšířily svůj 
sortiment a  jsme schopni provádět výměny zá-
bradlí, schodišť a jiných zámečnických prvků, např. 
stříšek a nájezdových ramp.

Kvalita a bezpečí
Několik let jsme vyvíjeli a  stále zdokonalujeme 
technické řešení dveří tak aby, odpovídaly svému 

užití v náročném provozu bytového domu. Důraz 
je kladen hlavně na bezpečnost a odolnost našich 
řešení.
Bezpečnost je velmi důležitá a to jak pro ochranu 
majetku tak obyvatel domu. Ve  standardu osa-
zujeme tříbodové samozamykací bezpečnostní 
zámky, kterými nahrazujeme dnes již rizikové 
jednobodové zámky a  elektromagnetické závo-
ry – tzv. vrátné. Původní řešení v žádném případě 
nezajistí ochranu proti vniknutí nezvaných hostů 
do vašeho domu. S našimi dveřmi se riziko výrazně 
snižuje.
Námi dodávané dveře odolávají zátěži, která je 
hlavně u panelových domů extrémní. Jsme si vě-
domi, že dveřmi denně projdou stovky lidí. Do-
dáváme dveře  ze značkových profi lů o stavební 
hloubce 75mm, 3D panty které umožňují jedno-
duché seřízení a konečně kvalitní zavírače nejno-
vějších konstrukcí. Kvalitou našich výrobků jsme 

si jisti, proto poskytujeme na  hliníkové systémy 
nejdelší záruku na trhu - 10 let!

Záruční a pozáruční servis
Namontováním dveří naše starost o zákazníka ne-
končí.  Po celé ČR nabízíme havarijní 24h servis a je 
možné uzavřít i Servisní smlouvu kdy pravidelný 
servis o vaše dveře přechází na nás.  Máte tak jis-
totu, že dveře budou bezvadně fungovat mnoho 
let a  naplníte podmínky záruky v  případě řešení 
záruční opravy.
Všechno naše snažení má pouze jediný cíl. Dodat 
vám kvalitní dveře, ušetřit čas s výběrem dodava-
telů na jednotlivé části revitalizace a starosti s ko-
ordinací stavebních prací.
Navíc máte zajištěný profesionální servis po  celé 
ČR.

Animo Bohemia je váš specialista 
na dveře a vstupní portály
Naše společnost provádí nejen výměnu dveří a vstupních portálů. Tím že si vyberete nás, můžete vyřešit 
vše najednou. Naší hlavní devizou pro vás je komplexní řešení revitalizace pokud jde o vstup do vašeho 
domu. Zajistíme vše od návrhu, přes výrobu a výměnu dveří, po stavební, zámečnické a elektro práce. 
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Zateplením dům sice získává mnoho:

  Úsporu na vytápění, která pro někoho však 
není tak podstatná.

  Stabilnější vnitřní teplotu, díky které ne-
musíte nastavovat teplotu dle rychlých 
změn počasí a rychlého chladnutí bytů.

  Ochranu proti přehřívání v horkých letních 
měsících.

  Ochranu obvodového pláště, který se celý 
dostává do tzv. teplé zóny.

  Zvýšení hodnoty nemovitosti.
  V  neposlední řadě prodloužení životnosti 

a nový vzhled Vašeho domu.

Pokud však máte opravdu zájem o  zvýšení 
celkového standardu bydlení, tak je nutné hle-
dat stále nové a nové možnosti, a o to se také 
úspěšně snažíme v našich projektech.
Také ve  většině zpracovaných projektových 
dokumentací, ke  kterým se dostaneme až 
v rámci výběrového řízení na realizaci, najde-

me další vylepšení nebo jiné možnosti, kte-
ré před tím nikoho nenapadli. Nemusí se vždy 
jednat o nepřiměřeně náklady. Při správné re-
vitalizaci je však nutné dívat se hodně dopře-
du, a proto správné řešení často vyšší náklady 
přináší. Přínos však bývá mnohem větší.
V  rámci poradenství doporučujeme mnohá 
vylepšení velmi často, a  nikdy se nestalo, že 
by investor po dokončení realizace litoval nad-
standardních provedených opatření. Často 
spíše naopak, když něco nezahrnul do celkové 
revitalizace, tak po jejím ukončení litoval a už 
musel přemýšlet nad dalšími kroky.

Co všechno lze například na objektech ře-

šit a co obvykle řešeno není:

  Přístupové systémy takové, že pouze při-
jdete ke vstupním dveřím a ty se Vám díky 
čipu někde hluboko v  tašce automaticky 
otevřou. 

  Zateplení lodžií bez jejich zúžení nebo pří-
mo rozšíření lodžií na více jak dvojnásobek 
nebo také vybudování nových lodžií a bal-
konů. (obr. 1)

  Zateplení problémových a rizikových míst 
domu například pomocí izolací s několika 

násobně lepšími izolačními schopnostmi 
než jsou obyčejné polystyreny. (obr. 2)

  Výrazné zamezení vnikání tepla i  hluku 
do  bytů žaluziemi nebo roletami, které 
jsou skryté pod izolantem.

  Nehlučná a plně funkční inteligentní vzdu-
chotechnika v celém domě.

  Nebo například sklepní prostory, které 
po  rekonstrukci nemusí vypadat vůbec 
jako běžné sklepní prostory. (obr. 3)

Při svých plánech se opravdu nebojte hle-

dět mnohem dál, máme nápady a i zkuše-

nosti.

Ing. Tomáš Noha
Obchodní ředitel

PANEL-PROJEKT s.r.o.®
www.panel-projekt.cz

Nezateplujte, kompletně revitalizujte
Nebojte hledět mnohem dál
Zateplování budov - o tom se mluví a píše velmi často, ale velmi 
často se zapomíná, že zateplení je součástí celkové revitalizace 
domu.  V opravdu komplexním řešení revitalizace domu je samotné zateplení jen malou částí. 
Ano, je to důležité opatření, protože přináší úsporu. Dnešní technologie však nabízí velké množ-
ství prvků, díky kterým lze bydlení v bytových domech pozvednout na mnohem vyšší úroveň. 

Obr.1

Obr.2

Obr.3
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 Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda 

může mít SVJ zakotveno ve  stanovách, 

že při prodeji bytové jednotky je nejdří-

ve osloveno SVJ a pokud odmítne, může 

být byt prodán a  v  tomto případě, zda 

má právo SVJ hovořit do výběru nájem-

níků.

Dobrý den i  Vám, bohužel to možné není. 
SVJ nemůže zasahovat ani rozhodovat o  tom, 
komu člen (majitel bytové jednotky) svůj maje-
tek prodá nebo pronajme.
Co by ale šlo udělat je, že jednotliví členové 
mezi sebou uzavřou smlouvu stanovující pro 
ně předkupní právo bytové jednotky.

 Vážení, jsme SVJ, kde ke společným pro-

storám patří i prádelna. Jeden člen spo-

lečenství má zájem o odprodej prádelny. 

Domníváme se, že musí být udělán od-

had a následně musí být k odprodeji se-

psány se všemi vlastníky smlouva a  do-

datečné prohlášení vlastníka. Souhlas 

musí být 100% nebo se mýlíme? Další 

názor vlastníka je, že by vyměnil sklepní 

prostor, který má každý vlastník odděle-

ný, ale patří také do společných prostor, 

a vyrovnal by rozdíl v m2, je tento postup 

vůbec možný?

Zde je zásadní informace, co máte upraveno 
ve Vašich Stanovách, a toho se musí každé Spo-
lečenství vlastníků držet. Pokud je prádelna 
vedena jako společná část, jak tomu u většiny 
domů bývá, je téměř jisté, a  budete tak mít 

zakotveno ve Stanovách, že bude potřeba sou-
hlas 100% vlastníků. Není však povinnost před-
tím dělat znalecký odhad.

 Dobrý den. Obracím se opět s  dotazem. 

Před schválením stanov se musí odsou-

hlasit, zda budou stanovy stvořeny pro 

předsedu spol., nebo pro výbor, ne obo-

jí? A může hlasovat dotčený vlastník pro 

předsedu spol., kde je uvedeno jeho jmé-

no (volí sám sebe, tím vznikne většina 

přítomných), protože se nikdo do  toho 

nežene a pro výbor by tím byla menšina. 

Děkuji  a krásný pohodový den.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve  svém § 1205, odst. 1 hovoří následovně: 
Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shro-
máždění. Statutární orgán je výbor, ledaže sta-
novy určí, že je statutárním orgánem předseda 
společenství vlastníků. 
Počet členů však musí být určitý, není však sta-
noven minimální počet členů, jak tomu bývalo 
ještě před rokem 2014.
A k Vašemu druhému dotazu, hlasovat sám pro 
sebe může, prakticky může hlasovat pro koho-
koliv.

 Budeme likvidovat bytové družstvo a za-

kládat Společenství vlastníků, je naší 

povinností mít na  schůzi notáře, který 

o  tom provede zápis? A  druhý dotaz se 

týká plných mocí členů, kteří se nemo-

hou dostavit na  tuto připravovanou 

schůzi, kolik plných mocí může být na-

psáno na jednoho člena? Tedy kolik čle-

nů, kteří se nezúčastní, může zastupovat 

jeden člověk? 

Pokud rušíte družstvo s  likvidací, pak je k  roz-
hodnutí o  zrušení družstva skutečně potřeba 
notářský zápis. Zároveň na  Shromáždění je 
možné zastupovat (jako jeden zástupce) maxi-
málně jednu třetinu družstevníků.

 Jsme Společenství vlastníků, které 

vzniklo už před 6 lety, náš dotaz se týká 

ustanovení prvních členů statutárního 

orgánu, je nezbytně nutné mít je znovu 

zaspané ve stanovách, které nyní bude-

me vkládat do  sbírky listin obchodního 

rejstříku podle nového občanského rejs-

tříku?

Co se týče prvních členů statutárního orgánu, 
tak dle našeho názoru je toto nutné jen u nově 
vznikajících SVJ. U starých SVJ to již ani většina 
notářů nevyžaduje.

 Nevím si už rady s  vlastníky bytové jed-

notky kteří si ze společné chodby udělaly 

„špajz“, kde jen tak stěží někdo projde. 

Několikrát byly tito majitelé vyzváni 

k  odstranění, ale marně. Bylo nám pro-

stě řečeno, že v bytě místo nemají, a tak 

to zůstane na chodbách. Prosím, co s tím 

můžeme udělat? Moc děkujeme.

Zde jste jako Společenství vlastníků (SV) samo-
zřejmě v právu. Bylo by dobré, abyste jako SV 

Právní poradna
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vyzvali vlastníky písemně k odstranění. Pokud 
neodstraní, může Vaše shromáždění SV roz-
hodnout o poplatku, který za zábor společných 
prostor budou platit, případně může výbor po-
dat návrh soudu, aby rozhodl, že vlastníci musí 
věci ze společných prostor odstranit.

 Řešíme znění nových Stanov a v jednom 

z bodů chceme, aby vlastník bytu, který 

byt pronajímá nebo poskytuje jiné oso-

bě, o  této osobě poskytl údaje (jméno, 

telefonní kontakt a adresu trvalého byd-

liště). Můžeme tyto informace od majite-

le bytu žádat?

Ano, tyto údaje vyžadovat můžete.

 Dobrý den, mám následující dotaz. Jed-

na majitelka bytu v  našem bytovém 

domě si chce ve svém bytě zřídit kosme-

tický salón. Může si majitelka bytu salón 

zřídit bez souhlasu ostatních majitelů 

bytů? Nemáme bohužel tento případ 

ošetřen v domovním řádu ani stanovách. 

Předem děkuji za odpověď.

Přeji hezký den a  děkuji za  Váš dotaz. Velmi 
záleží na  tom, jakou povahu bude zmiňova-
ný salón mít. Obecně platí, že pokud provoz 
kosmetického salónu nezpůsobí větší zatížení 
domu, tak toto nemůže Společenství vlastní-
ků jakkoliv zakázat. Bude tedy velmi záležet 
na frekvenci návštěv klientů, na tom, zda napří-
klad nebudou čekat na chodbě, atd.

 Podle zákona byly nové Stanovy SVJ 

schváleny shromážděním SVJ do 31. 12. 

2016. Ale podání změny na Městský soud 

Obchodní rejstřík se může již udělat až 

v roce 2017? 

Děkuji za  Váš dotaz. Stanovy by správně po-
dle zákona měly být vloženy ve  sbírce listin 
obchodního rejstříku právě do  31. 12. 2016, 
datum schválení není rozhodující, důležité je, 
aby stanovy v  tuto chvíli byly již co nejdříve 
na rejstřík zaslány.

 Pro naše SVJ se blíží den, kdy bude kon-

čit volební období stávajícímu výboru 

SVJ. Chci Vás požádat o radu, zda může 

SD zvolit za předsedu někoho, kde nemá 

v našem SVJ majetkový podíl, není vlast-

níkem bytové jednotky, ale pouze bydlí 

jako manžel / -ka/ vlastníka?

Ano, to skutečně může, nový občanský zákoník 
ve svém § 1205, odst. 2 umožňuje Společenství 

vlastníků, že způsobilý být členem voleného or-
gánu nebo zástupcem právnické osoby jako čle-
na takového orgánu je ten, kdo je plně svépráv-
ný a  je bezúhonný ve  smyslu jiného právního 
předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

 Kdyby jeden z majitelů bytů v našem SVJ 

chtěl byt prodat, musel by nechat udělat 

PENB na své náklady nebo by toto mohl 

požadovat právě po SVJ? Nebo se to týká 

pouze toho, kdyby SVJ pronajímalo nebo 

prodávalo prostory, které jsou majet-

kem samotného SVJ?

SVJ je povinno v  takovém případě PENB ne-
chat vyhotovit na  náklady bytového domu 
jako právnického subjektu (ve většině přípa-
dů Společenství vlastníků) bez ohledu na to, 
kdo z členů byt prodává/pronajímá. To samé 
platí i  pro případné nebytové prostory a  je-
jich prodej/pronájem. Průkaz energetické 
náročnosti budovy, neboli PENB, totiž zhod-

nocuje energetickou náročnost celého domu 
jako celku.

 Vážení, obracím se na  vás s  prosbou 

o  zodpovězení dotazu: Je platná volba 

člena výboru SVJ (předsedy) v  případě,  

že byla zvolena osoba, která není vlast-

níkem bytové jednotky v domě? Stanovy, 

platné v době volby tohoto člena výboru 

SVJ, obsahují ustanovení: „... Členem vý-

boru nebo pověřeným vlastníkem může 

být pouze vlastník jednotky v domě.“ Dě-

kuji za odpověď

Bohužel, pokud tak máte výslovně uvedeno 
ve  stanovách, pak nemůžete zvolit nikoho, 
kdo není členem Vašeho SVJ. Vaše stanovy jsou 
v  tomto směru, lidově řečeno, více než zákon 
(ve svém znění § 1205 nového občanského zá-
koníku - NOZ). Z toho vyplývá, že Vaše stanovy 
jsou „přísnější“, než uvádí NOZ, a je třeba se dr-
žet znění Vašich platných stanov.

Poznámka redakce: Nenašli jste tu odpověď právě na Váš dotaz?

Napište nám do redakce na email: redakce@radceprosvj.cz
Na Vaše dotazy odpovídáme na základě našich zkušeností, získaných a naučených informací a i s pomocí advokátní kanceláře Nemeth, Schwarz 
a partneři, kteří jsou špičkou ve svém oboru a v oblasti práva týkajícího se právě SVJ.
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CO PŘINESL PRO SVJ ROK 2016 A JAKÉ ZMĚNY 
A POVINNOSTI NÁS ČEKAJÍ V ROCE 2017
Hlavní právní změny 
Do 31. 12. 2016 měly být upraveny

stanovy a zaslány na soud

Počátkem roku 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012, 
občanský zákoník, který významným způsobem změnil 
dosavadní právní úpravu společenství vlastníků jedno-
tek. V souvislosti s tímto bylo potřeba přistoupit ve vět-
šině SVJ ke změnám jejich stanov a to tak, aby ustano-
vení stanov byla uvedena do souladu s novou právní 
úpravou. Zákonodárce poskytl lhůtu 3 let, během níž 
byla všechna SVJ povinna upravit své stanovy a rovněž 
doručit rejstřík soudu. Jak vyplývá z ustanovení § 3041 
občanského zákoníku, tato lhůta uplynula dne 31. 12. 
2016. Mnoho SVJ dosud změnu stanov neprovedlo 
a někdy se obávají pokut ze strany rejstříkového soudu. 
Není však nutné být příliš úzkostlivý. Soud totiž musí 
SVJ nejprve ke změně stanov vyzvat a dát mu k tomu 
přiměřenou lhůtu – pokud bude tato lhůta krátká, je 
možno požádat soud o  její prodloužení. Teprve poté 
může soud uložit pokutu. Nabízí se otázka, jak se soud 
dozví o tom, že jste stanovy nezměnili a zda skutečně 
bude SVJ kontrolovat. Bohužel dle naší zkušenosti soud 
v  těchto případech postupuje především na  základě 
„udání“ vlastníků, kteří nejsou se situací v SVJ spokojeni. 
Pokud tedy ještě nemáte změněné stanovy, rádi Vám 
na  www.zmenastanov.cz zdarma zkontrolujeme, zda 
je potřeba je vůbec měnit a  případně zajistíme jejich 
změnu tak, aby SVJ nehrozila žádná pokuta.

Do 31. 12. 2015 jste měli přizpůsobit název svého SVJ

Podobně jako u  stanov poskytl zákonodárce všem 
právnickým osobám lhůtu dvou let od nabytí účinnosti 
nového občanského zákoníku k tomu, aby přizpůsobily 
svůj název požadavkům nové právní úpravy. Zákonné 
požadavky na název SVJ jsou explicitně uvedeny v ust. 
§ 1200 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku. Pokud SVJ 
svůj název doposud neupravilo, doporučujeme tak pro-
vést v souvislosti se změnou stanov a připojit změnu ná-
zvu do návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku. 
SVJ pak ušetří na soudním poplatku částku 2.000,- Kč, 
neboť se platí za návrh jako celek. Tato nesmyslná povin-
nost však byla naštěstí novelou NOZu zrušena. V prosin-
ci 2016 byl přijat zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění 
občanský zákoník a další související předpisy. Navzdory 
očekáváním byla novela poměrně střídmá a nepřinesla 
mnoho změn. Sněmovna nakonec odmítla návrh na zří-
zení zástavního práva společenství vlastníků, vzhledem 
k tomu, že by opatření negativně postihlo většinu hy-
potečních úvěru. Od  února 2017 nejsou společenství 
vlastníků jednotek, která vznikla do 31. prosince 2013, 
povinna měnit svůj název tak, aby obsahoval slovní 
spojení „společenství vlastníků“. Tato změna je z našeho 
pohledu opravdu vítaná. V průběhu předchozích dvou 
let probíhaly masové změny v  názvech společenství, 
které byly naprosto bezúčelné a přinášely starosti mno-
hým zástupcům SVJ. Otázkou zůstává, zda tato změna 
nepřišla příliš pozdě, většina SVJ totiž upravila svůj název 
v rámci schvalování nových stanov. Obdobné zproštění 
povinnosti změnit název se týká i spolků.

Od 1. 1. 2016 neúčtujte poplatek z prodlení

Ke  dni 1. 1. 2016 došlo k  novelizaci ust. § 13 zák.                   
č. 67/2013 Sb. a byl tak zrušen poplatek z prodlení tý-

kající se plateb za služby. Od 1. 1. 2016 jej tedy nelze 
dále dlužníkům účtovat. Nicméně zák.  č.  104/2015 
Sb., kterým byla novela provedena, uvádí, že v případě 
dlužných částek, které byly splatné do 31. 12. 2015, lze 
poplatek z  prodlení požadovat. Pro SVJ to prakticky 
znamená, že u dlužných plateb splatných od 1. 1. 2016 
lze požadovat pouze zákonný úrok z prodlení, a nikoliv 
už tento poplatek.  

Od 1. 1. 2016 došlo ke snížení pokuty

za pozdní vyúčtování

Stejnou novelou zákona jako u  poplatku z  prodlení 
došlo ke snížení sazby pokuty uvedené v ust. § 13 zák. 
č. 67/2013 Sb., a  to ze 100,- Kč na maximálně 50,- Kč 
za každý započatý den. Tato pokuta se v případě SVJ 
vztahuje zejména na povinnost doručit vlastníkům jed-
notek vyúčtování služeb ve lhůtě 4 měsíců od skončení 
zúčtovacího období (ust. § 7 zák. č. 67/2013 Sb.).

Od 1. 1. 2016 platí nová pravidla

pro rozúčtování tepla

Prvního ledna roku 2016 nabyla účinnosti vyhláška                
č. 269/2015 Sb., o  rozúčtování nákladů na  vytápění 
a společnou přípravu teplé vody pro dům, která zrušila 
dosavadní vyhlášku č. 372/2001 Sb. Nově je stanovena 
základní složka nákladů na  vytápění v  zúčtovací jed-
notce na 30–50 %, na rozdíl od předchozích 40–50 % 
procent. Spotřební složku tedy tvoří 50–70 % nákladů 
v závislosti na tom, jakou výši základní složky určí po-
skytovatel služeb. Vyhláška kromě této hranice změnila 
také například vzorec pro výpočet při rozdílech v nákla-
dech na vytápění. Dle metodického pokynu minister-
stva pro místní rozvoj text předpisu reaguje na nedo-
statky, které se při uplatňování jeho dříve platné verze 
v praxi objevovaly.  

Zkontrolujte si své každoroční povinnosti
Schválení a založení účetní závěrky

Podle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je SVJ jako účet-
ní jednotka povinno vést účetnictví a v souladu s ust.             
§ 18 musí vyhotovit účetní závěrku. Účetní závěrka 
musí být podle ust. § 1208 písm. d) občanského záko-
níku schválena shromážděním a následně v souladu se 
zákonem o účetnictví a rejstříkovým zákonem zveřej-
něna ve sbírce listin.

Vyúčtování služeb 

Podle ust. § 7 zákona č. 67/2013 Sb. je SVJ povinno vyú-
čtovat vlastníku jednotky nebo nájemci skutečnou výši 
nákladů a záloh za jednotlivé služby a toto vyúčtování 
mu doručit nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčto-
vacího období. SVJ ve vyúčtování musí uvést skutečnou 
výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných 
služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvede-
ní celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, 
aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá 
a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjedna-
ných pro rozúčtování. Finanční vyrovnání se pak prove-
de v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 4 měsíců ode 
dne doručení vyúčtování vlastníku jednotky či nájemci. 
Nesplnění této povinnosti může být dle ust. § 13 cito-
vaného zákona sankcionováno pokutou až do výše 50,- 
Kč za každý, byť jen započatý den prodlení. 

Podání daňového přiznání

Povinnost podat daňové přiznání vždy záleží na  kon-
krétní situaci každého SVJ, resp. na  typu příjmů, které 
SVJ vykáže. SVJ nebude mít povinnost přiznání podat, 
pokud bude mít příjmy pouze (1) z dotací (2) z příspěvků 
vlastníků jednotek na správu domu a pozemku a dále (3) 
z úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových 
prostor. Ostatní příjmy, s výjimkou ostatních příjmů po-
dle zák. č. 586/1992, o daních z příjmu, předmětem daně 
budou. Dále předmětem daně budou u SVJ také úroky 
z bankovních účtů. Z ustanovení § 36 odst. 9 citovaného 
zákona vyplývá, že úrokový příjem z účtu u společenství 
vlastníků bude podléhat zvláštní sazbě daně, což zname-
ná, že zdaňovat tento příjem bude plátce těchto příjmů, 
tedy banka. Tyto příjmy pak nebudou zahrnovány do zá-
kladu daně, takže ani příjem ve formě těchto úroků neza-
kládá povinnost podávat daňové přiznání.

Zapsání změn do obchodního rejstříku

Pokud došlo v rámci SVJ k  jakýmkoli změnám skuteč-
ností zapisovaných do  obchodního rejstříku, tedy ze-
jména došlo ke změně v obsazení statutárního orgánu, 
kontrolní komise, případně se některým členům změni-
la adresa či jméno, je nutné toto nechat zapsat do ob-
chodního rejstříku. Tyto skutečnosti je potřeba také 
doložit příslušnými listinami. Rozsah zapisovaných sku-
tečností vymezuje ust. § 25 zák. č. 304/2013 Sb., o veřej-
ných rejstřících. Důležité také je, že návrh na zápis musí 
být podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhod-
né skutečnosti. SVJ by tedy mělo dávat návrhy na změ-
nu v obchodním rejstříku v průběhu celého roku, jakmi-
le ke změně dojde. Nicméně s koncem roku je vhodné 
zkontrolovat přijatá usnesení a  obchodní rejstřík, zda 
byly skutečně provedeny všechny nastalé změny.

Co se chystá na rok 2017
Novela občanského zákoníku

Novela zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejíž účin-
nost byla původně zamýšlena na 1. 7. 2016, měla pro-
dloužit lhůtu pro povinnost SVJ uvést název do souladu 
s novým občanským zákoníkem. K přijetí novely však 
zatím nedošlo a lhůta k případné změně názvu uplynu-
la dle ust. § 3042 dne 31. 12. 2015. Aktuálně je novela 
na  cestě do  Senátu, avšak od  plánu prodloužit lhůtu 
pro SVJ se upustilo. Podle stávajícího návrhu by novela 
neměla obsahovat změny v  úpravě bytového spolu-
vlastnictví. Naopak členů SVJ by se pak mohly dotýkat 
změny v úpravě nájmu či společného jmění manželů.

Novela insolvenčního zákona

V současné době postupují zákonodárným procesem 
dvě novely insolvenčního zákona, které významným 
způsobem vstupují do  stávajícího pojetí oddlužení. 
Zřejmě nejvýznamnější změnou, která se může do-
tknout mnoha SVJ, je zrušení známé hranice 30 % pro 
schválení oddlužení soudem. V současné době dle ust. 
§ 395 insolvenčního zákona soud vždy zkoumá, zda 
hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajiš-
tění věřitelé, nebude nižší než 30 % jejich pohledávek. 
Nicméně je otázkou, v jaké podobě budou novely na-
konec schváleny, neboť i Nejvyšší soud České republiky 
vyjádřil k navrhovaným koncepčním změnám negativ-
ní stanovisko.

HLAVNÍ PRÁVNÍ ZMĚNY V r. 2017
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Čeká Vás rekonstrukce střechy? 
Počkejte s projektem, proveďte průzkum trhu
Většina investorů (stavebníků) si nejprve nechává vypracovat projekt na rekonstrukci, tím se 
ale připravuje o mnoho dalších možností jak případně „lépe“ střechu rekonstruovat. Vypra-
cování projektu je zprvu zbytečnou investicí a u některých rekonstrukcí střechy je projektová 
dokumentace zcela nepotřebná.  

Získejte střešní izolaci od jediného certifi kovaného dodavatele 
stř ešních systémů  SWEPCO v Č R od roku 1993. 

Jelikož technický návrh a  zpracování cenové 
nabídky již kvalitní stavební společnosti po-
skytují zadarmo. Jako první doporučujeme 
začít výběrovým řízením. 
Je nutné stavebním fi rmám předem připra-
vit seznam prácí, které se od  nich požadují. 
A  dohlédnout na  to, aby fi rmy měly zakázku 
oceněnou ve stejném objemu (např. tloušťka 
zateplení, zateplení atiky, aj.). 
Kritérium pro postup do užšího kola by v prvé 
řadě neměla být cena, ale reference a přístup 
stavební společnosti. Nejdůležitějším fakto-
rem spolehlivé stavební společnosti je to, jak 
dlouho fi rma působí na trhu a jakou poskytuje 
délku záruky. Vyhrát výběrové řízení by měla 
především zkušená fi rma s  dobrým zázemím 
a  dlouholetou tradicí, stavební společnost, 
jenž poskytuje na rekonstrukci ploché střechy 
záruku minimálně 10 let. 
Pokud to typ stavebních úprav požaduje, ne-
cháme si zhotovit projekt, nejlépe ve  spolu-
práci zhotovitele a  projektanta.  Projekt není 
nutné mít u  všech staveb. Ovšem je dobré  
nebo dokonce nutné, mít  před započetím 
díla vypracované stavební detaily  a  skladby 
konstrukcí, tak aby bylo možné práce staveb-
ní fi rmy kontrolovat. Smlouvu doporučujeme 
mít doplněnou o přesný popis prací u jednot-
livých konstrukcí, tak abychom eliminovali ví-
cepráce. 
Na závěr Vás chceme upozornit, že výběr sta-
vební fi rmy je potřeba provádět v  předstihu. 

Výběrové řízení se může spolu s  přípravou 
táhnou měsíce, proto je potřeba jej připravo-
vat dopředu. I samotná společnost si pro vás 
dopředu musí uvolnit kapacity.
IPOK spol. s.r.o. je stavební společnost založe-
na roku 1993 a  zaměřující se pouze na  hyd-
roizolace a  výstavbu plochých střech. Jako 
jediná v ČR má certifi kaci na provádění nejmo-
dernější světové hydroziolace SWEPCO. 
Společnost IPOK spol. s.r.o zdarma nabízí in-
vestorovi  poradenské práce stavebního au-
torizovaného technika a  návrh optimálního 
řešení střešního souvrství. Dokáže spočítat 
ideální tloušťku zateplení, nebo provedeme 
sondáž skladby střechy, tak aby zvolila správ-
nou formu kotvení. Dále také provádí kontrol-
ní a projekční činnost u plochých střech.
IPOK spol. s r.o. má jako jediná v ČR certifi kaci 
na  provádění nejmodernější světové hydro-
ziolace SWEPCO.
V roce 2013 jsme se spojili s výrobcem střešní 
kamenné tepelné izolace ROCKWOOL a.s. Cí-

lem tohoto partnerství je nabízet na  českém 
trhu nejkvalitnější střešní souvrství s  dlouho-
dobou životností.
Rozhodli jsme se pro kamennou vatu, která je 
především objemově stálá, pevná a  trvanlivá 
(požární bezpečnost aj.).
Vznikla teda certifi kovaná lepená systémová 
skladba SWEPCO + ROCKWOOL.
Díky tomu jsme začali prodávat systém, který 
má stejnou životnost jako životnost budovy! 
Jinými slovy řečeno, SWEPCO, které je na trhu 
již více jak 80 let, umí své střešní systémy udr-
žovat opakovaně a  tím prodlužovat jejich ži-
votnost prakticky do nekonečna. 
Je zde větší počáteční investice, ale náklady 
na údržbu jsou v porovnání s konkurenčními 
produkty minimální
Tento systém SWEPCO + ROCKWOOL se stal 
jednou z  nejprodávanějších variant SWEPCO 
systému na českém trhu pro bytové domy. 

Zdarma Vám provedeme kalkulaci pro 

Váš dům. Pro více informací nebo zpracová-
ní nabídky zdarma nás kontaktujte na: info@

izolacesvj.cz nebo volejte 734 446 445.

Izolace pro domy s.r.o.
Kontaktní  osoba: Kateř ina Homolková  
Javornická  1581, 516 01 Rychnov n. Kně ž nou

telefon: 734 446 445

e-mail: info@izolacesvj.cz, www.izolacesvj.cz
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PŘEMÝŠLÍTE O OPRAVÁCH VAŠEHO BYTOVÉHO DOMU?
TEĎ JE TA NEJVHODNĚJŠÍ DOBA! 
Oprava bytového domu je zásadní investicí, jejíž správné provedení přispěje ke zvýšení kvality bydlení 
a úsporám energií v příštích desítkách let. Vynikající výsledek přitom nezaručí jenom kvalita realizace, 
ale klíčovou roli hraje také zodpovědná příprava.

CO VŠE SE MUSÍ UDĚLAT
V  rámci příprav je nutné udělat velké množství kroků, které zajistí kvalitní výsledek opravy 
Vašeho domu. Jde o  posouzení stavu domu, návrh nejvhodnějšího řešení, následuje výběr 
a  ověření kvality realizační fi rmy, zajištění výhodného fi nancování a  vytvoření projektové 
dokumentace. Všechny tyto kroky pro SVJ dokáží zajistit kvalitní realizační fi rmy. Než se však 
dostane na  samotnou realizaci, přichází nutná administrativa spojená s  opravou. Jedná se 
o složitá a časově náročná jednání s úřady a orgány, které jsou opravou domu dotčeny. 

KDY NEJLÉPE ZAČÍT
Pokud jste nezačali chystat opravu bytového domu již na podzim, nyní je ta správná příležitost. 
Dostatečný čas na přípravu oprav domu přináší efekt v podobě kvalitního výsledku, který 
se dokončí na jaře. Navíc je určitě možné realizovat alespoň zateplení stropu nad vrchním 
podlažím, výměnu oken nebo zateplení stropu suterénu již v průběhu zimy. Část obyvatel 
domu tak okamžitě pociťuje významné přínosy provedených oprav.

PROČ NEOTÁLET
Kromě již zmíněného efektu opravy části domu ještě během zimy, spojeného s  nemalou 
úsporou peněz za vytápění a zlepšením tepelné pohody v bytech, existuje mnoho 
dalších důležitých důvodů, proč opravy Vašeho domu neodkládat. Patří mezi ně například:
- Klidná příprava velkých oprav na jaro, tedy při ideálních klimatických podmínkách 
 (kontaktní zateplovací systém, hydroizolace, výměna střešního pláště…)
- Projektování a jednání s úřady bude pro Vás příjemnější, protože nebude pod 
 časovým tlakem
- Celková oprava bude provedena ještě před horkým létem
- Na domě bude zamezeno vzniku plísní
- Garance současných cen bez rizika zdražení na začátku sezóny
- Jistota včasné rezervace kvalitní realizační fi rmy

Reference:
Po  revitalizaci se v  bytech zlepšil tepelný komfort, kdy oproti letním měsícům v  minulých letech, 
během léta 2015, kdy dosahovaly teploty extrémních hodnot, bylo v  bytech mnohem příjemněji 
a  chladněji než před zateplením. Také přes zimní měsíce na  sklonu roků 2015/2016 bylo naopak 
v bytech pocitově tepleji a co je nejdůležitější, plísně a vlhkost se již vůbec nevyskytují, ani nejsou cítit. 
Toto je pro mne důležité nejen z pozice předsedy SVJ, ale také z pozice otce 2 dětí, kteří jsou astmatici 
a alergici, a v případě, že  by byla plíseň přetrvávala, byl bych nucen situaci řešit změnou bydlení.  
Ing. Viktor Kolarčík, předseda výboru - Praha 9, Něvská 687

NA CO SE NESMÍ ZAPOMENOUT
Při pohledu na výše uvedené přínosy se ale nesmí zapomenout na další dvě důležité skutečnosti. 
Pomocí čísel se tak dá ukázat, proč opravu domu v žádném případě neodsouvat:
- Aktuální razantní růst úrokových sazeb:
 Od září letošního roku došlo k významnému nárůstu úrokových sazeb přesahujícím více 
 než 0,3%. Pro Vaši představu to na  úvěru ve  výši 2.000.000 Kč se splatností 
 20 let znamená zvýšené náklady pro dům ve výši přesahující 80.000 Kč!
- Neustálý nárůst ceny tepla:
 Jen za posledních 5 let došlo k nárůstu průměrné ceny za 1 GJ o 16,5%. Pokud se podíváme do
 roku 2006, tak ve srovnání s ním narostly ceny za GJ dokonce o 49,5%. Historie ukazuje, že ceny 
 energií z dlouhodobého pohledu neustále rostly a je předpoklad, že dlouhodobě porostou i nadále.
Pro Vaši představu, roční úspora ve správně zatepleném cihlovém domě o třech vcho-
dech a  třech patrech běžně dosahuje hodnoty kolem 60%. Z  pohledu úspory peněz 
to přináší pro takový dům každý rok úsporu peněz za vytápění v řádu kolem 150.000 Kč!

Reference:
Oceňuji velice vstřícný, rychlý a  profesionální přístup zástupců z  IP Polná, který se projevoval 
v průběhu celé realizace zateplení našeho bytového domu. Již od první prezentace návrhu řešení 
zateplení, včetně možného  fi nancování úvěrem, přes zpracování technické dokumentace a násled-
ného zajištění potřebných povolení i kolaudace, proběhlo naprosto perfektně a hladce.
Petr Pojedinec předseda výboru - Kolín, Na Magistrále 684

PRO SPRÁVNÝ START VYUŽIJTE NAŠE AKCE >> >> >> >>> >> >>

Více informací na www.revitalizacebytovek.cz nebo na 
telefonu 800 100 533

Zvýhodněná úroková sazba o 0,33% 

prostřednictvím IP proti běžnému 

komerčnímu úroku + Stavebně

-energetické posouzení ZDARMA
AKCE
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Úv r Obnova
pro spole enství vlastník  jednotek a bytová družstva

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

Parametry úv ru:
 Maximální výše úv ru bez zajišt ní je 350 000 K
na jednu bytovou jednotku nebo jednoho lena
(nap íklad spole enství 15 vlastník  m že erpat
úv r až 5 250 000 K ).
 Doba splatnosti až 25 let.
 Anuitn  splácený úv r (bez spo ící ásti a bez p e-
klenovacího období, stejná splátka po celou dobu
splácení v etn  poplatk ).

S úv rem OBNOVA m žete:

Výhody úv ru:
h ta pro erpání je 2 roky od podpisu smlouvy
ez poplatku za erpání
ez poplatku za rezervaci úv ru

 ez závazkové provize
ez poplatku za nedo erpání úv ru
tavební spo itelna eské spo itelny proplatí

fakturu až 12 m síc  zp tn
roková sazba.

Co m žete s úv rem Obnova nap íklad 
realizovat:

 zateplení fasád,
 vým nu oken,
 izolaci a zateplení st echy,
 opravy vstupních domovních dve í,
 bezkontaktní p ístupové systémy,
 montáž hlasového a kamerového systému,
 montáž vestav ných poštovních schránek,
 renovace bal ón  a lodžií,
 vým nu osv tlení, opravy elektroinstalace,
 anténní rozvody v . instalace spol. antén,
 rekonstrukce a vým ny výtah ,
 instalace zdroj  vytáp ní.

Více informací Vám poskytneme na:
tel : 224 309 309
e-mail: obchodni_nabidky@burinka.cz

Úv r Obnova se týká  nancování oprav a stavebních úprav nemovitostí, re  nancování 
stávajících úv r  na výše zmín né a privatizace.

SSCS_uver_OBNOVA_leden2015_PanelPlus_222x295.indd   1

 Bez nutnosti vlastních zdroj  financovat až 100 %
 svého zám ru.
 Uskute nit své plány bez zástavy nemovitostí.
 Vybrat si platnost úrokové sazby (po celou dobu

 splácení nebo  xovanou na 5 nebo 10 let).
 Ponechat si b žný ú et u stávající banky.
 Vkládat zdarma mimo ádné splátky.

bu inka_inzerce_210x285.indd   1 06.10.16   17:29
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S úsporou energií také významně 
souvisí centrální systém ventilace
Ventilace v  celém domě se stává třetí zásadní 
otázkou úspory energií. Dokonalým zaizolová-
ním domu, kde v  ideálním případě je splněna 
maximální vzduchotěsnost, vznikají dvě neu-
jasněné otázky, jak v domě dýchat a jak z domu 
odvést znehodnocený vzduch.
Zásadně nyní vzrůstá důležitost funkční cent-
rální ventilace nebo jiného druhu aktivního vě-
trání. Ačkoliv původní centrální ventilátory stále 
fungují, tak jejich výkon oproti novému stavu 
významně klesl, tudíž výsledný větrací efekt je 
velmi neúsporný. Vysoký příkon motoru, velké 
otřesy a v neposlední řadě vysoký hluk zásadně 
ovlivní výsledný dojem ventilace. 
Dříve platilo pravidlo, že čím víc hučí, tím je lepší, 
dnes je opak pravdou. Jsou vyžadovány ventilá-
tory velmi úsporné, tiché a s adekvátním výko-
nem. A je to logické, protože to zapadá do cel-
kové energetické náročnosti provozu paneláku 
a také komfortu bydlení. 
Jedna z mála fi rem, která se rekonstrukcí centrál-
ní ventilace zabývá již od roku 1996 je fi rma ABC 
s.r.o. z Brna, která dokáže na základě konkrétního 
typu domu navrhnout moderní úsporné větrání. 
Možností větrání je celá řada. Lze větrat za jistých 
podmínek jen pomocí ventilačních turbín LO-
MANCO nebo je propojit s přídavnými ventilátory, 
které zajistí stabilní výkon i při bezvětří, případně 
nahradit původní ventilátory novými moderními 
ventilátory s  elektronickou regulací, které zajistí 
požadovaný výkon ventilace a přitom velké úspo-
ry energií. Nové typy podtlakových ventilátorů 
jsou výrazně tišší a bez otřesů při spuštění. 

Rekuperace 
Další možností větrání přímo bytu je rekuperace. 
Jedná se stále o novou technologii, která ale již 
desítky let funguje ve vyspělých zemích a nyní 
přišla i  k  nám. Rekuperační jednotky se velmi 

rychle přizpůsobují konstrukčnímu řešení byto-
vých domů, protože je předpoklad, že kvůli do-
konalému vzduchotěsnému řešení obálky domu 
se stane žití v takovém domě zcela zdravotně ne-
vhodné a všechny domy budou muset problém 
s aktivním větráním zásadně řešit.
Do budoucna se počítá, že se požadavky na vět-
rání zjednoduší a vše se bude řídit obsahem CO2 
v místnosti. Pokud se bude obsah CO2 v místnos-
ti pohybovat do 1500ppm, bude vše v pořádku, 
pokud půjde nad tuto hodnotu začne být pobyt 
v  místnosti nezdravý a  později i  životu nebez-
pečný.  Na  foto ilustračně meteostanice s  mě-
řením obsahu CO2 (ppm).  Nové stavby od roku 
2020 už s  touto technologií prakticky počítají 
automaticky. 
Rekuperační jednotky mají oproti klasické cen-
trální ventilaci jednu zásadní výhodu. Dokážou 
nejen znehodnocený vzduch odvádět pryč, ale 
hlavně přivádět čerstvý čistý vzduch s  velkým 
podílem kyslíku. Genialitou je, že při tomto vě-
trání je přiváděný čerstvý vzduch přes speciální 
membrány (rekuperátory) dohříván vzduchem, 
který z bytu odvádíme. Ztratíme tak jen 8% tepla 
při účinnosti rekuperace 92 %. 
Takže v  porovnání s  tím, když otevřeme okno 
a vyvětráme celý byt, děje se to, že teplo ve velké 
míře z bytu odvedeme pryč a přivedeme stude-
ný venkovní vzduch, který má i velký podíl nežá-
doucí vlhkosti a prachu. Byt pak musíme opět vy-
hřát na nastavenou teplotu a to stojí další peníze 
za tepelnou energii. 
Rekuperace vyvětrá téměř bez ztrát tepla, přive-
de venkovní vzduch obohacený o  kyslík, odfi l-
truje venkovní prach a  případně přes uhlíkový 
fi ltr i většinu pachů. Odvede špinavý vydýchaný 
vzduch plný vlhkosti, pachů a  jedovatého CO2. 
Dokonce může pomoci vestavěného čidla CO2 
hlídat kvalitu vzduchu a v plně automatickém re-
žimu přepínat rychlost větrání tak, aby byl v bytě 
trvale správný zdravý vzduch. 

Rekuperací získáme v bytě 
nový zdravý vzduch. 
Konstrukčně si můžeme vybrat mezi malými jed-
notkami do  jednotlivých pokojů a  jednotkami 
centrálními s rozvody do všech místností a odta-
hem do centrální šachty, nebo jiným prostupem 
pryč z bytu. Investice se může pohybovat u  lo-
kálních jednotek někde kolem 30tis. Kč u  těch 
velmi kvalitních jednotek a samozřejmě výrazně 
méně u  jednotek jednodušších, ale stále velmi 
účinných.  

Unikátní klimatizace UNICO
Posledním zařízením pro úpravu vzduchu v by-
tech panelových domů je klimatizace. Ano všich-
ni známe ten pocit, kdy je v  létě takové vedro, 
že se není před ním kam schovat...Na to existu-
je také velmi elegantní řešení a  to je speciální 
klimatizace bez venkovní jednotky určená pro 
bytové domy. Tato unikátní klimatizace se velmi 
snadno instaluje, protože postačí vytvořit dva 
prostupy průměru cca. 160 mm do venkovní zdi 
a tam se nainstaluje jedna vnitřní jednotka, kte-
rá v sobě obsahuje veškeré funkční prvky stejné 
jako klasické klimatizace s venkovní jednotkou. 
Vlastní výkon klimatizací je standardní a navíc je 
zajištěn relativně tichý a úsporný provoz. Vlastní 
instalace, díky jádrovému vrtání, je otázka pár 
hodin. Dokonce i venkovní mřížky jsou uzpůso-
beny instalaci z  interiéru, takže montážníci ne-
musí na vnější fasádu domu nic instalovat. Proto 
jsou vhodné i do nejvyšších pater domů.  Velmi 
často se klimatizace montují paradoxně přes 
zimu, protože na montáž to nemá vliv a přitom 
ceny klimatizací jsou mimo hlavní sezonu mno-
hem zajímavější díky různým zimním slevám 
a výprodejům. Proto pokud o klimatizaci do bytu 
uvažujete máte nyní nejvyšší čas. 

Probrali jsme základní možnosti větrání a úpravy 
vzduchu v bytě. Pokud byste měli nějaké dota-
zy, můžete se obracet přímo na technika fi rmy, 
p.Ing. Radima Otýpku
(radim.otypka@abcweb.cz, www.abcweb.cz).

Správné klima v panelákovém bytě
Současná doba stále nahrává revitalizacím panelových domů. Je třeba snížit úniky tepla pomocí 
kvalitního zateplení domu a také instalací kvalitních oken. V současnosti jsou však i další možnos-
ti úspory energií a tím jsou nové technologie, vyhřívání tepelnými čerpadly, větrání rekuperací 
s úsporou tepla atd. Všechny kroky vedou k maximální úspoře energií a tím i k nižším provozním 
nákladům jednotlivých bytů. 
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Jak na domovní řád společenství?
Domovní řád je jedním ze základních dokumentů, které upravují živost ve  společenství vlastníků jednotek. 
Společenství v něm upravuje především otázky užívání společných prostor a pravidla chování tamtéž. Některá 
ustanovení, která odpovídají domovnímu řádu, musí být dle nového občanského zákoníku upravena i ve sta-
novách, ale to neznamená, že by domovní řády ztrácely smysl. Ve stanovách je vhodné upravit nejdůležitější 
pravidla a jednotlivosti ponechat na domovním řádu. 

Co v domovním řádu upravit
V  domovním řádu je vhodné upravit především 
užívání společných částí co do  dodržování noční-
ho klidu, chování a venčení zvířat, požární ochrany, 
bezpečnosti domu (dovírání dveří atd.), použití klí-
čů ke společným prostorám, preventivní povinnosti 
ochrany společného majetku a  podobná ustano-
vení. V  ideálním světě by domovní řády neměly 
být potřeba, ale bohužel mnoho vlastníků a  jejich 
nájemníků si neuvědomuje, že by svým chováním 
mohli ostatní obtěžovat. V domovním řádu je proto 
důležité upravit i  postup při jeho porušení – tedy 
zda má výbor oprávnění rozdávat pokuty a jak má 
případně dodržování domovního řádu vymáhat.

Pokuty v domovním řádu?
Velmi diskutovanou otázkou je závaznost a  vyma-
hatelnosti pokut za  porušování domovních řádů. 
S právní úpravou SVJ v novém občanském zákoní-
ku získala SVJ podle mnoha názorů nástroj, jak lze 
pokuty vymáhat. NOZ zavádí výslovnou povinnost 
vlastníka jednotky řídit se vznikem vlastnického 
práva k  jednotce pravidly pro správu domu a  pro 
užívání společných částí, pokud byl s těmito pravi-
dly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát (což 

bude zajištěno například vyvěšením domovního 
řádu na  domovní vývěsce společenství). NOZ ov-
šem tuto povinnost ještě rozvádí - ukládá vlastní-
kovi jednotky, aby zajistil dodržování pravidel pro 
správu domu a pozemku a pro užívání společných 
částí domu i  osobami, kterým umožnil přístup 
do  domu nebo bytu. Bude se tedy jednat např. 
o  osoby, které s  ním žijí ve  společné domácnosti, 
nájemce, návštěvy, řemeslníky, ale i zcela neznámé 
osoby, pokud jim vlastník umožní přístup do domu 
nebo jednotky. SVJ by tak teoreticky mohla za poru-
šování pravidel správy domu a užívání společných 
částí třetími osobami postihovat vlastníky jednotek.

Pokud jde o  pokuty v  domovním řádu, převládal 
v minulosti spíše názor, že je nelze vlastníkům plat-
ně ukládat – smluvní pokutu šlo uložit jen, pokud se 
na tom strany písemně dohodly. NOZ v tomto ohle-
du přináší zásadní změnu oproti současné právní 
úpravě, neboť nově se písemná forma smluvní 
pokuty nevyžaduje. Proto se lze domnívat, že po-
kud bude domovní řád přijat na shromáždění (a to 
nejlépe všemi vlastníky), budou pro ně smluvní po-
kuty závazné. V nejbližší době uvidíme, jak se k této 
otázce vyjádří soudy. Pokuty pak lze v  domovním 

řádu upravit buď pro veškerá porušení, nebo jen 
pro porušení nejzávažnější, což doporučujeme. Výši 
pokut pak buď stanoví přímo domovní řád, nebo 
jsou ponechána na  rozhodnutí shromáždění. Jako 
vhodná se jeví i  možnost stanovit, že pokuty jsou 
započitatelné proti již uhrazeným zálohám – zde je 
však také otázkou, jak se k tomuto postupu vyjádří 
soudy.

Správně připravený domovní řád tak může fungo-
vání SVJ v mnohém ulehčit a zlepšit sousedské vzta-
hy, ale  všechny problémy s lidmi, kteří se neumějí 
slušně chovat, bohužel nevyřeší.

Pomůžeme Vám s vypracováním 
domovního řádu pro Váš dům.

Kontaktujte nás emailem
na info@stanovy-svj.cz,

www.stanovy-svj.cz,
nebo volejte na telefonní

číslo 601 222 819.
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Chystáte se letos na revitalizaci vašeho domu? 
Naše stavební skupina má za sebou více než 20 let a pøes 500 renovací bytových 
objektù. Díky velkému množství zakázek nakupujeme materiál ve velkém a velké 
množstevní slevy promítáme do koneèné ceny zateplení, aniž bychom museli šetøit 
na kvalitì. Pøesvìdète se sami, že revitalizovat s BBP Stavby se opravdu vyplatí.

www.bbpstavby.cz
new look of 
your house

MEMBER OF BYSTROŇ GROUP
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1.  Provedeme prohlídku stavu Vašeho domu 

a zjistíme jaké opravy vyžaduje 

 -  průzkum stavu domu a termovizní měření

2.  Spočítáme fi nanční náklady revitalizace, 

podíl dotace a navrhneme způsob fi nan-

cování pro Vaši potřebu 

 - ekonomické studie oprav domu

3.  Vypočteme energetický průkaz a zpracu-

jeme celé řešení revitalizace do projektu  

 - PENB a projekt revitalizace

4.  Následně vypracujeme a podáme žádost 

o dotaci 

 - dotační poradenství IROP, Zelená úspo-

rám, Panel 2013+

5. Zprostředkujeme Vám výběrové řízení 

mimo i  v  režimu zákona o  VZ. Zajistíme 

soutěžní podmínky, smlouvy, distribuce 

zadání a  provedeme odbornou kontrolu 

nabídek, to vše v součinnosti s Vámi 

 - poradenství při výběrovém řízení dodava-

tele stavby

6.  Vykonáme odborný dohled nad realizací 

stavby, zkontrolujeme dodržování kvality 

materiálů a prací, technologických postu-

pů a čerpání rozpočtu 

 - výkon technického dozoru a koordinátora 

BOZP dle zák.309/2006 Sb.

Poradíme Vám, jak na dotace. Pomůžeme Vám
s papírováním - jsme Váš odborný průvodce.
Zavolejte na 777 243 654, zdarma poradíme.
Bydlíte ve starém a nevzhledném domě? Trápí Vás plísně a vysoké náklady energií? Ukážeme 
Vám cestu ke správnému řešení... následujte nás.

Zlevněte náklady bytového domu - poradíme Vám.
www.irbos.cz, info@irbos.cz, tel. 777 243 654 
Rodinná fi rma se zkušenostmi v oblasti revitalizací domů - již 16 let
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Výhody vlastního informačního portálu SVJ
Archiv dokumentů 
a kontaktních údajů

Využijte váš neomezený datový prostor 
na portálu. Je to vynikající archiv důležitých 
dokumentů, smluv a  kontaktů. Všechno je 
každý den zálohováno, takže se již nic ne-
ztratí. Pomocí funkce “Rychlého vyhledává-
ní” cokoliv okamžitě dohledáte tak, jak jste 
zvyklí z  internetového vyhledávače. Navíc 
si každá jednotka “pamatuje” minulé vlast-
níky i  s  jejich kontaktními údaji, takže vše 
potřebné pohodlně dohledáte i do minulos-
ti. Pro větší dostupnost a  bezpečnost vám 
také můžeme kompletní stránky každou noc 
nahrát do  cloudu Dropbox a  vy pak máte 
druhou zálohu stránek na  webu cloudové 
služby.

Prezentace Vaší práce

Znáte ty pohledy vlastníků na  schůzích vý-
boru nebo společenství? Myslí si, že dům 
funguje sám, vy vlastně nic neděláte a  je-
nom berete odměny. Informační portál 
SVJ je ideálním prostředkem, jak ukázat, 
co všechno správa domu obnáší. Vyvěste 
na web vaši agendu, uzavřené smlouvy, vý-
běrová řízení, vyvěste zápisy ze schůzí výbo-
ru nebo cokoliv jiného, co můžete “prodat” 
na  shromáždění. Ukažte všem obyvatelům, 
kolik práce pro dům děláte.

Udržujete kontakt i s vlastníky, 
kteří v domě nebydlí

Častokrát vlastníci v  domě nebydlí a  byt 
pronajímají. Nečtou tak nástěnku v  domě, 
schránku vybírají jednou za  čas a  o  důleži-
tých věcech se dozvědí pozdě nebo vůbec. 
Informační portál tento problém řeší ele-
gantně a o každém novém dokumentu do-
stanou vlastníci notifi kační e-mail. Nebydlící 
vlastníci tak mají všechny informace k dispo-
zici a okamžitě.

Lepší komunikace mezi vlastníky

Obyvatelé se mohou kdykoliv zapojit 
do  on-line diskuzí a  vyjádřit tak svůj názor 

na  různá témata. K  dispozici mají možnost 
nahlásit závadu nebo havárii přímo na por-
tálu a sledovat její řešení. V případě zájmu je 
k dispozici sekce Inzerce, kde mohou všich-
ni cokoliv nabízet nebo poptávat, například 
prodej nebo pronájem garáže. Členové SVJ 
mají k dispozici seznam vlastníků a jednotek 
v  domě v  rozsahu veřejných informací do-
stupných v katastru.

Efektivnější průběh Shromáždění

Obyvatelé domu se většinou s  programem 
shromáždění seznámí až na  místě. Výsled-
kem je, že místo věcné diskuze a  hlasování 
se průběh schůze zvrhne v časově náročné 
a zbytečné vysvětlování. Na webu si můžou 
všechny podklady prostudovat dopředu 
a hlavně v čase, kdy se jim to hodí. Portál je 
pro ně dostupný nonstop 24/7.

www.webove-stranky-svj.cz

Další výhody Informačního 
portálu SVJ

 Hlídání katastru - portál v intervalu 3-5 dní kontroluje výpis z katastru u vašeho 
domu. V případě změn vlastnictví zanese tyto změny na vaše stránky a vy o tom 
dostanete přehledný e-mail.

 Pohled do minulosti - portál si při změně vlastnictví pamatuje předchozí stav 
a vy se tak můžete vrátit v čase a uvidíte, kdo kdy vlastnil kterou jednotku a dohle-
dáte také kontaktní údaje minulých vlastníků

 Připomínky na důležité události a akce - portál automaticky několikrát při-
pomene obyvatelům domu důležité akce jako je shromáždění, čištění garáží nebo 
povinné revize technických zařízení

 Neomezený datový prostor - nemusíte hlídat kolik a jak velkých dokumentů, 
fotografi í a souborů na portál uložíte

 Zabezpečení obsahu - do neveřejné sekce portálu mají přístup pouze obyvate-
lé pod svým jménem a heslem. Navíc můžete pro každou složku dokumentů zvlášť 
nastavit, kdo z obyvatelů v ní může číst nebo do ní psát.

 Podpora všech zařízení - Portál se přizpůsobí zařízení na kterém ho používáte 
a funguje bezvadně jak na počítači tak na mobilu a tabletu

 Export dat a tiskové sestavy - Kdykoliv si můžete vyexportovat kompletní se-
znam jednotek nebo členů SVJ do Excelu. K dispozici máte taky připravené tiskové 
výstupy jako je prezenční a hlasovací listina

 Překlad stránek - s integrovanou službou Google Translate si může každý uži-
vatel zvolit v jakém jazyku bude stránky prohlížet. K dispozici je více jak 100 jazyků 
a vy dál plníte stránky pouze v češtině.

 Nápověda a dokumentace - přímo v aplikaci je k dispozici nápověda k aktuálně 
prohlížené stránce. Na webu je pak kompletní dokumentace jak pro běžné uživa-
tele tak pro administrátora.
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Jak neudělat chybu při změně stanov!

Nový občanský zákoník přinesl pro většinu SVJ nutnost změnit stanovy tak, aby mu svými 
ustanoveními neodporovaly. Pro mnohá SVJ to znamená pouze naprosto zbytečné náklady 
na právníky, notáře, kolky atp. a podle toho také ke změně stanov přistupují. To je ovšem 
škoda a do jisté míry i prováhaná příležitost, neboť když už musí SVJ změnu stanov provést, 
bylo by dobré zapracovat do stanov i ustanovení, která zlepší fungování SVJ a vyřeší někte-
ré jejich chronické problémy.

Pomůžeme Vám s vypraco-
váním stanov pro Váš dům. 

Kontaktujte nás emailem
na info@pravnik-svj.cz,

www.pravnik-svj.cz,
nebo volejte na telefonní 

číslo 601 222 819.

Na co je tedy třeba dát si při změně 
stanov pozor?
1. Zakotvěte do stanov řešení situa-

ce s dlužníky
Velká část SVJ má problémy s  dluž-
níky a často je to jen kvůli tomu, že 
tato situace není ve  stanovách do-
statečně postihnuta. Je tedy dobré 
do stanov zavést opatření proti dluž-
níkům, a to jednak opatření preven-
tivní (poplatky z  prodlení atd.), tak 
opatření ohledně vymáhání případ-
ných nedoplatků prostřednictvím 
výboru

2. Zvolte statutární orgán, který vy-
hovuje potřebám Vašeho SVJ
Některá SVJ mají problém s  obsa-
zováním výboru. V  tomto případě 
je třeba zvážit, zda nesnížit počet 
členů výboru, nebo rovnou nezvolit 
jako statutární orgán předsedu. Dal-
ším problémem pak je, co se bude 
dít, pokud z výboru někdo odstoupí. 
Tato situace se dá ve stanovách ele-
gantně vyřešit například kooptací, 
nebo volbou náhradníků.

3. Přesně vymezte, kdy rozhoduje 
výbor a kdy shromáždění
Je dobré určit peněžní hranici, 
do které ještě může samostatně roz-
hodovat výbor a odkdy již musí roz-
hodovat shromáždění. Tuto hranici 
nelze nijak paušalizovat, ale vždy je 
nutné jí stanovit podle specifi k da-
ného SVJ.

4. Dejte si pozor na vzorové stanovy, 
stažené z internetu, a pokud bude 
stanovy vypracovávat advokátní 
kancelář, zjistěte si, zda s  proble-
matikou mají skutečně zkušenosti
Pokud máte v  řadách výboru, nebo 
členů SVJ člověka, který se dobře 
vyzná v právu, nebo který je právní-
kem, pak je stažení vzorových stanov 

vhodným řešením. SVJ si pak do nich 
přidá ustanovení, která považuje 
za vhodné a přizpůsobí si je vlastním 
potřebám. Pokud však SVJ ve  svých 
řadách takového člena nemá, nemu-
sí být stažení vzorového dokumentu 
vhodnou volbou, jelikož každá jeho 
změna může znamenat neplatnost 
celých stanov. Pokud si již SVJ vy-
bere ke  spolupráci na  stanovách 
advokátní kancelář, je dobré si vždy 
prověřit, že daní advokáti problema-
tice skutečně rozumí, jelikož stanovy 
SVJ jsou velmi komplexní dokument 
a  kromě NOZu musí vyhovět i  po-
žadavkům mnoha dalších zákonů 
a podzákonných předpisů.

5. Upravte rozhodování per rollam 
a jednotlivá kvora
Pokud máte v  SVJ problém s  usná-
šeníschopností jednotlivých shro-
máždění, může pro Vás být vhodné 
tzv. korespondenční hlasování, které 
se dá ve  stanovách upravit mnoha 
různými způsoby (například dopisy, 
avšak i  plně elektronicky e-mailem, 
nebo na  internetových stránkách 
SVJ). Dále by Vám též měl právník 
poradit s jednotlivými většinami po-
třebnými pro přijetí rozhodnutí, jeli-
kož NOZ je zde velmi benevolentní 
a  SVJ si tak může do  stanov zavést 
většiny prakticky jakékoliv chce.

6. Problémy s  užíváním společných 
částí vyřešte v domovním řádu
Pro mnohá SVJ jsou problémem 
nepřizpůsobiví vlastníci, kteří ničí 
vybavení ve  společných prostorách, 
dělají hluk, neuklízí, nebo se jinak 
nevhodně chovají. Málo SVJ pak 
má na  tyto vlastníky nějakou páku. 
S  účinností NOZu je i  zde situace 
poněkud ulehčena, když jsou do sta-
nov a domovních řádů zapracovány 
pokuty za toto chování.

7. Zjednodušte proces svolávání 
shromáždění a zaveďte do stanov 
možnost plných mocí.

8. Ve výboru může být i nevlastník
Členem výboru může být nově i ne-
člen společenství. Zde je znovu dob-
ré se poradit s tím, kdo Vám stanovy 
tvoří, zda je tato možnost pro Vaše 
SVJ výhodná, zda ji ve  stanovách 
připustit a  jaká pozitiva a  negativa 
s sebou přináší.

9. Pozor na  ustanovení o  hospoda-
ření společenství
NOZ a  navazující zákony jsou po-
měrně restriktivní, co se týče hos-
podaření společenství a  rozvržení 
poplatků a  záloh mezi jednotlivé 
vlastníky. Zde je dobré postupovat 
opatrně a tak, aby ustanovení o hos-
podaření odpovídala tomu, jak si to 
SVJ přeje, ale aby nebyla v  rozporu 
se zákonem.

10. Stanovy musí vydržet
Poslední a  možná nejdůležitější 
rada - stanovy je nutné připravovat 
tak, aby nebylo nutné je za dalších 
pět let znovu měnit jen proto, že 
se změní zákon. Stanovy je tedy 
nutné upravit dostatečně fl exibilně 
a předvídat při jejich úpravách i bu-
doucí vývoj právní úpravy.

Pomůžeme Vám s vypraco-
váním stanov pro Váš dům. 

Kontaktujte nás emailem
na info@stanovy-svj.cz,

www.stanovy-svj.cz,
nebo volejte na telefonní 

číslo 601 222 819.

STANOVY S GARANCÍ
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Poznamenejte si!

TEPLÁRENSTVÍ 
DNY

A ENERGETIKY

Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS
25. � 26. 4. 2017 | HRADEC KRÁLOVÉ 

www.dnytepen.cz
www.tscr.cz

www.exponex.cz

PŘIPRAVOVANÉ TEMATICKÉ BLOKY
 Dálkové zásobování teplem a chladem
 Využití teplárenských zdrojů ve světě smart grid a decentrální energetiky
 Příležitosti pro rozvoj dálkového vytápění v ČR
 Technika a technologie pro teplárenství
 Energetická legislativa
 Odpady a jejich využití v energetice

Organizátor: Pořadatel: 

Záštita:
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V roce 2010 vyměnili střešní krytinu. V roce 2012 
provedli  výměnu oken a dveří a zateplili fasádu 
kontaktním zateplovacím systémem. V  lednu 
2016 dokončili opravu domu zateplením půdy 
a stropů ve sklepích. K příležitosti prvního výročí 
dokončení všech prací jsme se sešli u krátkého 
rozhovoru s  vlastníkem jednoho bytů v  tomto 
domě, a to paní Musilovou.
Než si začneme povídat uveďme, že se jedná 
o cihlový dům se dvěma vchody, vystavěný v 50. 
letech minulého století a před rekonstrukcí byl 
v docela zuboženém stavu. Dnes září novotou!

  Jak zpětně hodnotíte své rozhodnutí pro-

vést komplexní zateplení celého domu? 

Po prvním roce zkušeností, kdy je dům zateplený 
celý, jsem s výsledkem náramně spokojená. 

  Kde v domě bydlíte?

Má rodina bydlí v posledním patře a nad námi je 
už jen půda. 

  Váš dům jste zateplovali na  etapy. Byla 

Vaše spokojenost se zateplením hned 

od začátku?

Moje osobní spokojenost se projevila až po za-
teplení stropu našeho domu. Jak jsem uvedla 
v předchozí odpovědi, bydlíme v posledním pa-
tře a osobně bych nevěřila, že zateplení stropu 
půdy nám přinese tak velkou změnu. I když jsme 
měli vyměněná okna a zateplenou fasádu, tak se 

nám neustále dělala v koutech u stropu plíseň. 
Po zateplení stropu foukanou izolací od Mach-
stavu se podmínky mnohonásobně zlepšily. 
Plíseň zmizela a plynový kotel zapíná mnohem 
méně často než před zateplením stropu.
Technik od Machstavu nám sice tvrdil, že po za-
teplení stropu pocítíme velké zlepšení, ale znáte 
to. Každý svou práci chválí, ale v tomto případě 
musíme všichni v  domě uznat, že to byla sku-
tečně pravda. Tvrdili nám, že výměnou oken 
a zateplením fasády  jsme si z domu udělali ne-
chtěně komín, že sice cítíme zlepšení, což byla 
pravda, ale ten pravý přínos přijde až po zatep-
lení stropu půdy. Dnes máme za sebou první rok 
zkušeností a jsme výsledkem mile překvapení.

  Zmínila jste, že Vám plynový kotel spíná 

méně, než před zateplení stropů. Dokážete 

říci jak velké úspory za vytápění máte?

Ano. Sleduji to pečlivě a je to polovina, tedy 50%. 
Tomu bych nevěřila!

  A co zateplení stropů ve sklepích?

Sklepy také zateplovala fi rma Machstav. Naše 
SVJ vypsalo výběrové řízení na  zateplení půdy 
a sklepů v jedné zakázce. Machstav podal nejza-
jímavější cenovou nabídku a protože se zabývá 
celkovou rekonstrukcí bytových domů a  byly 
na ně dobré reference, rozhodli jsme se, že jim 
tuto akci svěříme. A za sebe mohu říci, že jsme 
udělali dobře. Můžeme je jenom vřele doporučit 

ostatním, protože i zateplení stropů ve sklepích 
bylo provedeno bezvadně a se stejným efektem 
jako na stropě půdy.

  Chcete na závěr ještě něco doplnit? 

Vím, že některé čtenáře tohoto rozhovoru napad-
ne, že si to tady u nás Machstav pěkně domluvil 
a že rozhovor poskytuje na jejich žádost, ale není 
tomu tak. S tímto nápadem a chválou jsem přišla 
já sama a  jsem připravena každému, kdo bude 
mít zájem sdělit mé zkušenosti, jak s  prací za-
městnanců Machstavu, tak se samotným zatep-
lením, může mi zavolat na 607 782 098.

Děkujeme Vám za krátký rozhovor a přejeme ať 
Vám zateplení přináší úspory a radost po dlouhá 
léta. 

Do roka a do dne…
Je to téměř na den přesně jeden rok, co vlastníci bytového domu 
v Jihlavě na Mošnově ulici dokončili  komplexní zateplení - opra-
vu svého domu.

Pro doplnění jenom uveďme, že na  za-
teplení stropu bytového domu v  Jihlavě 
byla požita technologie foukané minerální 
izolace o  celkové výšce 250mm. Bytový 
dům má půdu nevyužívanou s  přístupem 
pouze stropním výlezem (bez schodiště 
až na  půdu). Pro přístup ke  všem komí-
nům, anténám a dalším důležitým místům 
na půdě vlastníci domu zvolili variantu vý-
stavby revizních lávek. Machstav společně 
s  foukanou minerální izolací dodal a  na-
montoval lávky ze svého patentovaného 
systému DPS (distanční podlahový systém). 
Na  stránkách www.machstav.cz lze shléd-
nout videa a získat další informace o zatep-
lování bytových domů a nejenom foukanou 
minerální izolací. 

Pro bezplatné konzultace a informace

volejte: 721 207 099 nebo pište na

izolace@machstav.cz

Dokážeme pomoci i Vám.
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Za  vším stojí nový typ regulace. Je to taková  
umělá inteligence regulačních a  topných sou-
stav, která regulaci topné soustavy přizpůsobu-
je stanovenému tepelnému komfortu daného 
objektu. Počítá s vnějšími a vnitřními tepelnými 
zisky s  využitím předpovědi počasí v  reálném 
čase. Myslí za Vás, řídí za Vás a šetří Vám.
Vysoce sofi stikovaný řídicí systém pro regulaci 
dodávky tepelné energie potřebné pro vytá-
pění objektů. Používá nový typ algoritmu pro 
ohřev topné vody. Zdroj tepla je ovládán podle 
toho, kolik tepla jednotlivé regulované okruhy 
požadují. Množství dodávaného tepla je přímo 
úměrné tepelným ztrátám objektu v  reálném 
čase a tím se odstraňují nedostatky ekvitermní 
regulace.

Na  rozdíl od  jiných řídicích systémů na  bázi 
ekvitermní regulace dokáže tento systém iden-
tifi kovat případné tepelné zisky (vnější - osluně-
ní, vnitřní - odpadní teplo - počítače , televize, 
vaření, apod.) a  využíváním těchto tepelných 
zisků dokáže stanovit teplotu přívodní topné 
vody tak, aby dodávka tepelné energie byla 
vždy v  souladu s  aktuální potřebou v  reálném 
čase a  reálnou úsporou, potvrzenou uživateli 
regulace od 20%.
Regulace je naprosto nezbytná zejmé-
na u  kompletně zateplených objektů, kde 
po  zateplení je původní topná soustava tak 
předimenzovaná, že si s  přebytkem tepla 
nedokážou poradit ani termostatické ventily 
na radiátorech.

Ekvitermní regulace je zastaralá!
Stávající řídicí systémy používají jeden typ algo-
ritmu pro ovládání zdrojů tepla ve vztahu k top-
né soustavě budovy. Tento často používaný typ 
algoritmu je označován jako ekvitermní regula-
ce. Spočívá v tom, že se topné médium v otop-
né soustavě ohřívá na teplotu, která je nepřímo 
úměrná venkovní teplotě. Tento princip je sice 
logicky správný, ale má dva závažné nedostatky:

  požadovanou teplotu topného média je nut-
né stanovit dle výrobcem doporučených pa-
rametrů 

  pří změně tepelných ztrát objektu (nová okna, 
zateplení objektu,…) je nutné tyto parametry 
opět experimentálně defi novat

Přichází nová éra regulace 
topného systému
Nový typ algoritmu pro ohřev topné vody a sní-
žení hlučnosti topných soustav přiblížením Δt. 
Zdroj tepla je řízen podle toho, kolik tepla jed-
notlivé regulované okruhy požadují pro zajiště-
ní vyšší tepelné pohody člověka. Querythermní 
regulace odstraňuje výše zmíněné nedostatky 
standardní ekvitermní regulace:

  množství dodávaného tepla je přímo úměrné 
tepelným ztrátám objektu

  dle přesného měřiče tepla, který vyhodnocuje 
chování topné soustavy několikrát za  sekun-
du, dokáže okamžitě reagovat na změny

  využívá vnitřních a  vnějších pasivních tepel-
ných zisků, které jsou vylepšeny o predikci te-
pelné potřeby

SVJ ušetřilo dalších 34% za teplo a přitom 
měli už zatepleno!
Řekneme Vám, jak to udělali!

Reálný příklad: Bytový dům Ostrava, datum instalace 3/2015, velikost vytápěné 
plochy - 4127 m2.
Topné období - 250 dní, jednotková cena tepla 481 Kč/GJ.
Spotř eba tepla v Kč  PŘ ED byla 600 288 Kč  za rok. 
Spotř eba tepla v Kč  PO osazení  byla 381 433 Kč , tj. sní ž ení  spotř eby 
o 218 855 Kč /rok, ú spora 33,9%.

Neplaťte zbytečně teplárně teplo, které nepotřebujete.
Zdarma Vám provedeme kalkulaci pro váš dům.
Pro více informací nebo zpracování nabídky zdarma nás kontaktujte na: 
731 656 601, info@radceprosvj.cz
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BYTOVÉ VODOMĚRY

Klasické vodoměry 
Vodoměry klasické suchoběžné konstrukce jsou 
stále oblíbené pro svoji nízkou cenu, ale také je 
potřeba si uvědomit, že právě proto mají i nevýho-
dy, jako je nízká přesnost nebo možné mechanické 

a magnetické ovlivnění. Lopatkové kolo vodoměru, které se otáčí vlivem 
proudění vody, přenáší pohyb přes magnetickou spojku do suchoběžné-
ho počítadla. I v případě tzv. “antimagnetické úpravy” nelze počítat s tím, 
že vodoměr bude antimagnetický, bude mít pouze zvýšenou antimagne-
tickou odolnost proti vnějšímu magnetickému poli.

Přesné neovlivnitelné vodoměry
Tyto vodoměry mají díky vodárenské kon-
strukci hned několik výhod. Nejvýznam-
nější je vyšší přesnost vodoměru, tzn. že 
vodoměr je schopen změřit i  menší pro-
tečené množství vody než v  případě kla-
sických vodoměrů. Kvůli své konstrukci a vlivem tlaku vody, která vodo-
měrem protéká a je v celém objemu, nabízí úpravu antivandal. Vodoměr 
je tedy odolný proti mechanickému poškození a  zároveň díky absenci 
magnetické spojky, která u této konstrukce není, je vodoměr 100% anti-
magnetický. Lopatkové kolo přenáší kroutící moment vyvolaný proudě-
ním vody primo do počítadla bez magnetické spojky. U této konstrukce 
je důležité nezapomenout na utěsněné počítadlo, které Vám zaručí čitel-
nost v průběhu používání měřidla.

Ultrazvukové vodoměry Kamstrup
Ultrazvukové vodoměry využívají ultrazvukový princip 
měření, který se vyznačuje kromě vyšší pořizovací ceny 
i velmi vysokou citlivostí v pásmu nízkých průtoků. Další 
výhodou je i vyšší spolehlivost v průběhu měřící periody 

a to proto, že konstrukce neobsahuje žádné rotující mechanické části. Vo-
doměry jsou vybaveny v základu i dálkovou RF komunikací. Jelikož ultra-
zvukový princip vyžaduje k provozu napájení, je vodoměr osazen baterií 
s životností a ž na 3 metrologické cykly. Lze řící, že se jedná o vhodnou va-
riant v případě, pokud se rozhodnete pro přesné měření a dálkové odečty. 

MĚŘIČE TEPLA

Poměrové indikátory
Poměrové indikátory nebo rozdělovače topných nákladů 
jsou osazovány na radiátory v bytech. Pomocí korekčních 
koefi cientů se pomocí nich provádí rozdělení spotřeby 
tepla v domě mezi jednotlivé byty dle vyhlášky. Poměro-
vé indikátory dříve byly trubičkové, později elektronické 
s jedním čidlem a poté s dvěma čidly. Jedná se o elektro-
nické zařízení, které dík baterii nabízí až 10 letý provoz.

Teplotní senzory
Denostupňová metoda, neboli tzv. gradenová využívá ke stanovení spo-
třeby v  bytech vnitřní teplotu, díky které se poté stanoví denostupně. 
V případě této metody je používán princip, že dva stejně velké byty o stej-
né pokojové teplotě budou mít stejnou platbu za teplo. Teplotní senzory 
se umísťují na zeď a data jsou bezdrátově předávána pomocí komunikaci 
868 MHz. Naměřené hodnoty jsou zobrazovány v online aplikaci.

Kompaktní měřiče tepla
Kompaktní měřiče tepla se používají všude 
tam, kde jsou oddělené bytové okruhy pro 
vytápění. Převážně se jedná o  nové bytové 
domy. Sestavě měřiče tepla se skladá z prů-
tokoměrné části, kterou je vodoměr. Vo-
doměr může být konstrukce s  lopatkovým 
kolem nebo využívající ultrazvukový princip 
měření. Dále je potřeba v okruhu snímat teplotu na přívodním a vratném 
potrubí. K vyhodnocování, měření a zobrazovaní slouží počítadlo, které 
je buď otočné přímo nasazené na vodoměru nebo je oddělitelné s mož-
nosti zavěšení, přišroubování na zeď mimo těleso vodoměru. Zobrazová-
ní naměřených hodnot je převážně v jednotkách kWh nebo GJ.

Čeká Vás čas výměny vodoměrů nebo měřičů tepla? 
Napište nám poptávku na poptavka@SMARTmereni.cz 
nebo nám zavolejte na 734 346 934. 
Rádi Vám pomůžeme s výběrem vhodné variant pro Váš dům.

SMART měření s.r.o. – vodoměry 
a měřiče tepla za nízké ceny
Výměnu vodoměrů a měřičů tepla provedeme 
i ve Vašem bytovém domě

Společnost SMART měření s.r.o. se zabývá prodejem a montáží vodoměrů a měřičů tepla po celé 
ČR. Osazují měřidla, která jsou osvědčená na našem trhu a zároveň poskytují v mnoha přípa-
dech i vhodnou variantu pro splnění požadavku na přesnost nebo provádění dálkových odečtů.

SMART měření s.r.o.
Javornická 1581/4, 516 01 Rychnov n. Kn.

mobil: 734 346 934

web: www.SMARTmereni.cz

email: poptavka@SMARTmereni.cz
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Jak víme, měřit teplo můžeme dvěma způsoby.

1. Měření tepla pomocí 
     teplotních senzorů
První metoda měření tepla je denostupňová, tzv. 
gradenová. Pro přesný výpočet vyžaduje značné 
množství dat a tedy častou komunikaci s měřený-
mi místy. Díky rádiovým přenosům naměřených 
hodnot, je tato metoda měření tepla přesnější 
a oblíbená hlavně díky online přístupu a kontrole 
naměřených dat. Její nespornou výhodou je, že 
zohledňuje prostupy tepla mezi byty.
Tato metoda k  měření tepla používá teplotní 
senzory, které se instaluje na  zeď a  to pouze 
v  obytných místnostech (neinstaluje se např. 
v kuchyni). Teplotní senzor neindikuje, ale měří 
fyzikální veličinu, konkrétně teplotu v místnosti 
(tzv. tepelnou pohodu). Teplotní senzor lze jed-
noduše kdykoliv zkontrolovat např. teplomě-
rem a průběh teploty v místnostech lze proka-
zatelně vyhodnotit i zpětně! 
Tyto senzory měří tzv. tepelnou pohodu, která 
je v daném bytě, tedy pouze teplo, které si ma-

jitel bytu skutečně užívá. Tímto principem jsou 
zohledněny prostupy tepla mezi byty.

Jak vám teplotní senzory zajistí, 
že nebudete platit teplo za sousedy?
Teplotní senzory na zdi měří teplotu v místnos-
ti (fyzikální veličinu), tzv. „tepelnou pohodu“. 
Měří tedy teplo, které vám v bytě zůstane. Když 
soused stáhne své radiátory a  ohřívá svůj byt 
přes zeď od  vás, oba platíte jen za  teplo, kte-
ré jste spotřebovali... a každý tedy spravedlivě 
svůj díl. Přestanete platit za vytápění souseda.
Teplotní senzory na zeď se instalují jen do obyt-
ných místností, nepotřebujete jich tedy tolik.
Navíc v  systému Maddeo zaznamenávají ak-
tuální teplotu 3x za  hodinu a  okamžitě hlásí 

správci ovlivnění nebo manipulaci. Odečty 
spotřeby můžete získat kdykoliv online a máte 
tak průběžnou kontrolu nákladů. Navíc získáte 
i  alarmová hlášení, např: o  chybě, nefunkční 
termostatické hlavici, protékající wc nebo za-
seklý vodoměr u měření vody.
Teplotní senzory spravedlivě určují spotřební 
složku tepla, která je úměrná “tepelné pohodě” 
a  ploše bytu. Z  dlouhodobého hlediska je to 
nejlevnější metoda, pouze se vymění baterie.

2. Měření tepla pomocí 
     poměrových indikátorů
Druhá metoda využívá poměrové indikátory in-
stalované na otopných tělesech.
Zpočátku byly instalovány levné indikátory 
s odpařovacími trubičkami, které jsou v dnešní 
době průběžně nahrazovány elektronickými 
indikátory. Jak sám název napovídá, trubičky 
i elektronické indikátory indikují teplo vysálané 
z radiátoru.
Tato metoda nedokáže zohlednit, co se s vysá-
laným teplem stalo, zda si jej majitel bytu užil 

Stále řešíte, jaká metoda měření tepla 
je právě pro vás nejvhodnější? 

MaddeoCZ s.r.o., Pobřežní 249/46, PRAHA 186 00, info@maddeo.cz, www.maddeo.cz
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Máme důkazy! Denostupňová metoda 
je spravedlivější

nebo zda zmizelo přes stěny k sousedům.

Poměrový indikátor se osazuje na každé otop-
né těleso v bytě. Indikátor vlastně neměří, ale 
pouze registruje a zobrazuje tzv. dílky, které by 
měly být úměrné vysálanému množství tepla 
z otopného tělesa. Ověření správnosti indikace 

– tzv. přezkoušení na nezávislé zkušebně - ne-
existuje! Měření pomocí indikátorů nedokáže 
zohlednit prostupy tepla mezi byty v domě.
Nevýhodou poměrových indikátorů je, že se 
odečítají jen 1x ročně a pokud se ten váš zbláz-
ní a počítá více (nebo ten sousedův „záhadně“ 
přestane počítat), zjistí se to až na konci roku ... 
a teplo v domě se pak rozpočítá nespravedlivě 
mezi všechny.
Když si dáte práci a zpětně přepočítáte „uprave-
né dílky“ v domě, zjistíte, že cca 40% bytů má 
prý teplotu mezi 12-18°C a  cca 10% bytů má 
teplotu mezi 26-37°C… a to je nereálné. Podle 
„indikace“ má jen cca 50% bytů teploty mezi 

18-26°C… a sami tak vidíte, jak je to nepřesné, 
to se supluje vyhláškou. Indikátory mají velkou 
toleranci a tím i nepřesnost.
Při použití indikátorů na  radiátorech musíte 
čekat celý rok na rozúčtování a pak vše odsou-
hlasit, protože neexistuje nepřetržitá a průběž-
ná kontrola náměrů. A  kdo si chce vyzkoušet 
reklamaci, musí se připravit na dohady a nepří-
jemnosti.

Nabídku na výměnu stávajícího měření tep-

la za moderní a spravedlivé teplotní senzory 

nebo poměrové indikátory v  systému Mad-

deo Vám rádi zpracujeme zdarma!

Ve  většině bytových domů se stále řeší, jaká 
metoda měření tepla je právě pro jejich dům 
nejlepší. Někteří se přiklání k  měřičům tepla 
na  radiátory, tedy poměrovým indikátorům, 
jiní zase prosazují denostupňovou metodu. Ale 
co je doopravdy spravedlivější?
Dostalo se mi do rukou porovnání dvou stej-
ných bytových domů, avšak jeden dům má 
namontované měřiče tepla na  radiátorech 
a druhý využívá k měření tepla v bytech tep-
lotní senzory, tedy denostupňovou metodu.
Tyto výsledky vypracovala  nezávislá správa 
nemovitostí  eSpráva s.r.o. ve  Zlíně, kterou 
zastupuje Ing.  Miroslav Gerych. O  výsledky 

tohoto porovnání bychom se s  Vámi chtěli 
podělit.
web: www.esprava.cz , mail: info@esprava.cz

eSpráva s.r.o. spravuje několik  bytových domů 
a mezi nimi jsou právě tyto dva objekty ve Zlí-
ně, které pan Gerych po rozúčtování porovnal.
Na tomto obrázku vidíte porovnání bytů, které 
využívají  k přerozdělení nákladů na teplo měři-

če tepla na  radiátorech, tzv. poměrové indiká-
tory. Sám název napovídá, že indikátor pouze 
indikuje jakési dílky, které se musí ještě přepo-
čítat korekčním koefi cientem, který si někteří 
určují bez energetického auditu. Je to tedy jen 
další nicneříkající číslo.
Zvýraznili jsme byty o stejné výměře, tedy v pří-
padě, že by se v obou bytech topilo na 21 stupňů, 
měly by mít i téměř stejnou platbu za teplo. Jen-
že nemají. Byty, které „nepotřebují“ topit  a mají 
zavřené radiátory, platí o více jak polovinu méně, 
než jiný byt se stejnými parametry. Oproti tomu 
uživatel, který  v bytě topí a jsou radiátory zapnu-
té, platí i o necelých 14 tis. víc, než uživatel, který 
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prostě netopí. Co když je byt například rohový 
a topit musí? Znamená to, že tedy vytápí ostat-
ní  sousedy a platí teplo za ně.
Oproti tomu v domě s teplotními senzory, které 
měří teplotu v  místnostech a  zohledňují pro-
stupy tepla, dochází k  maximálnímu rozdílu 
v  nákladech 1600,- Kč. Nejsou potřeba žádné 
korekční koefi cienty a  každý uživatel zaplatí 
za teplo, které skutečně využívá.
Toto jsou fakta. Fakta, která dokazují, že deno-
stupňová metoda opravdu pomáhá ke  spra-
vedlivějšímu měření tepla.

A  co říká nová vyhláška? Podívejte se na  kon-
krétní porovnání staré a nové vyhlášky na webu. 
V  modrém sloupci vidíte, jak je to v  bytech 
s  rozúčtováním tepla za  staré vyhlášky. V  čer-
veném potom, jak to stejným bytům vychází 
s vyhláškou novou. 
Jaké další důkazy potřebujete, aby jste 
i  ve  svém domě měřili teplo spravedlivě? Ze-
ptejte se nás na další informace nebo si nechte 
vypracovat nezávaznou nabídku.  Můžeme po-
moct i Vám!

Porovnání spotřeby v  bytech dodal Ing.  Miro-
slav Gerych z eSprávy s.r.o., zpracovala Madda-
lena CZ s.r.o.
Tento článek s podrobnými obrázky naleznete 
na  http://maddalena.cz/navody-vodomery-
-merice-tepla/merice-tepla-vysledky/

BEZPLATNÁ LINKA 800 778 778; 

info@maddalena.cz; www.maddalena.cz; 

www.maddeo.cz

Těší se na vás Jaroslava Hrubešová

MaddeoCZ s.r.o., Pobřežní 249/46, PRAHA 186 00, info@maddeo.cz, www.maddeo.cz
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Dřevěný květináč - Elegance
Venkovní květináč, ideální ke vchodu. Dře-
věný květináč je vyroben v České republice 
z masivního smrkového nebo modřínové-
ho dřeva. Dřevěný květináč a jeho dřevo je
impregnované a upravené mořením nebo 
tenkouvrstvou lazurou, venkovní dřevěný 
květináč je kvalitně propracován. Možné 
je i vyrobit jiné rozměry venkovních květi-
náčů na zakázku. Dřevěný květináč lze při-
pravit dle Vašeho přání. Výška venkovních 
květináčů ELEGANCE je standardně 42cm.

Venkovní květináč
- vědro, různé rozměry
Dřevěné dubové/modřínové vědro, vhodné 
na balkón, schodiště a ke vchodu domu. Jde 
o kvalitní zpracovaní, dřevo je impregnova-
né a mořené. Zdobený je obručí z nerezové-
ho plechu. U větších průměrů jsou držadla, 
dno je opatřené praktickými otvory pro od-
vod vody. K vědru je možné dokoupit vnitřní 
plastovou vložku pro osázení.

Koryto z umělého pískovce
Výrobky z umělého pískovce vynikají svý-
mi tvary a jsou i cenově dostupnější než 
výrobky z přírodního pískovce. Mohou 
být použity jako venkovní květináče nebo 
truhlíky k Vašemu krásnému obydlí. Jsou 
vyrobeny v České republice a jsou určeny 
jak pro exteriér tak i interiér.

Květináč - váza - vhodná ke vchodu
Zahradní vázy - jsou výrobky z umělého 
pískovce, případně to mohou být i zahrad-
ní vázy z keramiky. Tyto zahradní vázy jsou
vyrobeny v České republice a jsou určeny 
pro exteriér i interiér. Zahradní vázy vyro-
bené z umělého pískovce si můžete vybrat 
z různých, krásných tvarů. Vázy jsou i ceno-
vě dostupnější než výrobky z přírodního 
pískovce, ale na první pohled nejsou ani k
rozeznání.

Neváhejte nás kontaktovat:

Objednávky, dotazy

a zakázková výroba:

mobil:

+ 420 734 449 449

email:

info@zahradnidekorace.com

web:

www.zahradnidekorace.com 
nebo

www.CeskeZahradniDekorace.cz

Obchod, expedice:

GA service s.r.o.,
Masarykova 1061,

516 01 Rychnov nad Kněžnou

České zahradní dekorace
Kvalitní výrobky za příznivé ceny
České zahradní dekorace Vám přinesou radost nejen na Vaší zahradu, ale ozdobí i Váš dům, 
vchod, schodiště nebo balkón. V eshopu, který provozujeme již 7 let se zaměřujeme na kva-
litní české výrobky, především ruční výroby. Na webových stránkách www.ceskezahrad-

nidekorace.cz si můžete prohlédnout veškeré produkty, např. dřevěné zahradní dekorace, 
dřevěné květináče, pískovcové květináče, pískovcové šlapáky, zakázkovou výrobu ze dřeva 
a z pískovce. Produkty jsou velmi oblíbené jako dárky, kterými můžete potěšit nejen své nej-
bližší. Mrkněte se na pár pro Vás vybraných dekorací, které patří mezi nejoblíbenější. :)
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Konec jednoho defraudanta 
(do roka a do dne)
Když se v srpnu 2015 nově zvolený výbor SVJ 
ujímal funkce a  během podzimu postupně 
přebíral agendu od předchozího pověřeného 
vlastníka, tušili jeho členové, že nevstupu-
jí zrovna na  pole extra pečlivě obdělávané. 
Nepředpokládali však, že určitá suma peněz 
poukazovaných členy SVJ na  správu domu 
soustavně končila v rukách pověřeného vlast-
níka. Ano, stačí se podívat na internet a zjistit, 
že jsme nebyli první ani poslední podvedení, 
vždyť je tak snadné brát ze společného, když 
zloději nikdo nevidí pod ruce! Sluší se v  zá-
jmu genderové otevřenosti podotknout, že 
defraudant byl v  inkriminovaném případě 
rodu ženského. 
SVJ, jak poučení i  členstvím postižení vědí, 
není dravý byznysmen prahnoucí po  zisku 
ani štědrá kampelička půjčující na  potkání, 

nýbrž systém společného bydlení, jemuž stát 
vnutil všehovšudy právní formu, ne však již 
jmění na živobytí. Existenční prostředky si SVJ 
obstarává samo, převážně z vlastních zdrojů. 
Spoléhá přitom na  disciplínu a  solidaritu 
svých členů, protože mnoho černých pasažé-
rů neuveze, a kontinuitu přispívání, bez níž by 
se dříve či později zhroutilo. Že toto má ctít 
a o blaho SVJ usilovat především jeho statu-
tární orgán, jenž dostal od SVJ správcovskou 
důvěru, je zásada uložená zákonodárcem 
i odvoditelná prostým rozumem. 

Únor 2016 = podezřelý
Když tedy nově zvolený výbor nabyl dojmu, 
že se pověřený vlastník vůli zákonodárce, že 
krást se nemá, nejspíše zprotivil, neboť zůsta-
tek na příslušném účtu se s cifrou předestře-
nou na poslední schůzi shromáždění rozchá-
zel o několik set tisíc korun, obrátil se na něj 

se žádostí o  vysvětlení zjevné disproporce. 
To již po prověrce dostupných výpisů z účtu, 
z  nichž vysvitly ničím nepodložené převody 
na  soukromý účet pověřeného vlastníka, ja-
kož i jím provedené hotovostní výběry. Z pr-
votní (upřímné, a  vlastně i  poslední) reakce 
pověřeného vlastníka kupodivu vyplynulo, že 
všechny transakce byly podložené a zdůvod-
něné, ovšem jen a pouze jeho potřebami, po-
něvadž se prý dostal do osobní fi nanční tísně.
Jelikož další komunikace, v  níž výbor žádal 
směrodatné vyjádření, jak a  kdy pověřený 
vlastník schodek v hospodaření hodlá vyrov-
nat, uvízla na mrtvém bodě, informoval o ne-
příjemné situaci ostatní členy SVJ a  v  únoru 
2016 přikročil tomu, co od počátku považoval 
až za krajní možnost, právnicky artikulováno 
ultima ratio. Jako poškozený podal oznáme-
ní o  skutečnostech nasvědčujících páchání 
trestné činnosti pověřeným vlastníkem, v roz-
poru s  jeho povinnostmi při správě cizího 
majetku, tj. najmě trestného činu zpronevěry. 
Vyslovil přitom podezření, že se kriminálního 
jednání mohl dopouštět po celou dobu výko-
nu funkce, kam ovšem výbor nemohl dohléd-
nout: od roku 2004.

Červenec 2016 = obviněný 
Policejní orgán vybavený příslušnými vyhle-
dávacími pravomocemi skutečně výboru 
otevřel oči a pátráním v účetní minulosti SVJ 
neoprávněné fi nanční transakce potvrdil. Ne-
obešel se bez těsné součinnosti SVJ, aniž by 
ovšem zapřel úlohu orgánu činného v  trest-
ním řízení, který musí vyhledávat důkazy 
svědčící jak v  neprospěch, tak ve  prospěch 
osoby, proti níž se řízení vede. Po  poškoze-
ném SVJ tedy paradoxně žádal, aby v  rámci 
dohledávání všech důležitých dokladů před-
kládal rovněž důkazy pro pověřeného vlast-
níka polehčující, snižující rozsah potenciální 
škody, respektive i viny. SVJ tak s  jistou neli-
bostí bezděčně suplovalo úlohu obhajoby 
pachatele. To vše v  očividném dokumentač-
ním chaosu, kdy pověřený vlastník přede-
psané účetnictví, které by poskytovalo úplný, 
pravdivý a  věrný obraz o  hospodaření SVJ, 
tedy i  o  způsobeném manku, nevedl (mož-

Z praxe čtenářů, aneb jak dobře a rychle 
ve skutečnosti fungují mnohé soudy v ČR
Přišel nám do redakce od čtenáře velice zajímavý příběh, který nelze neotisknout. Článek pojed-
nává o kauze, která se z větší části odehrála v loňském roce. Věříme, že příběh bude motivovat 
mnohé z Vás, členů a výborů společenství vlastníků v tom, abyste nevzdávali své snažení a bojo-
vali za rovnoprávný a otevřený chod Vašeho bytového domu.
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ná zcela záměrně). Ovšem výběry peněz pro 
svoji potřebu připouštěl už jako podezřelý 
a posléze i jako obviněný. Proti usnesení o za-
hájení trestního stíhání v  červenci 2016 pro 
přečiny zpronevěry se tudíž nijak nebránil.
Vzhledem k  výši vyčíslené a  patřičně zdo-
kumentované škody se SVJ jako poškozený 
připojilo se svým nárokem na  její náhradu 
do trestního řízení s cílem, aby soud uložil ob-
viněnému povinnost škodu nahradit, ledaže 
by se již během přípravného řízení naskytla 
příležitost k měkčímu řešení cestou některé-
ho z tzv. odklonů (např. podmíněné zastavení 
trestního stíhání, narovnání či dohoda o vině 
a  trestu). Příležitost se nenaskytla: pověřený 
vlastník, jenž - jak by obyvatelé domu mohli 
potvrdit - vždy ke  všemu přistupoval velmi 
žoviálně ba vysmátě, náhle zaujal strategii 
mlčení a pasivity, což si SVJ vyložilo spíše jako 
přezíravost a ignoraci. Přístup to byl u osoby, 
která s ostatními sdílí a evidentně chce dále 
sdílet společné bydlení a k níž se okolí stále 
chová korektně, pochopitelný a zároveň pře-
kvapivý. Nikdo ji totiž pavlačově nepraný-
řoval, naopak členové SVJ, začasto sousedé 
postižení jejím zavrženíhodným počínáním, 
se chovali nadmíru rozumně a  trpělivě. Ob-
viněný oslyšel i doporučení policejního orgá-
nu, aby hledal schůdnější způsob  vyrovnání 
dluhu za pomoci probační a mediační služby. 
Své kriminální prohřešky nicméně doznával.

Listopad 2016 = obžalovaný
Přesto poškozený neváhal a  pro pojistku 
náhrady škody šel ještě dále. K  budoucímu 
uspokojení nároku navrhl policejnímu or-
gánu, aby se souhlasem státního zástupce 
zablokoval byt pověřeného vlastníka, ve kte-
rém v domě pořád bydlí, a zamezil tak jakým-
koliv machinacím zmenšujícím majetkovou 
podstatu, z  níž by mohla být škoda uhraze-
na. Výmluvná doložka »zajištění nemovitos-
ti ve  věcech trestních«, která se v  září 2016 
objevila v katastru nemovitostí, vyjevila (pro 
výbor pozitivně, pro obviněného negativně), 
že i  tento procesní tah se zdařil a  že výbor 
využívá všech dostupných právních nástrojů 
a neponechává SVJ doufat jen v naději.
Obžalobu státní zástupce podal na  přelomu 
října a  listopadu 2016 a  již na  konec ledna 
2017 soud nařídil hlavní líčení. Kontrolní 
prostudování spisu postoupeného k  soudu 
oživilo v paměti celý sled vyšetřovacích úko-
nů a  poskytlo předsedovi výboru, předvola-
nému jako svědek, příhodnou osnovu řeči 
na  podporu zájmů SVJ jako poškozeného. 
Klíčové bylo, že na úkor SVJ si pověřený vlast-
ník libovolně přilepšoval dlouhých deset let, 
vlastně až do doby, kdy funkci předal nástup-
cům. Nový výbor se pak při odkrývání toho 
nadělení, do  něhož vstoupil, divil, s  jakou 

odevzdaností a splavností se pachatel agen-
dy zbavil - pud sebezáchovy by přece velel 
držet se postu zuby nehty?! Ale zřejmě již do-
tyčný věděl, že jeho jednání někdy musí být 
beztak odhaleno, a  možná mu nepřipadalo 
výhodné, obzvláště tváří v  tvář akutním ad-
ministrativním požadavkům nového občan-
ského zákoníku, ve funkci setrvávat doneko-
nečna. Kdo ví? Výbor pověřenému vlastníkovi 
do hlavy neviděl, a to ani v odpovědi na otáz-
ku, zdali mu pro zhruba tři a půl tisíce korun 
průměrně měsíčně odčerpávaných ze společ-
né kasy stálo za to nechat se popotahovat až 
k soudu? Koneckonců ani tam pohnutky jeho 
chování nebyly přesně identifi kovány, zůstalo 
u blíže nespecifi kovaných osobních potřeb.

Leden 2017 = odsouzený
Asi jen ostřílený gauner zvládne vystupovat 
u trestního soudu se zasvěcenou suverenitou. 
Na  osobu dosud nestíhanou a  netrestanou 
má průběh líčení očividně nepovzbudivé, 
skličující účinky. Po  dřívější bezstarostnos-
ti, družnosti a  hovornosti nyní tedy nebylo 
na  lavici obžalovaných ani stopy. Vše trvalo 
zhruba 1,5 hodiny a vyústilo v následující roz-
sudek:

1.  trest 30 měsíců s podmíněným odkladem 
na 4 roky (osoba dosud netrestaná, s čis-
tým trestním rejstříkem),

2.  povinnost nahradit ve  čtyřleté lhůtě po-
škozenému způsobenou škodu (jedno-

značně prokázána ve  výši odpovídající 
skutečnosti, tj. 416 320 Kč),

3.  stanovený dohled probačního úředníka 
(zejména k nastolení a kontrole pevného 
režimu splátek škody; při selhání by došlo 
k přeměně trestu podmíněného v nepod-
míněný),

4.  zrušení zajištění nemovitosti ve  věcech 
trestních (v  případě porušení podmínek 
splácení by SVJ mohlo navrhnout exekuci 
a přiznané nároky uspokojit z dražebního 
prodeje bytu).

 Jelikož obhajoba obžalovaného, který se 
ke škodlivému jednání v průběhu trestní-
ho řízení přiznal, byla nulová, nezvažoval 
ani možnost podat odvolání, kterého se 
hned vzdal. Totéž vzhledem k  naplnění 
představ o  výsledku procesu učinili stát-
ní zástupce a  poškozený. Rozsudek tak 
na místě nabyl právní moci, potažmo vy-
konatelnosti.

Ponaučující resumé
Symbolicky řečeno se vše uzavřelo do  roka 
a do dne - nikoliv konečně vyřešilo, protože 
zpronevěřené peníze na účtu SVJ stále chybí, 
ale postavilo právně najisto. Kromě této práv-
ní jistoty pro SVJ z  prožité kauzy vyplynulo 
i několik poučení do budoucna:
Řízení SVJ a správa domu rozhodně není úkol 
pro jednoho člověka; ani předseda SVJ jako 
jednočlenný statutární orgán nezaručuje více 
než jeho legislativní předchůdce pověřený 
vlastník. Nejen vzhledem k širokému záběru 
činnosti, ale především k většímu riziku zneu-
žití funkce. Chybí-li ostražité a vzájemné kon-
trolní zraky, snáze lze podlehnout pokušení 
ukrajovat ze společného. O praktikách někte-
rých nájemných správcovských fi rem, které 
ovšem ze statutárního orgánu nesnímají zbla 
odpovědnosti, nemluvě (stačí chvíli hledat 
na internetu). 
Únosným modelem, jak se zodpovědně, s co 
nejmenšími nároky na  případnou odměnu 
a úbytek osobního volného času, starat o SVJ, 
je výbor coby kolektiv ochotný především 
slušně komunikovat a pokud možno i vyba-
vený právní, ekonomickou a technickou eru-
dicí. Více osob je každopádně lépe schopno 
poskytnout si vzájemnou kontrolu a  kon-
zultační podporu při navrhování a  přijímaní 
optimálního rozhodnutí. Vždyť o  legislativ-
ně zostřených příkazech uplatňovat veškeré 
právní prostředky k ochraně existenčních zá-
jmů SVJ bylo již napsáno hodně.
Shora podaná »soudnička« jen dokresluje, že 
i  práva SVJ jako poškozeného v  trestním ří-
zení lze za relativně příznivé shody okolností 
a  odpovídajícího přístupu příslušných stát-
ních orgánů využívat důsledně a úspěšně.

Dalibor Nový, Kladno
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informační portál pro výbory SVJ
www.SVJ-info.cz

Co musíte vědět, když 
chcete spravovat Vaše SVJ 
jednoduše, bez velké 
námahy a ztráty spousty 
času!

Představuji Vám nový projekt, který je za-
měřený na  SVJ a  BD, kde Vám ušetříme 
čas při hledání osvědčených dodavatelů 
a zajistíme nabídky na Vámi požadované 
provedení prací či služeb. 

Prostřednictvím časopisu s Vámi komuni-
kujeme už tři roky, opravdu je to tak, právě 
držíte v ruce už 9. vydání Praktického rád-
ce pro SVJ. Sami jistě víte nebo máte mož-
ná vlastní zkušenost, s  tím, že se na  nás 
obracíte s dotazy, které Vás nebo Vaše SVJ 
trápí. 

Často se v  redakci objevují dotazy typu: 
“Nevíte kdo by nám mohl vyměnit 
okna? Neznáte někoho spolehlivé-
ho? Kdo by pro nás mohl zařídit PENB 
nebo vypracovat nové stanovy? Jak 
zabezpečit dům proti neoprávněným 
osobám? Jak řešit sousedské vztahy?“ 
A  mnoho dalšího… A  protože Vám chce-
me vyjít vstříc, tak pro Vás máme další 
službu a  tím je právě internetový portál 
www.SVJ-info.cz.

Můj příběh…

Sama jsem zápasila se získáváním hod-
notných informací a kontaktů. Určitě sami 
znáte, že se obrátíte na  nějakého odbor-
níka, řemeslníka, projektanta,… ale ko-
munikace velmi rychle selže nebo vůbec 
nezačne. 

Nedostane zkrátka výsledek, řešení na pro-
blém, se kterým přicházíte. Nebo dostanete, 
ale termíny se zpozdí, cenová kalkulace 
se navýší a podobě. Tím akorát ztrácíte svůj 
drahocenný čas a  energii. A  nakonec Vám 
nezbyde nic jiného, než vzít vše do  vlast-
ních rukou. To ale přece není řešení. Každý 
nemůže znát vše…

V  dnešní době na  nás působí spoustu 
zdrojů, které publikují veškeré informa-
ce a  snaží se nás ovlivnit, přivést na  svou 
cestu. Na  portálu SVJ-info určitě společ-
ně najdeme řešení Vašeho problému. Jde 
o velmi jednoduchý, přehledný a  fungující 
systém.

Co na portálu vlastně 
najdete? 

Odborné články z různých oblastí, jako na-
příklad Revitalizace, Kotelny, Úvěry, Zabez-
pečení, Okna a  Vodoměry a  měřiče tepla 
atd. Sami se přesvědčte v záložce Články. To 
samozřejmě není vše! 

Hlavním cílem projektu je Vám poskyt-
nout nabídky na  Vámi požadované 
služby nebo provedení prací. Zkrátka 
Vám ušetříme čas.  Zadáte pouze poptáv-
ku, co Vám leží na  srdci a  my všechno 
další zajistíme za Vás. Zadaní poptávky je 
úplně jednoduché, uvedete pouze jmé-
no, kontakt a hlavně co Vaše SVJ nebo BD 
potřebuje.

Proč se spolehnout právě 
na nás?

Určitě si své informace, zkušenosti či zjištění 
nechceme nechávat pro sebe. Dlouhodobě 
spolupracujeme s dodavateli ve všech obo-
rech a  tak máme spoustu správných kon-
taktů.

Co získáte, když zadáte 
poptávku?

Naším záměrem je podat Vám přesné 
a pravdivé informace, ve kterých se snadno 
zorientujete. Zkontaktujeme ty správné 
lidi, ti připraví nabídky a zajistí další po-
třebnou komunikaci s Vámi. 

Nebojte se, nedostanete stovky poptávek, 
zkontaktují Vás opravdu jen naši partne-
ři, vyzkoušené fi rmy, které mají boha-
té zkušenosti a  spokojené zákazníky. 

Vybraný parter se Vám ozve a  domluví 
s Vámi další podrobnosti a postup. Nečekej-
te, prosím, že se konkrétní fi rma ozve hned 
další den, nějakou dobu budeme poptávku 
zpracovávat a  vyhledávat pro Vás part-
nera nejvíce vhodného, ale nebojte, po-
ptávku určitě evidujeme a pracujeme s ní. 
Na  Vás pak už jen bude konečné slovo 
a výběr. 

PS: Využili jste naše služby? Jak jste byli 
spokojeni? Záleží nám na  zpětné vazbě. 
Dejte nám, prosím, zprávu v  podobě pár 
krátkých větiček. Děkujeme. :) 

BMCO s.r.o., Javornická 1581, 516 01 Rych-
nov nad Kněžnou nebo eliska@svj-info.cz

Zjednodušte si život díky informačnímu 
portálu SVJ-info! 

S přátelským pozdravem

      

Eliška Kollárová, 
projektová manažerka
email: eliska@svj-info.cz, 
tel.: 731 656 601

Podívejte se hned na stránky 
www.SVJ-info.cz a už Vám nic neuteče! 

Už nás znáte???
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Proč portál www.SVJ-info.cz vznikl
Ten kdo má zkušenosti se správou bytového domu jako správce SVJ nebo jako výbor ví, že se informace shánějí těžce. Proto naším cílem je Vám 
ulehčit práci při správě domu. V našem týmu jsou lidé, kteří aktivně v této oblasti působí a rádi by se s Vámi podělili o získané zkušenosti.

Portál www.SVJ-info.cz je určen pro výbory SVJ, BD a správám nemovitostí
Přednostně to je tak, ale služby mohou využít všichni, kteří v té oblasti něco vykonávají. Ať to jsou výbory SVJ, kontrolní komise nebo člen SVJ, 
pak i SBD a správci bytových domů.

Neztrácejte čas při hledání nabídek od odsvědčených dodavatelů
Určitě jste byli svědkem situace, kdy jste stáli před rozhodnutím sehnat dodavatele, třeba na výměnu zvonků v bytovém domě. Znáte třeba 
nějaké fi rmy, které by to mohly dělat. Ale nevíte nic o jejich zkušenostech nebo o spokojenosti jejich zákazníků. Je to taková střelba do prázdna.
My sami máme takovou zkušenost a bohužel negativní. Proto děláme vše pro to, aby dodavatelé v jednotlivých oborech byli skutečně těmi 
pravými a měli za sebou pozitivní reference a spokojené zákazníky.
Na co Vám je, že získáte třeba 5 nabídek, ale bez referencí a možnosti ověřit si spokojené zákazníky?
Naším cílem je dodat Vám pouze osvědčené a spolehlivé fi rmy, které Vám dodají skutečně kvalitní služby.

Získejte zdarma nabídky na požadované akce u Vás v domě
Využijete-li možnost zadat bezplatně poptávku na Vámi vybraný obor, my poptávku zkontrolujeme a předáme partnerovi, který se s Vámi spojí 
a udělá vše, aby jste si odnesli veškeré informace a získali požadovanou nabídku.

Znáte kvalitního dodavatele, se kterým jste spokojeni? Doporučte ho ostatním.
Stále rozšiřujeme obory a doplňujeme osvědčené dodavatele. Novou službou je třeba termovize domu po celé ČR.
Proto prosíme, pokud máte pozitivní zkušenost s nějakým dodavatelem, rádi tuto informaci získáme a zapojíme ho do našeho projektu. Jeho 
služby pak můžou v budoucnu pomoci i dalším zájemcům.

Naše práce je Vám poskytnout informace, které Vám pomáhají.
Budu velmi ráda za jakékoliv náměty, které povedou ke zkvalitnění našich služeb pro Vás. S přáním hezkého dne Eliška ze mlejna :-)

Eliška Kollárová, manažerka projektu 
Podívejte se na stránky www.SVJ-info.cz

Získejte nabídky zdarma, e-mail: eliska@SVJ-info.cz, telefon: 731 656 601

Vám šetří čas při hledání osvědčených dodavatelů a nabídek pro SVJ a BD.

www.SVJ-info.cz
www.RadceProSVJ.cz ZJEDNODUŠTE SI ŽIVOT 
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Na  rozdíl od  předchozí úpravy dle zá-
kona o  vlastnictví bytů již nevzniká 
společenství vlastníků automaticky 
a vlastníci tak musí učinit vícero admini-
strativních kroků k jeho založení.
Nebylo-li společenství vlastníků založe-
no již dříve, založí je vlastníci jednotek, 
kde je alespoň pět jednotek, z  nichž 
alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých 
vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnic-
kého práva k první převedené jednotce. 
Proces vzniku společenství se skládá 
ze dvou kroků, tedy ze založení a  ze 
vzniku. Společenství vlastníků se za-
loží přijetím stanov a  vznikne až zápi-
sem do  veřejného rejstříku (konkrétně 
do rejstříku společenství).
Pokud jde o  založení, může k  němu 
dle zákona dojít dvěma způsoby – buď 
uvedením stanov přímo do prohlášení 
vlastníka, nebo přijetím stanov v rámci 
zakladatelského právního jednání vlast-
níků jednotek.
Vzhledem k tomu, že při uvedení stanov 
do prohlášení vlastníka odpadá při za-
ložení společenství nutnost přítomnos-
ti notáře při schvalování stanov (čímž se 
ušetří zhruba 10 tisíc Kč), doporučuje-
me volit tento postup. Druhý uvedený 
postup se uplatní při specifi ckých situa-
cích, kdy již došlo k vymezení jednotek 
před 1. lednem 2014 a ty byly zapsány 
do katastru nemovitostí až v roce 2014, 
nebo vyrozumění katastrálního úřadu 
o zápisu třetí jednotky do katastru ne-
movitostí bylo třetímu vlastníkovi doru-
čeno až v roce 2014.
Druhou fází při zakládání společenství 
vlastníků je jeho samotný vznik, ke kte-
rému dochází zápisem do rejstříku spo-
lečenství. Zde musí navrhovatel vyplnit 
formulář návrhu na  zápis společenství 
do  veřejného rejstříku, přičemž je tak 
možno provést pouze prostřednictvím 
takzvaného inteligentního formuláře 
na  webových stránkách http://or.jus-
tice.cz. K  návrhu je pak nutné připojit 
veškeré potřebné přílohy, mezi které 
patří především:

-  prohlášení vlastníka a  vyrozumě-
ní příslušného katastrálního úřadu 
o zápisu do katastru nemovitostí,

- čestné prohlášení členů volených 
orgánů (členové výboru, předseda 
společenství vlastníků, členové kon-
trolní komise apod.) a jejich souhlasy 
se zápisem do rejstříku společenství,

- u osob, které byly zvoleny do funkce 
rozhodnutím výboru tedy u předse-
dy a místopředsedy se musí se dolo-
žit i zápis ze zasedání výboru o volbě 
předsedy/místopředsedy, stejně tak 
u kontrolní komise,

- kolky v hodnotě 6.000,- Kč

Návrh na  zápis založeného společen-
ství vlastníků jednotek do  rejstříku 
společenství vlastníků jednotek podá-
vají všichni členové výboru nebo před-
seda společenství vlastníků jednotek.

Jak založení SVJ probíhá 
a s čím Vám pomůžeme?
Vzhledem k  tomu, že založení spole-
čenství vlastníků je administrativně 
i  právně poměrně složitý proces, rádi 
Vám s ním budeme asistovat, přičemž 
nabízíme zejména tyto služby:
V případě Vašeho zájmu o bližší infor-
mace nás kontaktujte na  telefonním 
čísle 601  222  819 nebo na  emailu 
info@pravnik-svj.cz.
A  jaké informace od Vás budeme po-
třebovat? Vyplňte tento formulář a za-
šlete jej na adresu redakce: BMCO s.r.o., 
Javornická 1581, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou nebo emailem na info@prav-
nik-svj.cz.
- založení a vznik společenství vlastní-

ků – 13.000,- Kč bez DPH
 obsahuje veškeré činnosti spoje-
né se založením a vznikem spole-
čenství vlastníků, tedy:

 vypracování stanov společen-
ství, jež se stanou součástí pro-
hlášení vlastníka, 

 vypracování veškerých doku-
mentů potřebných pro zapsání 
společenství do veřejného rejs-
tříku (zejména návrh na  zápis 
společenství do  rejstříku, zápis 
ze zasedání výboru o  volbě 
předsedy a místopředsedy, pro-
hlášení členů výboru, že souhla-
sí se zápisem do  rejstříku a  že 
splňují podmínky stanovené 
zákonem pro výkon funkce atd.) 

 podání návrhu na zápis přísluš-
nému rejstříkovému soudu

Cena nezahrnuje odměnu notáře 
za vyhotovení notářského zápisu (po-
kud by byl potřeba) a dále nezahrnuje 
kolky ve výši 6 000,-Kč za zápis spole-
čenství do veřejného rejstříku.

Pomůžeme Vám založit SVJ
Mnozí vlastníci, kteří jsou nájemníky bytů v domech ve správě bytových družstev, by rádi pře-
vedli byty do svého vlastnictví a stali se tak členy společenství vlastníků jednotek. Společenství 
vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku, při na-
plňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství 
vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti pod-
nikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem. Členství ve společenství vlastníků je neod-
dělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. 



63Praktický rádce pro SVJ    1/2017

www.RadceProSVJ.cz

�

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA 

Jméno

Příjmení

E-mail

Mobil

Ulice

Město

PSČ

Poznámka

Objednávku
nám zašlete poštou

na adresu
BMCO s.r.o.,

Javornická 1581, 
516 01  Rychnov

nad Kněžnou

nebo E-mailem na
info@pravnik-svj.cz

Popřípadě vyplňte
formulář na

www.pravnik-svj.cz

Pomůžeme Vám se správou
pro Váš dům. Kontaktujte 

nás emailem
na info@pravnik-svj.cz,

www.pravnik-svj.cz,
nebo volejte na telefonní 

číslo 601 222 819.

Správa společenství vlastníků jednotek
Poté, co je společenství vlastníků jed-
notek založeno a zápisem do rejstříku 
společenství i vznikne, stává se osobou 
odpovědnou za  správu domu a  po-
zemku. Tuto správu, která spočívá jed-
nak ve  správě domu z  hlediska tech-
nického (tedy provoz, údržba, opravy, 
stavební úpravy a  jiné změny společ-
ných částí domu, revize technických 
sítí atd.) a jednak z hlediska správních 
činností (tedy vedení příslušné tech-
nické a provozní dokumentace domu, 
vybírání záloh na  služby a  příspěvků 
na  správu domu, vedení účetnictví, 
řádné hospodaření s  fi nančními pro-
středky, vedení seznamu členů spole-
čenství vlastníků jednotek, ale i uplat-
ňování a  vymáhání plnění povinností 
vůči jednotlivým vlastníkům jednotek) 

pak může vykonávat společenství pří-
mo, nebo pověřit správou třetí osobu, 
většinou profesionálního správce ne-
movitostí.

I v tomto případě Vám rádi 
pomůžeme a  správu Vám 
ve spolupráci s profesionál-
ní správní společností a ad-
vokátní kanceláří zajistíme. 
Správa nemovitostí, kromě 
standardní technické sprá-
vy a administrativní správy, 
může nadstandardně zahr-
novat i  výkon funkce pro-
fesionálního předsedy spo-
lečenství, mediaci sporů 
mezi společenstvím a členy 
a mediaci sporů mezi členy 

navzájem nebo kontrolu a  vymáhání 
pohledávek společenství, vzniklých 
z dluhů na zálohách a příspěvcích.

- Vypracování prohlášení vlastníka, 
kterým se vymezí jednotky - 650,- 
Kč bez DPH za  jednotku, nejméně 
10.000,- Kč bez DPH

 týká se jak již existujících budov, 
tak i  budov rozestavěných (deve-
loperských projektů). V  ceně ne-
jsou zahrnuty činnosti spojené se 
založením a vznikem společenství 
vlastníků.

- Kupní smlouva o  převodu vlastnic-
tví jednotky  - 1.200,- Kč bez DPH/
smlouva

 Vypracování kupní smlouvy o pře-
vodu vlastnictví jednotky z  BD 
na  vlastníka. Tato služba se týká 

již existujících jednotek i jednotek 
rozestavěných (dosud nezkolau-
dovaných). Tato služba nezahr-
nuje vypracování smlouvy o  dal-
ším členském vkladu a  netýká se 
převodu do  spoluvlastnictví více 
osob.

- Likvidace bytového družstva či s.r.o. 
Cena služby je v závislosti na velikos-
ti družstva bez DPH: 3 - 7 000,- Kč / 
za  měsíc (max. devět měsíců a  ná-
sledně pak zdarma). 

 Uvedená cena služby obsahu-
je pouze odměnu likvidátora 
po  dobu maximálně 9 měsíců 
a  k  nákladům likvidace je tak ne-
zbytné připočítat ještě samotné 

věcné výdaje likvidace, které jsou 
tvořeny zejména těmito polož-
kami: odměna notáře za  účast 
na  členské schůzi o  zrušení druž-
stva/SRO a  vyhotovení notářské-
ho zápisu; zveřejnění informace 
o  likvidaci v Obchodním věstníku 
ve  dvou po  sobě jdoucích termí-
nech; kolky za změnu zápisu v ob-
chodním rejstříku; výdaje na kore-
spondenci, kopírování a vidimaci; 
archivace dokumentů; výdaje uve-
dené v ustanovení § 9 nařízení vlá-
dy č. 351/2013 Sb.; v celkové výši 
cca. 20.000,- Kč.
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Pro  vás m i e „indikátory“  Jak vám teplotní senzory 
na radiátorech  na zdi zajistí, že nebudete 
p ipravují o peníze platit teplo za sousedy 

 
 
 

1. Nezohled ují prostup tepla mezi vytáp nými a 
nevytáp nými byty. 

2. Indikátory na radiátorech nem í teplo, ale indikují 
pouze „dílky“. Nezohled ují teplo, které odešlo k 
soused m. Platíte tedy i za teplo, které p es ze  
spot ebuje soused, který si radiátory stáhnul na 0. 

3. Indikátory se musí osazovat zbyte n  na všechna 
otopná t lesa. 

4. Ode ítají se jen 1x ro n  a pokud se ten váš zblázní  
a po ítá více (nebo ten soused v „záhadn “ p estane 
po ítat), zjistí se to až na konci roku ... a teplo v dom  
se pak rozpo ítá nespravedliv  mezi všechny. 

5. Indikátory mají velkou toleranci (a tím i nep esnost). 
6. Když si dáte práci a zp tn  p epo ítáte „upravené 

dílky“ v dom , zjistíte, že cca 40% byt  má prý 
teplotu mezi 12-18°C a cca 10% byt  má teplotu 
mezi 26-37°C  a to je nereálné. Podle „indikace“
má jen cca 50% byt  teploty mezi 18-26°C  a 
sami tak vidíte, jak je to nep esné, to se supluje 
vyhláškou. 

7. P i použití indikátor  na radiátorech musíte ekat 
celý rok na rozú tování a pak vše odsouhlasit, 
protože neexistuje nep etržitá a pr b žná kontrola 
nám r . A kdo si chce vyzkoušet reklamaci, musí 
se p ipravit na dohady a nep íjemnosti.

 
 

 
 
 
1. Teplotní senzory na zdi m í teplotu v místnosti 

(fyzikální veli inu), tzv. "tepelnou pohodu“. M í 
tedy teplo, které vám v byt  z stane. Když tedy 
soused stáhne své radiátory a oh ívá sv j byt 
p es ze  od vás, oba platíte jen za teplo, které 
jste spot ebovali... a každý tedy spravedliv  sv j 
díl. S tepelným senzorem na zdi tedy p estanete 
platit za vytáp ní souseda. 

2. Teplotní senzory na ze  se instalují jen do 
obytných místností, nepot ebujete jich tedy tolik. 

3. Teplotní senzory na zdi v systému Maddeo 
zaznamenávají aktuální teplotu 3x za hodinu a 
okamžit  hlásí správci ovlivn ní nebo manipulaci. 

4. Teplotní senzory spravedliv  ur ují spot ební 
složku tepla, která je úm rná “tepelné pohod ” a 
ploše bytu. 

5. Získáte reálné hodnoty: Zp tným p epo tem 
rozú tování na vnit ní teploty zjistíte, že vnit ní 
teplota v bytech je v reálném rozmezí 18-26°C. 

6. Ode ty spot eby m žete získat kdykoliv p es 
internet a máte tak pr b žnou kontrolu náklad .  

7. Navíc získáte i alarmová hlášení, nap : o chyb , 
nefunk ní termostatické hlavici, protékající wc 
nebo zaseklý vodom r u m ení vody. 

8. Z dlouhodobého hlediska je to nejlevn jší metoda, 
pouze se vym ní baterie. 

 
Jak získat spravedlivé teplotní senzory na ze  v systému Maddeo i pro vá  d m? 
Obra te se na p edsedu a leny vašeho výboru SVJ nebo správce domu, aby získal pro váš d m návrh 
celkového ešení, které náklady na vytáp ní vašeho bytu zp esní a ud lají kone n  spravedlivými. 
Zkušenosti, reference, technické informace a podrobné vysv tlení najdete na www.maddalena.cz nebo
nám sd lte poptávku na 800 778 778, info@maddalena.cz  

Platíte i za teplo, které 
uniká k soused m 

Spravedlivé 
m ení tepla 

avedlivé 
ení tepla

Vysv tlení: Jak vám teplotní senzory na zdi 
sní í náklady na vytáp ní bytu (a zamezí 
tomu, abyste platili za vyh ívání souseda) 

Jak vám teplotní senzory na zdi 

www.maddeo.cz nebo
info@maddeo.cz
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Co upravují zákony a vyhlášky?
V novějších bytových domech je většinou jed-
na stoupačka v  bytě, tzv. horizontální rozvod. 
U starších bytových domů mají více stoupaček 
v  bytě (WC, koupelna, kuchyň). To nazýváme 
vertikálním rozvodem. Dle zákona č. 318/2012 
Sb. mají bytové domy povinnost měřit teplo 
a  prováděcí vyhláška č. 237/2014 Sb. potom 
nařizuje, že bytové domy s horizontálním roz-
vodem mají povinnost instalovat kalorimetry.  

Kdy kalorimetr musíte vyměnit?
Prováděcí vyhláška č. 285/2011 Sb. zákona 
o metrologii upravuje platnosti ověření nebo 
výměny měřidel. U  kalorimetrů je stanovena 
doba na  4 roky. Poté je třeba kalorimetr ne-
chat ověřit, případně vyměnit. Ověření kalo-
rimetru je cenově výhodnější, většinou kolem 
1.600,- Kč za  jeden kalorimetr. Mnohdy je 
však ověření kalorimetru problematické, a  to 
s ohledem na náročnost provedení. Proto ně-
které bytové domy volí raději výměnu kalori-
metrů za nové.

Jak probíhá první montáž kalorimetru?
Kalorimetr se montuje většinou na zpětné po-
trubí topného rozvodu. Průtoková část kalori-
metru má standardní montážní rozteč 110 mm 
(pro většinu bytových instalací), ale u  větších 
objektů a  větších průtoků musí být použity 
kalorimetry s  montážní délkou 130 mm nebo 
delší. Při první montáži doporučujeme insta-
lovat před i  za  průtokovou část kalorimetru 
uzavírací armatury. Pak nemusí být při výměně 
měřidla vypouštěna topná soustava. Pokud je 
průtoková část kalorimetru umístěna na  zpá-
tečce, osazuje se na  přívodní potrubí T-kus 
nebo uzávěr s  jímkou pro montáž teploměru. 
Druhý teploměr obvykle bývá již nainstalován 
v průtokové části měřidla. 
Na trhu jsou dvě varianty umístění teploměrů. 
Nejčastější variantou jsou teploměry ponořeny 
do topného média a druhou méně používanou 
variantou měření je vložení teplotního čidla 
do  připravených jímek. U  jednoho kalorime-
tru se však nesmějí obě metody kombinovat. 

V rámci jednoho bytového domu by měla být 
použita shodná metoda umístění teploměrů 
i shodný typ umístění kalorimetrů (na zpáteč-
ku nebo na přívod).

Jak probíhá ověření kalorimetrů 
po uplynutí zákonné lhůty?
Po  uplynutí platnosti ověření musí být ka-
lorimetr vyměněn za  nový kus nebo znovu 
ověřen. Při ověření stávajícího měřidla musí 

být nejprve kalorimetr montážníkem demon-
tován a  popsán. Poté je kalorimetr odvezen 
do  zkušebny, kde musí dojít k  ověření a  ka-
libraci průtokové části kalorimetru i  teplo-
měrů. Je zkontrolována i  deska elektroniky. 
Cena ověření a kalibrace začíná na částce cca 
1.600,- bez DPH. Pokud je nutná i  výměna 
baterie nebo jiných částí kalorimetru, je cena 
za ověření ještě vyšší. Někdy se cena vyšplhá 
skoro až k ceně nového kalorimetru a to díky 
záruce pouze na  dodávané díly. Po  repasi se 
opět musí kalorimetr namontovat zpět na své 
místo. Montážní náklady při ověření měřidla 
dosahují 140 - 200 % nákladů, než když prove-
deme výměnu kus za kus...
V poslední době volí většina výborů bytových 
domů výměnu kalorimetrů za nový kus proto-
že je vše provedeno při jedné návštěvě mon-
tážníka a zákazník získá nové měřidlo s plnou 
zárukou po dobu platnosti ověření měřidla (48 
měsíců). Výměna kalorimetru včetně vyplnění 
protokolu trvá dle přístupu k měřidlu cca 20 - 
30 minut. 

Jaké kalorimetry nabízíme?
Volba kalorimetrů je pro bytové domy a  svj 
individuální. Pokud jsou kalorimetry umístěny 
na  chodbách, lze instalovat kalorimetry bez 
dálkového odečtu. Při ročním rozúčtování po-
tom stačí dům projít a stavy kalorimetrů opsat.
Pokud jsou kalorimetry umístěny v  bytech 
a  nechceme zbytečně obtěžovat obyvatele 
svoji návštěvou, doporučujeme odečet z chod-
by (tzv. Walk By) nebo online přes internet. 
V případě odečtu kalorimetrů z chodby je třeba 
projít celý dům s přenosným PC a stavy načíst. 
V  případě odečtu online zvládnete vše z  po-
hodlí domova a  můžete i  průběžně sledovat 
stavy na kalorimetrech.

Ultrazvukový nebo mechanický kompaktní 
měřič tepla do bytových domů
Kompaktní měřič tepla (kalorimetr) je podle Zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů, tzv. „stanovené měřidlo“ tepla. Kalorimetr měří množství tepla, které je 
dodáno v podobě horké vody do radiátorů nebo podlahového topení.

Zpracujeme nezávaznou nabídku na výměnu kalorimetrů.
Rádi Vám poradíme na 800 778 778, info@maddeo.cz, www.maddeo.cz

Maddeo CZ s.r.o., 
Pobřežní 249/46

186 00 Praha 8, 800 778 778
info@maddeo.cz
www.maddeo.cz

Ultrazvukový měřič tepla

Mechanický kompaktní měřič tepla
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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 jakékoliv vnější ovlivnění. Použí-
vané repasované vodoměry byly ve  většině 
případů vyrobeny v  období od  roku 1993. 
Díky tomu se už nevyrábějí potřebné náhradní 
díly, které se tedy nevyměňují, a tím jsou vo-
doměry více poruchové. Jejich přesnost (spí-
še nepřesnost) by byla uspokojivá, pokud by 
cena vody byla okolo 1 Kč za m3, jak tomu bylo 
před 20 lety, ale nikoli dnes, kdy studená voda 
běžně stojí 70 Kč za 1 m3 a bude ještě 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 přidanou hodnotu v podobě spravedli-

vého rozúčtování 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. 
„antimagnetickou ochranu“, nikdy nemůže být 
již z  principu antimagnetický! Má pouze zvý-
šenou antimagnetickou ochranu. Výsledek? 
I průměrný žák základní školy pochopí, že zále-
ží pouze na síle magnetu, který je k vodoměru 
přiložen a vodoměr se ovlivní nebo úplně za-
staví. Pokud Vám někdo tvrdí opak, jde mu jen 
o jeho prospěch, ne o Váš. 
Suchoběžný 100 % antimagnetický vodoměr 

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. 
elektronickou součást, která zobrazuje na  3 
desetinná 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 desetin-

ných míst. LCD display je pouze zobrazovací 
část, nikoliv ta, co přesně měří!  Pravda je tako-
vá, že i tento vodoměr má lopatkové kolo, kte-
ré se otáčí vlivem průtoku vody a otáčky jsou 
přenášeny magnetickou spojkou do elektroni-
ky a zobrazovány na LCD display. O přesnosti, 
stejně jako u dalších bytových vodoměrů, vy-
povídají hodnoty uvedené v typovém schvále-
ní, které jsou obvykle stejné jako u klasických 
vodoměrů (Qmin případně Q1).  
Elektronické vodoměry mají také lopatkové 

kolo s  magnetickou spojkou a  jsou stejně 

přesné jako klasické suchoběžné vodoměry. 

Namísto válečkového počítadla mají jen LCD 

display. Vždy si prověřte přesnost nabíze-

ných 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 po-

měrová měřidla musí být přesná, abyste ne-

platili za ostatní. Nenechte si lhát, jde o Vaše 

peníze!  

Radiový odečet bytových vodo-
měrů Vám zpřesní měření a  bude 
tím spravedlivé. 
Fakta: Nutné je si uvědomit, že radiový odečet 
pouze přenáší hodnoty naměřené vodomě-
rem a  v  žádném případě tyto hodnoty ne-
zpřesňuje, i když vidíte na displeji 3 desetinná 
místa! Proto doporučujeme si vždy vyžádat 
typové schválení 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 ha-
léřů 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 neovlivnitelného měření dávno nevyhovují-
cí. Rozdíly Vám navyšují cenu vody pro uživa-
tele 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! 

 
Mokroběžné vodoměry jsou neči-
telné.  
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 

čitelné, ale budou mít horší přesnost než kla-

sické vodoměry, které jste měli doposud. Ty 

Vám problém nevyřeší, ale naopak budou 

Vám ho vytvářet. 

Navíc u  tohoto principu měření je výrazným 
parametrem spolehlivost. 
Přesné neovlivnitelné vodoměry SMART m jsou 
nejpřesnějšími bytovými vodoměry na  trhu 
(lepší než třída přesnosti C dle EHS), tzn. 3× 
přesnější než klasické vodoměry, nemají mag-
netickou spojku (100 % antimagnetické), mají 
oddělené počítadlo od  měřeného média 
(100 % čitelné), úpravu antivandal (tlakové 
minerální sklo, mosazné pouzdro). Navíc jsou 
vybaveny přípravou pro radiovou komunikaci 
a jsou schváleny dle nové přísné legislativy MID. 
 
Přesný neovlivnitelný vodoměr 
s garancí snížení rozdílů a doplat-
ků za vodu.
Fakta: V objektech, kde se původní rozdíly po-
hybovaly v rozmezí 15 - 30 %, došlo po osazení 
přesnými neovlivnitelnými vodoměry ke  sní-
žení. 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. 
Snížení rozdílů je písemně garantováno (vari-
antně). 
Navíc v systému dálkových odečtů Maddeo, 

pro vodoměry a měřiče tepla, máte Vaše mě-

řidla pod kontrolou. Díky monitorovaní spo-

třeby vody a tepla se Vám navrhne optima-

lizace, která Vašemu objektu ušetří desítky 

procent za dodávku tepla.

MÝTY A FAKTA - VODOMĚRY



Vybrali jsme prověřeného  partnera, tvořícího 
průkaz PENB (průkaz energetické náročnosti 
budovy) vždy s příjezdem a technickou kont-
rolou specialisty technika, což je jediný správ-
ný způsob tvorby, který potvrzuje také šéf kon-
trolního orgánu, Státní  energetické inspekce 
Pavel Gebauer.
V  současnosti není již možné tvořit ener-
getické  průkazy PENB pouze z  projektové 

dokumentace,  průkaz je pak špatně vyho-
tovený a většinou neplatný, což v důsledku 
přináší velké problémy  pouze majitelům 
objektů. Získejte energetický  průkaz PENB 
(průkaz energetické náročnosti budovy) 
s certifi kátem kvality. Ušetříte si tak starosti 
a získáte garanci kvalitního a profesionální-
ho  vyhotovení vždy s  kontrolou specializo-
vaného technika.

Máme ve  svém portfoliu již stovky spokoje-
ných zákazníků (bytových domů), kterým jsme 
průkaz PENB zhotovili.

Naše redakce Vám zajistí kvalitní Průkaz 

PENB s  bonusovou slevou 2000 Kč v  akč-

ní nabídce. Více informací nalezete uvnitř 

Praktického rádce pro SVJ na straně 5 nebo 

na stránce www.radceprosvj.cz 

Průkaz PENB včas a s jistotou

Díky stovkám zpracovávaných úvěrů SVJ 
s námi dosáhnete nejnižšího úroku! 
Ušetřete statisíce korun díky refi nancování úvěru SVJ, … 
může to být i ušetřený milión!
Právě teď je nejlepší čas. Úrokové sazby jsou na dně a refi nancované nebo nové úvěry jsou kolem 1% 
úroku, někdy i pod ním! Každé procento znamená u průměrného úroku statisíce korun.

Refi nancování úvěru SVJ, BD pro snížení 
splátek nyní jednodušeji! Návrh ZDARMA
1. Navštivte stránky  www.RadceProSVJ.cz/uvery nebo nám zavolejte, pošlete SMS zprávu 
 na 601 222 819, případně napište na redakce@radceprosvj.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 zákaz-
ník má jiné výchozí podmínky (doba splatnosti, výše úvěru a zůstatek, pojištění, doba fi xace, pokuta,…), a tak pro 
každého může být výhodný jiný optimální úvěr a to od jiné banky. 
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.

do 1.5. 

SLEVA 

2000 Kč 

pro SVJ

nyní 

ÚROK 
i pod

1%

 Povinnost zpracování PENB po souč asné zákonné úpravě  
     = PENB musí mít všechna SVJ! 

 Povinnost zpracování energetických štítků  př i pronájmu bytové jednotky vešla 
     v platnost 1. 1. 2016 a Státní energetická inspekce zpř ísň uje kontroly na SVJ. 

 Jaké budovy mají povinnost PENB zpracovat? 
 Kdo naopak tuto povinnost nemá a vztahuje se na ně j výjimka?

Proč si nechat průkaz PENB zhotovit od nás? Praktický rádce pro SVJ

Více se dozvíte, a   OBJEDNAT   můžete na str.5 nebo na www.RadceProSVJ.cz
redakce@RadceProSVJ.cz, 601 222 819.

Více se dozvíte nebo   POPTAT   můžete na www.RadceProSVJ.cz
nebo pište redakce@RadceProSVJ.cz, 601 222 819.Praktický rádce pro SVJ



Proč?
1. písemně garantujeme snížení rozdílů, 
 nebo vrátíme investici na váš účet! 
2. nejpřesnější mechanický vodoměr 
 na trhu - překonává metr. třídu C 
3. nemá magnetickou spojku 
 - 100% neovlivnitelný magnetem
4. úprava antivandal 
 - odolný mechanickému poškození
5. tlakové minerální sklo
6. připraven pro dálkovou 
       komunikaci

Zpětná klapka k montáži vodoměrů VÝHODNĚ

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!

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

info@maddeo.cz                             800 778 778            773 669 073
Maddeo CZ s.r.o. – přesné vodoměry, měření tepla, montáže, rozúčtování, servis
Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, Plzeň, Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, České Budějovice...

NOVĚ! Oblastní zastoupení pro Moravu - G.A.S. a.s., U Kyjovky 3928/1, 695 01 Hodonín

Montáže vodoměrů a měřičů tepla provádíme ve všech městech v ČR.

maddeo.cz                                                                               neovlivnitelnyvodomer.cz

Se všemi vodoměry,
které mají ve své 

konstrukci 
magnetickou spojku, 
zbytečně platíte vodu 

za sousedy

S tímto vodoměrem 
vás ostatní 

„neokradou“

bezplatná 
linka

www.NeovlivnitelnýVodomer.cz

SMARTm PNV C+
přesný

 neovlivnitelný 
vodoměr


