
Praktický rádce pro SVJ
2017INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 2

Úvěry pro SVJ, BD

Regulace, zdroje tepla

LEVNÝ PLYN A ELEKTŘINA
Nová služba redakce - levný plyn a elektřina 
pro SVJ - Zajistíme pro Vás zdarma!

Doporučujeme:

 Zajistíme Vám nabídky z nejrůznějších oblastí bytových domů 

 Ještě nemáte hotové stanovy nebo PENB? 

 Rozdíly v konstrukcích vodoměrů 

 Výhody instalace kontrolního vodoměru - vždy se vyplatí

...a navíc
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Zpětné klapky 

k vodoměrům

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

800 778 778
Maddeo CZ s.r.o.

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
Zdravím Vás, již podruhé v tomto roce, milí čtenáři!
Na začátek si dovolím menší úvahu, docela by mě zajímalo, zda se mezi Vámi, čte-
náři, najdou tací, kteří toto úvodní slovo čtou. Zrovna nedávno jsme se o tom zde 
v redakci bavili, zda vůbec toto úvodní slovo nechat, případně pouze minimalizo-
vat, nebo ho naopak obohatit například o nějaké postřehy z redakce. Co myslíte? 
Chtěli byste se pobavit například nad některými „hláškami“, které se nám tu občas 
zadaří? Klidně nám napište, co byste zde v úvodním slově chtěli číst, rádi se nechá-
me inspirovat. Zároveň nám piště i v případě, pokud nejste s něčím spokojení nebo 
se Vám něco v naší publikaci nelíbí. Samozřejmě jsme rádi, když nás chválíte, je to 
velice povzbudivé, milé a motivuje nás to do dalších vydání. Neradi bychom ale 
zpychli nebo uschli na vavřínech a jsme si vědomi, že nejsme neomylní. Takže bu-
deme vděční za jakékoliv Vaše názory nebo recenze na nás, redakci.
No a teď k tomu nejaktuálnějšímu, tedy co jsme pro Vás připravovali od prvního 
vydání? Ve spolupráci s několika partnery redakce se nám podařilo zajistit nové 
služby a zároveň zachovat ty stávající. To znamená, že vzhledem k množícím se 
dotazům Vám stále můžeme zajistit vyhotovení průkazu energetické náročnosti 
budovy, neboli PENB, i nadále za stejných podmínek a cen Vám zpracujeme sta-
novy, ať už nové nebo přepracujeme stávající, vložíme je na  rejstřík apod. Co je 
ale v tomto ohledu nové, to jsou vzorové dokumenty pro vymáhání pohledávek 
od dlužníků – členů SVJ. Naše spolupracující advokátní kancelář připravila několik 
dokumentů, díky kterým si můžete takové dlužné pohledávky vymáhat sami bez 
nutnosti shánění advokáta, který by Vám takové body vypracoval.
Další novou službou, kterou Vám v  tomto vydání nabízíme a  prověřili jsme ji 
na SVJ, ve kterých bydlí někteří naši redaktoři, je takzvaná aukce energií. Ve výsled-
ku to znamená, že Vám seženeme levnějšího dodavatele energií, ať elektřiny nebo 
plynu, zařídíme převod a veškeré papírování kolem, a vy tak můžete pro Váš dům 
ušetřit ročně nemalé peníze, které můžete investovat jinam ve Vašem domě. Fun-
guje to prakticky jako taková klasická aukce, kdy se jednotliví dodavatelé energií 
předhánějí, který potencionálnímu zákazníkovi nabídne lepší a  dlouhodobě vý-
hodnější podmínky. Věříme, že budete s výsledkem spokojení stejně jako my.
No, to jsem se tu zase pěkně rozepsala, takže to už raději stačí. Další myšlenky, které 
mi běží hlavou, si s Vámi budu ráda dopisovat již osobnější cestou, ideálně emai-
lem, případně na telefonu. Mějte se moc krásně, užijte si léto, přeji Vám spousty slu-
nečných dní, skvělé dovolené plné zážitků i odpočinku, a budu se těšit na podzim 
do dalšího vydání.

Mgr. Barbora Zimová
Vedoucí projektu marketing@radceprosvj.cz
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www.RadceProSVJ.cz
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Obecně: Vodárenský vodoměr instalovaný 
na  vstupu do  bytového domu je fakturač-
ní měřidlo. Je to tzv. stanovené měřidlo, 
na které se vztahuje platnost ověření 6 let 
dle Zákona o  metrologii. Tento vodoměr 
v průběhu 6 let Vám měří protékající stude-
nou vodu a dle odebraného množství Vám 
dodavatel vody fakturuje. Jako SVJ za  tuto 
fakturu platíte. 
Jak víte, že to nemá být méně? Třeba o 20%, 
30%? Bohužel i to, je realita!

Jak je možné, že hodnota naměřená
patním vodoměrem není správná? 
Musíme mít na  paměti: Vodoměr je měři-
dlo, a aby plnilo svoji funkci měřidla, musí 
nejlépe měřit vše, co proteče. Proto je důle-
žitá přesnost a správný navrhový průtok. 
A  když už vodoměr měří přesně, tak musí 
měřit v požadované toleranci dle vyhlášky. 
U vodoměru na studenou vodu v toleranci 
± 5% (mezi průtokem Q1 a Q2) a ± 2% (mezi 
průtoky Q2,Q3 až Q4). Vodoměr by neměl 
měřit třeba o 20% nebo 30% více než sku-
tečně proteče, ale i  to se může lehce stát, 
stává se v průběhu 6 let.

Hlavním důvodem je kvalita vody
V  bytových domech se nejvíce používají 
vícevtokové vodoměry jako patní měřidla, 
která svým rozsahem průtoku pokrývají od-
běr vody ve většině bytových domů. Výho-
dou těchto vodoměrů je, že mají vysokou 
přesnost měření, ale v  ideálních podmín-
kách. Na  provozní podmínky těchto vodo-
měrů má vliv právě kvalita vody, konkrét-
ně mechanické nečistoty ve  vodě a  vodní 
kámen. A  to i  přes skutečnost, že vodárna 
má ve své distribuční soustavě hrubé filtry 
nečistot.

V  konstrukci těchto vodoměrů je totiž tzv. 
rozváděcí kolo - komora, která je vložena 
do celoobvodového sítka. V této komoře je 
umístěno lopatkové kolo - turbínka. Funkce 
rozváděcího kola spočívá v rozdělení prou-
du vody do několika menších proudů, kte-
ré vtékají přes rozváděcí kolo na  turbínku, 
rovnoměrně rozložených po celém obvodu, 
skrz otvory (kanálky, trysky) v komoře. 
V  případě ucpání jedné nebo více trysek 
v  komoře proudí průtok vody další prů-
chodnou tryskou. Výsledkem je, že se lopat-
kové kolo točí rychleji a přitom odběr vody 
uživateli je stejný jako v případě plně prů-
chodných trysek. A další procenta za vodu 
ve  prospěch vodárenské společnosti jsou 
na světě, přesněji na Vaší faktuře.

Využili jste už v minulosti přezkoušení 
vodárenského vodoměru na zkušebně?
To je POSTUP navrhovaný 
dodavatelem vody!
Pokud ano, tak průběh byl takový:
-  Nahlásili jste, že nesouhlasíte s  naměře-

ným stavem na patním vodoměru
-  Přijel pracovník vodáren, vyměnil vodo-

měr za jiný
-  Vodárenská společnost předá Váš rekla-

movaný vodoměr svému obchodnímu 
partnerovi, zkušebně

-  Autorizované středisko (zkušebna) pro-
vede zkoušku, při které přezkouší vodo-
měr

-  Obdrželi jste výsledek formou protoko-
lu o  přezkoušení, pokud bylo uvedeno 
„Nevyhovělo“ určitě se budete radovat, 
ale pokud bylo na  protokolu „Vyhovělo“ 
veškeré náklady platíte

Důležité upozornění: Při demontáži vodá-
renského vodoměru, může dojít k vyklepá-
ní nečistot, zmenšení objemu nečistot díky 
vyschnutí a odlepení od povrchu vodomě-
ru, přepřepravou k  vytřesení usazenin. Vý-
sledkem je, že se demontovaný vodoměr 

na  zkušebnu dostane v  jiném, mnohdy 
v lepším stavu než byl u Vás na domě.
Sami zvažte, zda je to prokazatelný postup.

Nejprokazatelnější způsob 
je přezkoušení inspektorem ČMI přímo 
u Vás v domě! POSTUP navrhovaný 
pro SVJ! Přípravu místa pro inspektora 
ČMI zařídíme! 
Není nic prokazatelnějšího, než přezkoušet 
a otestovat vodoměr v podmínkách, v kte-
rých skutečně pracuje, tedy u Vás v  domě.  
Přezkoušení vodárenského vodoměru se 
provede inspektorem ČMI (Český metrolo-
gický institut) za  přítomnosti pracovníka 
dodavatele vody kvůli prokazatelnosti vý-
sledku zkoušky.
Při tomto způsobu přezkoušení nedojde 
k  manipulaci s  vodárenským vodoměrem, 
a  tak ve  vodoměru zůstane vše (nečistoty, 
nánosy,..) co by mohlo ovlivnit nebo ovli-
ňuje jeho přesnost měření. Průběh zkoušky 
probíhá tak, že se uzavře přívod do  domu 
a přes připravený „T –kus“ inspektor ČMI na-
pojí cetalonové měřidlo.
Provedená zkouška a  její výsledek odpoví-
dá skutečnosti a  reálným provozním pod-
mínkám přímo na potrubí. 
Přípravu místa pro inspektora ČMI pro Vás 
zařídíme.

Ptáte se, kdy přezkoušení vodárenského 
vodoměru provést?
Když rozdíl mezi vodárenským 
a kontrolním vodoměrem bude větší 
než 10%!
Kontrolní vodoměr je Váš hlídač faktury 

za vodu! Kontrolní vodoměr je měřidlo, kte-
ré se instaluje za patní vodoměr, tedy na po-
trubí, které je už v majetku SVJ. Hlavní funkcí 
kontrolního vodoměru je Vám výboru SVJ 
prokázat rozdíl mezi vodárenským vodomě-
rem a kontrolním vodoměrem a zjistit, ukázat 
Vám, okamžik rozdílu větší než je 10%, aby 
jste si mohli sjednat  přezkoušení od ČMI.

Kontrolní vodoměr se zaplatí téměř okamžitě!
DOPORUČENÍ PRO SVJ 
– Neplaťte VODÁRNĚ zbytečně peníze navíc! 

Bohužel každý den se setkáváme s dotazy ohledně správnosti měření vodárenského vodomě-
ru, který je umístěn na „patě“ objektu. Instalací kontrolního ultrazvukového vodoměru, který se 
přesností „téměř“ blíží etalonu, zjistíme během pár dnů, že platíte zbytečně. Poté si stačí Vaše 
peníze „jen vyzvednout“ u vodárny. Jak to přesně udělat se dozvíte v článku.
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V  případě požarního rozvodu se kontrolní 
vodoměr instaluje až za  odbočku k  požar-
nímu odběru. Mezi vodárenským vodo-
měrem a  kontrolním vodoměr je potřeba 
nainstalovat „T-kus“ pro přezkoušení in-
spektorem ČMI. Dále je vhodné do  tohoto 
úseku umístit i  filtr mechanických nečistot 
s proplachem, např. filtr FSMad, díky které-
mu si jednak ochráníte bytové vodoměry, 
ale především vodu, kterou konzumujete. 
Zároveň voda zbavená mechanických ne-
čistot Vám prodlouží životnost vodovod-
ních baterií, praček, myček a dalších prvků 
ve vodovodní soustavě.

Aby kontrolní vodoměr plnil správně svoji 
funkci, nelze použít běžně používané stan-
dardní vodoměry vícevtoké konstrukce. Při 
případném jejich použití nelze určit, který 
měří správně. Proto používáme jako kontrol-
ní vodoměry ultrazvukové konstrukce, které 
nemají mechanické rotující části a  spotřebu 
vody měří na  přesném ultrazvukovém prin-
cipu. Výsledky z  terénu jasně prokazují, že 

po  mnoha ověřovacích zkouškách byly na-
měřené údaje kontrolním ultrazvukovým vo-
doměrem prakticky odpovídající hodnotám 

naměřeným pomocí ověřovacího etalonu 
pracovníka ČMI. 

Účelem kontrolního vodoměru je bez prodle-
ní informovat odběratele vody o tom, že vo-
dárenský vodoměr začal měřit špatně, a  tím 
ušetřit mnoho peněz za  zbytečně vysoké 
faktury za odběr vody. Reklamaci vodoměru 
a  ověření jeho funkci inspekorem ČMI do-
poručujeme právě na  základě výsledku po-
rovnání naměřených hodnot vodárenským 
vodoměrem a vodoměrem kontrolním. Kon-
trolní ultrazvukový vodoměr má životnost 16 
let (baterie) a lze řici, že jde o velmi výhodnou 
a často rychle návratnou investici.

Chcete se na něco zeptat? Rádi Vám poradíme. Zavolejte nám na 800 778 778. 
Zadat poptávku na osazení kontrolního vodoměru a fitru na patu domu

Maddeo CZ s.r.o. – přesné vodoměry a měřiče tepla, 
služby pro SVJ, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Rádi Vám poradíme a zpracujeme nabídku na vodoměry, 
linka zdarma 800 778 778, 773 669 073, info@maddeo.cz

www.NeovlivnitelnyVodomer.cz, www.maddeo.cz

Po 7 dnech měření patního vodoměru je stav 58 m3.
Po 7 dnech měření kontrolním ultrazvukovým vodoměrem je stav 45 m3.

Rozdíl je 13 m3, tedy 28,8%! 

Foto: kamstrup.com

Příklad instalovaného kontrolního vodoměru: Lokalita Praha 9, SVJ, týden 19, rok 2017.

Máte jistotu, že tohle není i Váš případ ve Vašem bytovém domě? 
Neplaťte vodárně zbytečně, když nemusíte!
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Obecně: Bytový jednovtokový vodoměr 
měří protečené množství vody a  toto 
množství se ukazuje na  mechanickém vá-
lečkovém počítadle nebo na  LCD display. 
Při odběru vody, která proudí skrz  těleso 
vodoměru, proud otáčí lopatkovým kolem 
(turbínkou) a  následně se rotační pohyb 
přenáší do počítadla. 
Konstrukce se pak liší způsobem přenosu 
otáček z  lopatkového kola a  prostředím, 
ve kterém „pracuje“ počítadlo.

Proč se říká suchoběžný vodoměr nebo 
mokroběžný vodoměr?
Záleží na  tom, v  jakém prostředí pracuje 
počítadlo - převodový mechanismus.
Pokud počítadlo „běží -  točí se“ v  suchém 
prostředí (bez vody), mluvíme o suchoběž-
ném vodoměru. 

V případě, že převodový mechanismu “běží 
– točí se“ v  mokrém prostředí (ve  vodě), 
jedná se mokroběžný vodoměr.
  
Hlavní rozdíly mezi suchoběžnou a mok-
roběžnou konstrukcí vodoměru

Rozdíl 1 
přenos rotačního pohybu 
– magnetická spojka

Suchoběžný vodoměr:   

Rotační pohyb z  turbínky do  počítadla se 
musí přenést přes tlakovou desku. K  tomu 
se používá magnetická spojka, která  je vždy 
u tohoto typu vodoměru. Magnetická spoj-
ka může být 2 nebo 4 segmentová a  bývá 
opatřená stínícím prvkem, který bě měl být 
vyroben z  magneticky měkkých materiálů. 
Přítomnost magnetické spojky, může způ-
sobovat  „prokluz“ při počátečním náběhu 
průtoku a zároveň i při přetížení vodoměru.
MÍNUS – obsahuje magnetickou spojku 
a i když má antimagnetickou ochranu v po-
době stínícího prvku, tak nemůže být 100% 
odolný působení vnějšího magnetického 
pole, záleží pouze na  intezitě magnetické-
ho pole.

Mokroběžný vodoměr:    

Rotační pohyb z  turbínky do  počítadla 
se přenáší přímo hřídelkou do  počítadla, 
díky tomu je vodoměr velmi „citlivý“ v pás-
mu nízkých průtoků a „umí“ tak detekovat 
i velmi malé množství protékající vody přes 
hydraulický prostor vodoměru. Vodoměr 
ve své konstrukce tedy nemá magnetickou 
spojku.

PLUS - vodoměr je 100% neovlivnitelný 
magnetem, není co ovlivnit
- vyšší citlivost v  pásmu nízkých průtoků 
a  obecně nižší hodnoty rozběhového prů-

toku (nezaručeného) i  minimálního (zaru-
čeného) oproti suchoběžným vodoměrům.

Použítí pro instalace, kde je problém s roz-
díly mezi součtem bytových vodoměrů 
a patním vodoměrem.

Rozdíl 2
počítadlo v „suchu“ nebo v „mokru“ 
odolnost vodoměru

Suchoběžný vodoměr:   

Převodový strojek a válečkové počítadlo je 
v  suchém prostředí, které je zakryto prů-
hledným plastovým kloboukem.
MÍNUS -  plastový klobouk, z hlediska mož-
ného mechanického poškození

Mokroběžný vodoměr:   

Převodový strojek je v  protékající vodě 
a  válečkové počítadlo je v  glycerinové 
kapsli, která (neovlivnitelný) zajišťuje stá-
lou čitelnost vodoměru. Počítadlo je chrá-
něno tlakovým minerálním sklem a mosaz-
nou hlavou s plastovým víčkem.
PLUS – tlakové minerální sklo je odolné 
proti poškození

Použítí pro instalace, kde je problém s mož-
ným mechanickým ovlivňováním vodoměru 
a zvýšené riziko mechanického poškození.

Rozdíl 3 
tlaková deska 
odolnost vodoměru
Suchoběžný vodoměr:   

Má tlakovou desku, která odděluje mokrou 
a suchou část vodoměru. Ve spodní tlakové 

Porovnání konstrukce suchoběžného 
a mokroběžného vodoměru 
(obecně známého jako neovlivnitelný vodoměr)
Jaké jsou rozdíly? A co Vám přinesou?
I přesto, že bytové vodoměry těchto konstrukcí se vyrábějí již několik desetiletí, stále o nich pa-
nují zažité mýty, a  to nejen mezi laickou veřejností. Bohužel se pak může stát, že ze zažitých 
„polopravd “ nevyberete pro Váš účel nebo problém ten správný vodoměr. Navíc dodavatel vo-
doměrů bude s radostí těžit z Vaší „neznalosti“. 

obr. 1 - řez suchoběžným vodoměrem (červená část 

je tlaková deska oddělující spodní tlakovou část 

od horní suché části s počítadlem)

obr. 2 - řez mokroběžným vodoměrem (červená část 

znázorňuje utěsněnou kapsli pro zajištění stálé či-

telnosti naměřených hodnot)
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části je turbínka ve vodě. V horní části, tedy 
nad tlakovou deskou, je suchá beztlaká 
část, v které je počítadlo.

Mokroběžný vodoměr:  

Nemá tlakovou desku, proto v celém obje-
mu vodoměru je měřené médium, voda.
(neovlivnitelný) Vodoměr má robustní 
celokovovou konstrukci.
PLUS – vodoměr má mechanickou odol-
nost pro poškození, má úpravu antivandal

Použítí pro instalace, kde je problém s  mož-
ným mechanickým ovlivňováním vodoměru 
a  zvýšené riziko mechanického poškození. 
Vodoměr má skutečnou úpravu ANTIVANDAL.

Z čeho se vodoměr skládá? 
Z jakých částí? Co je rozdílné? 
Podívejte se
Na obrázcích níže jsou vidět jednotlivé čás-
ti konstrukce vodoměru. Porovnáním snad-
no zjistíte a poznáte rozdíly. 

Maddeo CZ s.r.o. 
přesné vodoměry a měřiče tepla, 
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Rádi Vám poradíme 
a zpracujeme 

výhodnou nabídku, 
linka zdarma 800 778 778,

773 669 073 
info@maddeo.cz

www.NeovlivnitelnyVodomer.cz           
www.maddeo.cz

obr. přesný neovlivnitelný vodoměr SMARTm PNV C+, 

DN15, 110mm, Q1=12,5 l/hod

obr. suchoběžný bytový vodoměr se zvýšenou anti-

magnetickou ochranou SMARTm, DN15, 110mm
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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 Prak-
tický rádce pro SVJ a  to hned třikrát ročně. 

Bohužel, náklady byly tak vysoké, že nám 
nezbývalo než tisk a  distribuci značně ome-
zit. 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 part-
nerů projektu, se kterými spolupracujeme, se 
s námi ale budete potkávat i nadále.

Nechceme Praktického rádce ztratit. Věříme, 
i  vzhledem k  ohlasům od  mnohých čtenářů 
a  spolupracujících firem, že je pro Vás tato 
publikace přínosem a  pomáhá Vám při sbě-
ru nejrůznějších informací a  nabídek, které 

ve své praxi pro Váš dům potřebujete, a je ve-
lice nelehké 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 
vydání, navíc předplatné není vázáno objed-

návkou ani adresou společenství, ale můžete 
si jej předplatit i jako soukromá fyzická osoba, 
bez ohledu na Váš vztah ke Společenství vlast-
níků. A navíc Vám nabízíme hned dvě varianty 
předplatného. 
Vaše předplatné pro nás znamená, že svou prá-
ci děláme dobře, a motivujete nás tak k další-
mu rozvoji, za což jsme Vám nesmírně vděční. 
Každé vydání rozšiřujeme o nové rubriky a hle-
dáme pro Vás nové a osvědčené dodavatele.

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!
Redakce Vám ve  spolupráci s  odborným partne-
rem zajistí kvalitní průkaz energetické náročnosti 
budovy, průkaz PENB pro SVJ, BD. Nestihli jste ješ-
tě vyhotovit PENB? Nevadí, akci se slevou 2000 Kč 
jsme PRODLOUŽILI! Buďte připravení na probíhají-
cí kontroly.

Nová úprava zákona o  hospodaření s  energie-
mi ukládá  povinnost předložit „energetický ští-
tek“ (PENB) při  prodeji, pronájmu či u  stávajících 
objektů.  Také zpřísňuje jejich kontrolu a  hlavně 
kvalitu  provedení. Nově se povinně v  tomto 
roce zkontroluje minimálně dvacetina všech vyda-
ných energetických průkazů PENB (průkaz energe-
tické náročnosti budovy) po stránce kvality a také 
se zpřísní kontrola splnění povinnosti,  respektive 
zdali všechny budovy mají svůj  energetický prů-
kaz PENB (štítek).  Za  nesplnění tohoto zákona již 
padly pokuty, proto jsme se rozhodli problemati-
kou opět zabývat.

Vybrali jsme prověřeného partnera, tvořícího prů-
kaz PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) 
vždy s příjezdem a technickou kontrolou specialis-
ty technika,  což je jediný správný způsob tvorby, 
který potvrzuje také šéf kontrolního orgánu, Stát-
ní energetické inspekce Pavel Gebauer.

V  současnosti není již možné tvořit energetic-
ké  průkazy PENB pouze z  projektové dokumen-
tace,  průkaz je pak špatně vyhotovený a  vět-
šinou  neplatný, což v  důsledku přináší velké 
problémy  pouze majitelům objektů. Získejte 
energetický průkaz PENB (průkaz energetické ná-

ročnosti budovy) s certifi kátem kvality. Ušetříte si 
tak starosti a získáte garanci kvalitního a profesio-
nálního vyhotovení vždy s kontrolou specializova-
ného technika.

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

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 2 pracovních dnů od při-

jetí objednávky zákazníka telefonicky kontaktuje 
operátor centrály společnosti, potvrdí zaevidová-
ní objednávky a informuje zákazníka o následují-
cím postupu 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-17/2

platný do 31.8.2017

Praktický rádce pro SVJ
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Buďte řádní hospodáři
Každé SVJ v  průběhu roku plánuje nové 
investice, některé menší a  některé velmi 
rozsáhlé. Z pozice řádného hospodáře, by-
chom neměli nechávat výběr dodavatele 
na  poslední chvíli. Vyhneme se tak situa-
cím, kdy služby mohou být z  důvodu „ex-
presního“ dodání buď výrazně dražší, než 
je běžné, nebo v horším případě už musíme 
řešit havarijní situace. Pokud plánujeme 
s časovou rezervou, získáme navíc  ve vět-
šině případů také možnost volby mezi více 
dodavateli. A když se podaří získat více na-
bídek od  různých dodavatelů, může vaše 
SVJ vyjednávat nejen o  finanční stránce 
celé akce, ale také o doplňkových službách, 
jako jsou například záruční doba, servisní 
pohotovost, sleva na  materiálu a  další za-
jímavé benefity.
Při shánění dodavatele je dobré pamato-
vat na  několik základních pravidel. V  prvé 
řadě je třeba uvést přesnou definici zadá-
ní zakázky a rozsah prací, které budete mít 
smluvně vázané, včetně případných sankcí 
na  nedodržení domluvených podmínek. 
Od dodavatelské firmy si vyžádejte všechny 
doklady prokazující odbornou způsobilost 
na provádění požadovaných prací, zejména 
prací technologicky stavebních. V  nepo-

slední řadě si na  firmu získejte reference, 
nejsnadněji na  internetu. V  případě zadá-
ní poptávky, vám poptávková služba zašle 
hodnocení firem od  ostatních uživatelů 
v  okamžiku, kdy o  zakázku firma projeví 
zájem.  

Proces poptávkového řízení v praxi
Současná situace na  trhu nahrává fir-
mám, které mají přebytek zakázek a  akce 

si pečlivě plánují dlouhé měsíce dopře-
du. Zákazníci se obrací na  firmy se  svými 
požadavky, ale čím dál častěji spolupráce 
vázne z důvodu časových možností doda-
vatele. Po  několikatýdenní komunikaci se 
tak můžete ocitnout ve  stejné pozici jako 
na začátku.
Poptávkové řízení skýtá velikou výhodu 
právě v  rychlosti oslovení firem. Vy, jako 
zadavatel prací, co nejpřesněji definujete 
plánované práce. Ve  velmi krátkém čase 
budete kontaktováni operátory, kteří jsou 
vyškolení a  pomohou vám doplnit po-
třebné informace tak, aby zakázka byla 
pro firmu dobře čitelná. Následně dochází 
ke zveřejnění poptávky na webových strán-
kách provozovatele a  firmy obdrží elektro-
nickou notifikaci o  nově vložené zakázce. 
Služba v současné době registruje více než 
120 000 firem z celé ČR napříč všemi obory. 
Neobávejte se však, že by váš telefon do-
nekonečna vyzváněl. Kontaktní údaje jsou 
zpřístupňovány pouze firmám, jež projeví 
zájem o realizaci vámi zadané zakázky a dle 
vámi stanovených požadavků, nejen tech-
nologických, ale především termínových. 
V  praxi to znamená, že budete komuniko-
vat pouze s firmou, která disponuje volnou 
kapacitou na úspěšnou realizaci. Služba pro 

Získejte pro své SVJ přehledné nabídky 
od dodavatelských firem

Plánujete ve svém SVJ nové investice anebo nejste spokojeni se současným dodavatelem? Pora-
díme vám, kde můžete získat nové nabídky od prověřených dodavatelských firem.

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



11Praktický rádce pro SVJ    2/2017

www.RadceProSVJ.cz STANOVY S GARANCÍ

všechny SVJ je zcela zdarma a můžete ji vy-
užít kdykoliv během celého roku.
Všechny firmy, které mohou reagovat na po-
ptávkové řízení, jsou kontrolovány provozo-
vatelem systému, a  navíc jsou hodnoceny 
od předchozích zákazníků, což všem dalším 
zákazníkům usnadňuje finální výběr.

Otázky mini rozhovoru

  Jak vlastně funguje princip služby Po-

ptávej? 

Služba je velmi intuitivní a jednoduchá. Na jed-
né straně jsou zákazníci, kteří hledají firmy nebo 
řemeslníky, například z řad SVJ, a na druhé stra-
ně zase firmy, které hledají nové zakázky pro své 
podnikání. Naše hlavní role tkví v poskytování 
platformy, na které k tomuto propojení dochá-
zí, a také v kontrole získaných informaci.

  V čem spatřujete největší výhody tohoto 

konceptu?

Zejména v rychlosti a kontrole registrovaných 
firem. V  relativně krátkém čase firmy reagují 
s  nabídkou svých služeb a  zákazník má mož-
nost porovnat nabídky od více subjektů, čímž 
dochází nejen k  úspoře času, ale také finanč-
ních prostředků.

  Uvádíte, že svým zákazníkům poskytu-

jete nabídky prověřených firem. Jakým 

způsobem jsou tyto firmy prověřeny?

Každou firmu nejprve ověřujeme telefonicky 
a v rámci dostupných možností kontrolujeme 
všechny firmy na portálech státní správy. V ob-
chodním rejstříku však nelze vyčíst vše, a proto 
považuji za  největší kontrolu právě zpětnou 
vazbu a hodnocení firem od našich uživatelů, 
kteří mají možnost poskytnout reference o do-
davatelské firmě na  základě osobních zkuše-
ností.

  Jaké jsou ohlasy na službu ze strany SVJ, 

která službu využila?

Byli jsme velmi mile překvapeni množstvím 
zákazníků ze strany SVJ a ve většině případů se 
nám podařilo zajistit konkrétní nabídky od fi-
rem, které se následně realizovaly.

  Co byste na  závěr doporučili potenciál-

ním klientům?

Aby své investice plánovali s  rozvahou a  po-
soudili více názorů a  návrhů proveditelnosti 
od  zkušených profesionálů. Zejména ve  sta-
vebnictví lze dobře promyšleným záměrem 
uspořit mnoho finančních prostředků, ať už 
přímou úsporou investic, nebo využitím ener-
geticky úsporných technologií.

Na naše otázky odpověděl Jakub Sklenář, 

zakladatel služby

www.RadceProSVJ.cz/poptavej

POPTÁVEJ

Naše spolupráce se službou Poptávej pomohla letos na  jaře zprostředkovat konkrétní 

nabídky několika stovkám SVJ. Tabulka uvádí příklady několika z nich.

Zadavatel Předmět poptávky Zájem dodavatelů

SVJ U Kamýku - Praha 4
Kamerový systém 
pro 95 bytových jednotek

10 konkrétních nabídek

SVJ Praha 10 Správcovská firma pro SVJ 8 konkrétních nabídek

SVJ Čelákovice
Pravidelné údržba zeleně 
u bytovhého domu, 
plocha 600 m2

6 konkrétních nabídek

SVJ Nový Jičín
Frézování, vložkování 
a revize spalinových cest 
v bytovém domě

4 konkrétní nabídky

SVJ Opava
Pravidelný úklid společných 
prostor, 3 vchody, 6 pater

5 konkrétních nabídek

SVJ Rychnov nad Kněžnou 
Výměna radiátorů 
ve 26 bytech

6 konkrétních nabídek

SVJ Praha 4 - Nusle
Zateplení bytového domu, 
7 pater 

10 konkrétních nabídek

SVJ Plzeň
Stavební dozor při rekonstrukci 
20 balkonů a výměna okapů

9 konkrétních nabídek

SVJ Mikulovice
Vyčištění fasády, 4 patra, 
cca 600 m2 5 konkrétních nabídek

SVJ Trutnov
Realizace čipových 
vstupních dveří

6 konkrétních nabídek

Zdroj: Portál Poptávej.cz

Jak to funguje v praxi? 
V minulém čísle časopisu Rádce pro SVJ, jsme vydali článek o poptávkové službě Poptávej.
cz, po zveřejnění článku se na nás obrátily stovky SVJ z celé ČR s žádostí o zprostředkování 
dodavatelů. Ve většině případech jsme dokázali zprostředkovat více konkrétních nabídek 
na zakázky od účetních služeb, přes kamerové systémy až po zateplení domu. Pro veliký 
úspěch, ve spolupráci pokračujeme i nadále, a i vy se na nás můžete obrátit s jakoukoliv 
zakázkou pro vaše SVJ.
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Odpovědnost členů orgánů je
jedním z nejpřísnějších druhů
odpovědnosti vůbec
Čl enové statutárních a  dozorčích orgánů jsou 
z  právního hlediska vystaveni daleko větší od-
povědnosti než běžní zaměstnanci. Za  pochy-
bení při výkonu svých povinností ručí osobně 
celým svým majetkem a tuto odpovědnost na-
víc nejde předem smluvně vyloučit.

Pojištění D&O (Directors & Officers Liability) 
umožňuje zmírnit důsledky pochybení a  po-
skytuje členům orgánů jistotu při výkonu své 
funkce.

Výhody D&O pojištění
(Pojištění odpovědnosti členů 
orgánů společnosti)

  jedinečné řešení, jak krýt svou neome-
zenou, objektivní a  solidární odpověd-
nost

  chrání společnost a její management před 
následky neúmyslného jednání členů or-
gánů

  pojištění zahrnuje minulé, současné a bu-
doucí členy orgánů společnosti

  pojištění kryje, kromě způsobené finanční 
škody, rovněž i  náklady právního zastou-
pení pojištěných osob a  řadu dalších ná-
kladů

  ceny pojištění jsou historicky nízké

Povinnosti členů orgánů:
  vykonávat svoji funkci s péčí řádného hos-

podáře, tj. vykonávat ji „s nezbytnou loaja-
litou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí”

  dodržovat zákaz konkurence
  dodržovat vedení předepsané evidence 

a účetnictví, informovat společníky o zále-
žitostech společnosti

  zachovávat mlčenlivost o  důvěrných in-
formacích a skutečnostech

  ručit za závazky společnosti v případě její-
ho úpadku – NOVÉ

  dozorčí orgán musí dohlížet na výkon pů-
sobnosti statutárního orgánu a  uskuteč-
ňování podnikatelské činnosti

Jejich odpovědnost je:
  objektivní – odpovídá za škodu bez ohle-

du na  zavinění, důkazní břemeno nese 
člen orgánu

  neomezená – odpovídá za škodu osobně 
a neomezeně celým svým majetkem

  solidární – členové orgánů společnosti od-
povídají za škodu společně a nerozdílně

Příklad:
Pojistné pro společnost s limitem pojistného 
plnění ve výši 10 milionů Kč dnes standardně 
začíná na úrovni 19 500 Kč ročně.
Rádi Vám poradíme a připravíme detailní kal-
kulaci pojištění právě pro Vás.

Nová služba Rádce pro SVJ 
- Pojištění odpovědnosti SVJ

Odpovědnost orgánů SVJ

Členové výboru tak mají povinnost jednat při 
výkonu jejich funkce s péčí řádného hospodá-
ře. S  povinností chovat se při výkonu funkce 
s péčí řádného hospodáře je pak pochopitelně 
spojena odpovědnost členů výboru za škodu 
způsobenou při výkonu jejich funkce.
Ustanovení § 159 zák. č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník, mimo jiné říká, jakým způsobem 
funguje odpovědnost výboru. Jestliže výbor 
způsobil škodu SVJ porušením svých povin-
ností při výkonu funkce, pak je povinen tuto 
škodu nahradit, tj. každý člen výboru bude 
povinen k této náhradě. Pokud výbor škodu 
nenahradí, pak se všichni členové stávají zá-
konnými ručiteli za dluhy SVJ, a to v rozsahu 
škody, kterou měli nahradit SVJ.
V zákonné úpravě je  zakotvena tzv. vyvratitel-
ná právní domněnka, že jedná nedbale, kdo 

není péče řádného hospodáře schopen, ač to 
musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím 
výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
Součástí péče řádného hospodáře je tedy 
i  schopnost rozpoznat, které činnosti již 
není člen voleného orgánu schopen vyko-
návat, či které potřebné znalosti a  doved-
nosti nemá.
Pokud z toho nevyvodí důsledky, tedy tako-
vou funkci člena voleného orgánu přijme, 
resp. v ní setrvává, zakládá ustanovení zákona 
vyvratitelnou právní domněnku, podle které 
takový člen voleného orgánu právnické oso-
by jedná nedbale. Pokud tedy člen voleného 
orgánu způsobil právnické osobě při výkonu 
funkce škodu, přičemž nebyl schopen tuto 
funkci vykonávat, ač to musel zjistit při přijetí 
funkce nebo při jejím výkonu, má se za to, že 

jednal v  rozporu s  péčí řádného hospodáře. 
Nebude- li tato domněnka tímto členem vo-
leného orgánu vyvrácena, bude takový člen 
voleného orgánu povinen nahradit vzniklou 
škodu (samozřejmě budou-li splněny ostatní 
podmínky odpovědnosti).
Je celá řada situací, kdy nedbalým jednáním 
členů výboru SVJ může vzniknout SVJ škoda. 
Hlavními oblastmi vzniku škod bývá uzavíra-
ní obchodních smluv a závazkové vztahy SVJ, 
řešení pohledávek vůči SVJ, atd.  
Jedinou možností jak se před důsledky odpo-
vědnosti orgánů SVJ bránit, je pojištění. BMCO 
nabízí možnost zvýhodněného pojištění této 
odpovědnosti a to pro všechny orgány, které 
toto pojištění dosud sjednáno nemají či nabízí 
možnost sjednat si dopojištění stávajícího li-
mitu pojištění až do výše 10 mil. Kč.

Nový občanský zákoník výslovně zavádí pro členy výboru společenství vlastníků jednotek 
povinnost vykonávat tuto funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí.

POJIŠTĚNÍ VÝBORU SVJ

Napište nám na email redakce@radceprosvj.cz nebo zavolejte na telefon 601 222 819.
Rádi Vám s pojištěním pomůžeme a nemusíte se tak už bát odpovědnosti z výkonu funkce!

Jistota při výkonu funkce 
ve statutárních a dozorčích 

orgánech společnosti
 - Pojistíme Vás! 

Nebojte se funkce ve Výboru Vašeho SVJ, pojistíme Vás!

www.radceprosvj.cz/pojisteni
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Většina bytových domů, které již prošly nějakou 
větší stavební úpravou, ať se jednalo o zateplení, 
vybudování či rekonstrukci výtahů, balkónů atp., 
si na tyto velké akce brala úvěr od banky a v sou-
časnosti jej splácejí. Tyto úvěry mají ovšem úroko-
vé sazby nastaveny mnohdy i nad 5,5%, což bylo 
v  dané době zcela normální, ale dnešní úrokové 
sazby se pohybují okolo 1,5% - tak proč toho ne-
využít, když takto lze ušetřit třeba i několik milionů 
korun? 
Mnoho lidí bydlících v bytových domech či vlast-
nících nějaký takovýto byt tyto věci neřeší vůbec 

nebo jen okrajově.  Někdy sice o  této možnosti 
vědí, ale bojí se náročnosti procesu či zde vy-
vstávají další „problémy“, kdy byli někým v bance 
informováni o tom, že je zde sankce a tudíž se to 
nevyplatí, či že zde hrozí ztráta dotace. 
My, jako odborníci, kteří se touto problematikou 
dlouhodobě zabývají, máme ovšem zaznamená-
ny případy, kdy bytové domy i přes sankci téměř 
dva miliony korun další téměř dva miliony ušetřily 
na  úrocích. Co se týče dotací, umíme je převést 
s garancí, že o ně nepřijdete, ani nebudou žádným 
způsobem kráceny. 

Pokud žijete v bytovém domě a není vám jedno, 
jakým způsobem se hospodaří s  vašimi penězi, 
kontaktujte nás a  my vám poskytneme bezplat-
nou konzultaci a  rozbor možného refinancování 
včetně všech úspor, výhod a  nevýhod. Následně 
vám zajistíme kompletní servis, a  to vše přímo 
u vás v domě. Není potřeba nikam jezdit ani vy-
pisovat složité dokumenty.  Potřebujeme od  vás 
pouze původní úvěrovou smlouvu a  případnou 
smlouvu o  dotaci, na  základě kterých vám zcela 
bezplatně doporučíme další postup.  Spoluprací 
s námi ušetříte jak vaše peníze, tak váš čas!

Podpora je poskytována pro bytové domy na úze-
mí ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde bude posky-
tovat podporu pro obdobná opatření program 
Nová zelená úsporám). Bytovým domem se rozu-
mí dům se 4 a více byty, ve kterém více než po-
lovina podlahové plochy odpovídá požadavkům 
na bydlení a je k tomuto účelu určena.  Podporo-
vána je řada aktivit, které přispívají k  energetic-
kým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat 
a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením 
obvodových konstrukcí a výměnou oken lze sou-
časně provést také výměnu zdroje tepla nebo in-
stalaci dalších systémů pro získání energie. 
Žadateli mohou být vlastníci bytových domů 
(s  výjimkou fyzických osob nepodnikajících) 
a společenství vlastníků jednotek. 
Pro žadatele je připraveno 3,5 mld. Kč z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj. Maximální 
výše celkových způsobilých výdajů na  jeden 
projekt je 90 mil. Kč, minimální výše celko-

vých způsobilých výdajů na  jeden projekt je 
300  000 Kč.  Dotace může činit 30, nebo 40 % 
z celkových způsobilých nákladů projektu.
U projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 
mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projek-
tů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč 
do 30. 9. 2020.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR také kaž-
doročně na podzim vyhlašuje výzvu ,,Bytové 
domy bez barier“. Cílem podpory je zkvalit-
nění bytového fondu odstraněním bariér při 
vstupu do  domu a  do  výtahu a  výstavbou 
výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny 
a  u  kterých jsou k  tomu stavebně technické 
předpoklady. 
Dotace je poskytována ve  výši max. 50 % 
uznatelných výdajů na  realizaci akce, maxi-
málně 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 
jeden vchod do bytového domu; 

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

V  případě odstraňování bariér v  bytovém 
domě s  více vchody a  více nepropojenými 
schodišti, který má jednoho vlastníka, lze 
do  jednoho projektu a  jedné žádosti zahr-
nout úpravy všech vchodů.
Uznatelné jsou výdaje např. na  demoliční 
a  stavební práce nutné k  instalaci nového 
výtahu, pořízení výtahu, dále na  demoliční 
a stavební práce související s výstavbou bez-
bariérových přístupů do  domu, demoliční 
a stavební práce související s výstavbou bez-
bariérového přístupu k výtahu uvnitř domu. 
Uznatelné nejsou výdaje na projektovou do-
kumentaci, stavební dozor a náklady souvise-
jící s vypracováním žádosti.

Refinancování - SVJ, BD

Ministerstvo pro Místní rozvoj vyhlásilo 
dne 8. 7. 2016 výzvu č.37

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

Refinancování je v dnešní době poměrně žhavé téma, a to zejména díky nynějším zajímavým 
úrokovým sazbám. Snad každý již o něm slyšel – jedná se, zjednodušeně řečeno, o možnost 
převést svůj dluh od jednoho bankovního ústavu k druhému, a to za mnohdy i výrazně vý-
hodnějších podmínek. Stejně jako u fyzických osob funguje tento princip i mezi bytovými 
družstvy a společenstvími vlastníků jednotek. 

ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II, ukončení příjmu žádosti této výzvy je pláno-
váno na 30. 11. 2017.
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Do  nedávna chemické čištění vnitřních po-
vrchů otopných soustav mohlo vyvolávat 
otazníky. Dnes je však tento způsob osvěd-
čenou praxí a  prověřeným faktem, že díky 
tomu lze topit úsporněji. Čas, výsledky, zku-
šenosti a reference potvrdily dnes již nezpo-
chybnitelný význam programu chemického 
čištění vnitřních povrchů otopných soustav 
a systémů.
Význam a smysluplnost potvrzují odborníci 
z  ČVUT, z  Ústavu strojírenské technologie, 
z  Ústavu kovových materiálů a  korozivního 
inženýrství a mnozí další.

Díky našim zákazníkům 
se přizpůsobujeme
Změnili jsme tradiční způsoby čištění vnitř-
ních povrchů otopných systémů a  vsadili 
jsme na  nové technologie, kvalitu, garanci 
výsledků, dlouhodobý servis a  záruky. Tato 

strategie se nám potvrdila jako jediná mož-
ná cesta k vytvoření silné značky kvality.  

V čem se Finex Technology odlišuje?
Používáme nový, unikátní a  ekologicky še-
trný proces čištění. Naše společnost Finex 
Technology garantuje prvotřídní kvalitu 
produktů i služeb. Zásadní předností je špič-
kový výkon, efektivita čištění a  garance vý-
sledku. Naši zákazníci oceňují kvalitu čištění.

POZOR na to, jak se provádí čištění 
– jakou technologií a jakými  prostředky
Naše ekologická technologie je špičkou 
z  hlediska účinnosti a  výrazně převyšuje 
tradiční metody čištění otopných soustav. 
Na  rozdíl od  jiných rozpouštěčů je náš od-
straňovač 100% biologicky odbouratelný, 
bez nutné NEUTRALIZACE a  ekologicky ne-
závadný v plné koncentraci. To znamená, že 

i  v  plné koncentraci je nejen bezpečný, ale 
nemá škodlivý vliv na životní prostředí. Roz-
pouští širokou škálu pevných minerálních 
úsad, včetně korozních zplodin, je bezpečný 
pro všechny materiály včetně mědi, mosazi, 
pryže a  dokonce i  nerezové oceli, a  to vše 
v jediném produktu. Jsme jedinými výhrad-
ními uživateli tohoto produktu v  České re-
publice.

Potvrzením naší kvality jsou zakázky 
pro významné klienty
Společnost Finex Technology byla exkluziv-
ně vybrána pro čištění vnitřních povrchů 
energetických zařízení ve strategickém pro-
vozu Jaderné elektrárny  Temelín. Abychom 
mohli pracovat v  provozu JA Temelín,  mu-
seli jsme splnit  ta  nejpřísnější kritéria, jako 
je bezpečnost, vysoká kvalita, 100% garance 
výsledku a  důraz na ekologii. 

Topíte naplno, a radiátory nehřejí?
Radiátor netopí ani po odvzdušnění.
Topí jen půlka radiátoru.
Víme, co s tím! Máme pro Vás řešení, 
díky němuž budete za teplo platit méně!
Víte, že se  radiátory zanáší? Usazeniny uvnitř radiátoru působí jako tepelný izolant, brání pře-
nosu tepla do místnosti, radiátory se dostatečně neprohřívají. Odstraněním úsad chemickým 
vyčištěním  zvýšíme  významně účinnost vytápění. Platí, že čím je topný systém starší, tím 
větší úspory po vyčištění dosáhnete.

Před... Před...... po vyčištění ... po vyčištění
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Odlišujeme se hlavně 
kvalitou a jednoznačnými 
výsledky
Neexistuje snad žádné podniká-
ní, ve kterém by se nevyskytova-
la alespoň částečná konkurence. 
Díky strategii kvality,  kladných 
referencí a  spokojených zákaz-

níků, jsme obsadili významné 
místo na  trhu. Ta konkurence, 
která neinovuje, která se spokojí 
se starými postupy, zastaralými 
technologiemi, pochopitelně 
není schopna s námi udržet krok 
a zůstala daleko za námi, přesta-
la být konkurence schopná.

Chcete se 

zapojit do naší velké 

letní soutěže o slevu na revitalizaci 

otopného systému? 

Neváhejte se nám ozvat. 

Více informací na: 

machackova@finextechnology.cz

Máte nějaké otázky nebo potřebujete něco vysvětlit? Zavolejte nám nebo napište...
Nezávaznou kalkulaci na čištění topení Vám rádi zpracujeme

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

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických 
servisních zkušeností poskytujeme komplexní služby čištěné vnitřních povrchů otopných, chladících, 

průmyslových i energetických zařízení.

Naší radou pro zájemce 
o čištění a srovnání 
s konkurencí je: 
Při výběru zhotovitelské firmy 
požadujte spolehlivé kladné re-

ference,  výši objemů zakázek, 
důkazy kvalitně odvedené prá-
ce, garance výsledků,  originální 
certifikáty a co nejvíce spokoje-
ných zákazníků. 
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Stačí relativně drobná úprava topné sou-
stavy a následná osvěta v podobě informací 
pro uživatele bytů. Je to mnohem výhodněj-
ší, než např. zateplení domu. Typická návrat-
nost investice bývá 3 až 5 let. Výše investice 
řádově jen desítky až stovky tisíc korun po-
dle velikosti domu, nikoliv miliony jako u za-
teplení. A nepotřebujete k tomu žádné sta-
vební povolení. Paradoxně platí, že pokud 
jste již dům zateplili, je tento zásah naprosto 
nezbytný – bez něj bude úspora zateplením 
pravděpodobně mnohem menší, než očeká-
váte.

Jak na  to: Nejprve přesné výpočty, projekt. 
Potom instalace regulačních ventilů, které 
musí mít správnou dimenzi, správný regulač-
ní rozsah dle projektu. Pokud budou stoupač-
kové ventily předimenzované, nebudou fun-
govat a nemají v soustavě žádný smysl! Proto 
se nedivte, když po  zateplení domu budete 
muset stávající stoupačkové ventily vymě-
nit – je to normální a správný postup. Po za-
teplení Váš dům již přece nepotřebuje tolik 
tepla. Proto je třeba snížit průtoky stoupač-
kami a radiátory. To však vaše původní, často  
„předimenzované“ stoupačkové ventily, osa-
zené ještě před zateplením, pravděpodob-
ně nezvládnou – nebudou mít potřebnou 
„regulační autoritu“ a  budou se chovat jako 
uzavírací. Namísto regulování budou cyklo-
vat. Pak může být topná soustava zbytečně 
energeticky náročná, ale také třeba hlučná. 
Nakonec je třeba pečlivě seřídit a  nastavit 
všechny regulační prvky. A  provést reálné 
měření výsledného stavu – ovšem nikoliv 
jen podle projektového nastavení stoupač-
kových ventilů, ale hlavně podle skutečného 
chování soustavy. Měřením, je třeba exaktně 
prokázat, že projektantem vypočtené hodno-
ty průtoků, byly v  soustavě na  jednotlivých 
stoupačkách opravdu dosažené a  to s  přes-
ností max. do  ±15% od  projektové hodnoty 
(dle zákona). 

Některá úskalí, aneb co si pohlídejte:

Vhodné je objednat vše najednou u jednoho 
odborného dodavatele – tedy projekt i  re-
alizaci zároveň. Tím se vyhnete zbytečným 

dohadům, pokud něco nefunguje. Realizační 
firma to může svádět na  projektanta, pro-
jektant na  firmu, Vám zbydou oči pro pláč. 
S  jediným dodavatelem bude snazší jednání 
a jednodušší uplatnění záruk. 

Aby to všechno mělo smysl, je třeba velmi 

poctivě spočítat skutečné tepelné ztráty 

objektu podle současného stavu zateplení. 
Tedy ne jenom tzv. „obálkovou metodou“, 
ale po  jednotlivých místnostech, pro každý 
radiátor samostatně. Průměrování, odha-
dování, či zjednodušené obecné výpočty 
jsou nepřípustné! Mějte na  paměti, že teplo 
je dnes mnohem dražší, než jak tomu bylo 
v dobách zjednodušených projektových po-
stupů. Pak je třeba spočítat průtoky topné 
vody jednotlivými radiátory. Každý radiátor 
a  každá stoupačka musí dostat správnou 
porci topné vody a to jenom tehdy, kdy je to 
potřeba. Méně znamená, že budete mrznout, 
více znamená, že zbytečně spotřebujete a za-
platíte více tepla. Kvalita výpočtů je pro do-
sažení výsledného efektu klíčová. Pozor tedy 
na  „levné projektanty“, kteří používají staré 
postupy z dob, kdy bylo důležité jen „aby to 
všem topilo“.

Po dokončení projektu následuje montáž 

regulačních prvků: vyvažovacích stoupač-
kových ventilů, regulátorů tlakové diferen-
ce, patních regulačních ventilů a  zejména 
v  dobře zateplených domech také patní 
ekvitermní regulace. V některých případech 
je vhodné vyměnit i  radiátorové ventily 
a termostatické hlavice. Důvodem může být 
jejich špatný technický stav (stáří nad 15 let 
již u 80% značek ventilů znamená hranici ži-
votnosti), nebo i nevhodný regulační rozsah. 
Uvědomte si, že kvalitní, funkční a  správně 
seřízené termostatické ventily jsou nezbyt-
nou podmínkou pro úsporný a  komfortní 
provoz. Vybírejte je i s ohledem na životnost 
– mezi výrobky na  trhu jsou doslova pro-
pastné rozdíly v  životnosti a  to při cenách 
téměř srovnatelných. 

Poslední etapou a  vlastně završením celé 

akce, je provedení finálního vyvážení stou-

pačkových regulačních prvků, s  využitím 
moderní měřící techniky. Pouze takto lze 
provést kontrolu skutečného výsledného 
stavu regulace a  následnou jemnou korekci 
nastavení v případě, že jsou zjištěny odchyl-
ky od  projektové dokumentace. Výsledkem 
měření je „protokol o  vyvážení soustavy“, 
nebo také „regulační protokol“. Právě tento 
protokol slouží k prokázání kvality provedené 
regulace – porovnává hodnoty projektované 
(ideální) s  hodnotami skutečně dosaženými 
a změřenými. Je vhodné si dopředu i při re-
alizaci ohlídat, zda realizační firma regulační 
prvky skutečně měří, nebo zda měření jen 
předstírá. Bohužel se stále setkávám s tím, že 
protokol je na papíře vystaven, ale je zřejmé, 
že měření ve  skutečnosti nikdo provést ne-
mohl, neboť k  tomu nejsou instalované po-
třebné komponenty. Stalo se, že dle záznamu 
v protokolu byl „měřením ověřen“ i regulační 
ventil, který realizační firma zapomněla na-
montovat. Smutné, ale bohužel i takové „od-
borníky“ můžete potkat. Celkem dobrou in-
dikací kvality je v tomto ohledu cena za toto 
finální měření. Ten, kdo opravdu důsledně 
měří a seřizuje na přesnost, nikdy nedá extra 
levnou cenu za svojí službu – je si totiž velmi 
dobře vědom, kolik snahy, pečlivosti a zkuše-
ností za jeho prací v pozadí existuje.

Před výběrem zhotovitele si ověřte reference. 
Mezi firmami jsou obrovské rozdíly v kvalitě 
a  odbornosti pracovníků, ale také například 
v chování montérů. Uvědomte si, že montéry 
musíte pustit do bytů – je velmi žádoucí, aby 
byli ohleduplní a do  jisté míry také komuni-
kativní. Ověřte, zda firma dodržuje termíny 
prací, zda se nesnaží zvyšovat cenu díla (zne-
užívat pojem „vícepráce“). Nebojte se na  to 
zeptat, seriózní dodavatel Vám jistě poskytne 
reference i s kontakty na zákazníky.

Zpracoval:        Miroslav Svěrák, AllTech s.r.o.

Další info: 
www.TopimeChytre.cz
www.TepelnaCerpadlaProBytoveDomy.cz           
www.AllTechsro.cz

Proč kupujete od teplárny i teplo, 
které Váš dům vůbec nepotřebuje?
Vždyť můžete spotřebu tepla snadno snížit 
a ušetřit za vytápění velké částky!
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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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Je pravdou, že v průběhu loňského roku se po-
dařilo poměrně sjednotit jak požadavky obou 
programů, tak i  výši možné podpory, kterou 
lze realizací dotačně podporované inves-
tice získat. Stále ale zůstává poměrně 
značný rozdíl v zájmu bytových druž-
stev a SV o tyto programy. Dnes lze již 
konstatovat, že v roce 2016 počet žá-
dostí o dotaci NZÚ násobně převýšil 
počet žádostí o podporu z programu 
IROP. Hlavním důvodem je, že v  pří-
padě programu IROP se jedná o dotace 
z prostředků Evropské unie a tomu odpo-
vídají i přísnější požadavky na náležitosti 
spojené s podáním žádosti o dotaci. Pra-
xe loňského roku ukázala, že zvládnout 
bezchybně celý proces podání žádosti 
o  dotaci z  programu IROP je pro většinu 
BD a  SV velkým oříškem, resp. že většina 
z nich se pro jistotu raději obrátila s prosbou 
o  radu nebo pomoc na  některou z  dodavatel-
ských či poradenských společností. Každopád-
ně ale u  obou programů platí, že i  v  případě, 
kdy se BD či SV podaří o dotaci úspěšně zažá-
dat, dotace bude vyplacena až po  ukončení, 
případné kolaudaci předmětné investiční akce 
a  doložení splnění projektovaných parametrů. 
Je tedy logické, že většina BD a SV, která se roz-
hodla svou investici krýt úvěrovými prostředky, 
požaduje, aby po obdržení dotace na svůj účet 
mohla tyto prostředky použít na provedení mi-
mořádné splátky úvěru tak, aby ji za to nehrozil 
žádný sankční postih – a  to i při využití pevné 
úrokové sazby. ČSOB si je tohoto požadavku 
svých klientů vědoma, a protože by ráda proces 
rekonstrukcí bytových domů (stejně jako stát 
programy NZÚ a IROP) také podpořila, přichází 
s ucelenou nabídkou, která zahrnuje čtyři výho-
dy, které by měly přispět k dalšímu zatraktivnění 
podmínek úvěrování a tudíž i zvýšení zájmu BD 
a  SV o  revitalizaci a  snížení energetické nároč-
nosti svého domu. Všechny bankou nabízené 
výhody lze využít v případě, kdy BD a SV uzavře 
s ČSOB úvěrovou smlouvu kdykoliv v průběhu 
roku 2017.

Mimořádná splátka z  dotace bez sankce 
i při fixní úrokové sazbě je u ČSOB možná, ale 
pouze za  předpokladu, že klient o  takovou 
možnost požádá banku ještě před schvá-
lením úvěru. V  takovém případě bude mít 
klient právo takové splátky nejen zakotve-
no v  úvěrové smlouvě, ale současně si bude 
moci i  vybrat, zda po  provedení mimořád-
né splátky bude chtít zachovat výši anuitní 
splátky a  zkrátit konečnou splatnost úvěru 
nebo zachovat původní splatnost a snížit výši 
měsíční splátky.

Dotaci 1% z objemu úvěru z ČSOB Programu 
energetických úspor bude moci získat každé 

BD a  SV, které bude úvěrem od  ČSOB fi -
nancovat takovou investiční akci, která 

ve  svém důsledku přinese určitou 
úsporu energií. Na  rozdíl od  všech 
ostatních typů dotací je u  dotace 
od  ČSOB vše daleko jednodušší – 

stačí při žádosti o  úvěr bance sou-
časně vyplnit jednostránkovou žádosti 

o dotaci, aniž by banka požadovala do-
kládání jakýchkoliv dalších podkla-

dů. Dotaci od  ČSOB lze získat i  při 
souběžném využití dotace z  pro-
gramu IROP či NZÚ.

Úvěr bez měsíčního poplatku 
za  služby a  práce spojené s  realizací 

úvěru ČSOB automaticky poskytne v pří-
padě, že si BD/SV zafi xuje úrokovou sazbu 

na  10 a  více let. Touto nabídkou chce banka 
nejen vybídnout své klienty, aby využili dneš-
ní rekordně nízké úrovně úrokových sazeb 
na trhu (a proto si ji zafi xovali na co možná nej-
delší období), ale současně tím sleduje  i sníže-
ní rizik těchto klientů při splácení úvěru. Pokud 
se totiž po delší dobu nezmění úroková sazba 
tak to znamená, že se současně nezmění ani 
výše měsíční splátky úvěru a tudíž že po celé 
toto období nebude BD či SV muset zvyšovat 
stávající příspěvky do fondu oprav.

Čtvrtou, bankou dnes již standardně nabíze-
nou, výhodou je, že posledních 20% objemu 

úvěru lze čerpat bez dokládání účelovosti, 
a to přímo na běžný účet klienta u ČSOB. BD či 
SV tak nemusí bance dokládat závěrečné fak-
tury a platby dodavatelům provede tehdy, kdy 
to uzná za vhodné, a to z prostředků na svém 
běžném účtu.

ČTYŘLÍSTEK VÝHOD OD ČSOB 
Od loňského roku mohou vlastníci bytových domů opět plně využít státních dotačních pro-
gramů, které výslednou cenu provedené investice výrazně sníží. Bytová družstva (BD) a spo-
lečenství vlastníků (SV) na území Prahy tak mohou požádat o dotaci z programu Nová Zelená 
úsporám (NZÚ), ve zbytku republiky pak jsou připraveny zdroje z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP). Zatímco v roce 2016 zájem o tyto dotační programy zaostával 
za očekáváním, pak v roce letošním počet podaných žádostí narůstá. Pozitivní vliv na tento stav 
je určitě dán tím, že řadě domů se již podařilo dotaci získat a že úrokové sazby z úvěrů jsou stále 
na velice příznivé úrovni. Tento trend by ráda podpořila i ČSOB svou aktuální nabídkou.
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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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Jaká jsou nejčastější úskalí 
při měření vody?
Z komunikace našich zákazníků vyplývá, že je 
to především
ovlivňování vodoměrů mechanickým způso-
bem nebo magnetem a  využívání “nepřes-
nosti” běžně používaných vodoměrů.
Ruku v  ruce s  tímto faktem jde skutečnost, 
že součet bytových vodoměrů je poté velmi 
odlišný od  fakturačního vodárenského vo-
doměru, a  to v  řádech i  několika desítek  %. 
A  tím se zdražuje pro všechny jednotková 
cena za vodu.

Rozdíl v náměrech vzniká 
v první řadě nepřesnými
a ovlivnitelnými vodoměry 
Obecně lze říci, že vodoměr by měl mít co 
největší citlivost v  pásmu nízkých průtoků 
(tedy minimální zaručený průtok Q1 s nejniž-
ší možnou hodnotou, např. Q1=12,5 l/h nebo 
Q1=16 l/h, běžné používané vodoměry mají 
min. průtok 30 l/h nebo dokonce I  60 l/h!), 
aby zaregistroval a správně změřil protékající 
WC nebo úmyslně pomalu napouštěnou toa-
letní nádržku na vodu. 
Zároveň musí být odolný vnějšímu magne-
tickému poli, protože tento způsob ovlivnění 
je naprosto stále běžný. A bohužel i mecha-

nické poškození vodoměru, které nemůžete 
běžně zaregistrovat, ale funguje plně k zasta-
vení vodoměru. Taková je skutečnost i z praxe 
metrologického střediska.
Z  toho plyne doporučení: Volte co nej-
přesnější vodoměr bez magnetické spojky 
a s úpravou antivandal.

Přesné neovlivnitelné vodoměry 
SMARTm PNV C+, Q1=12,5l/h-H
Konstrukčně vycházejí z  mokroběžných vo-
doměrů a  ve  své konstrukci nemají magne-
tickou spojku, proto jsou 100% odolné pů-
sobení magnetu. Díky své robustní a odolné 
konstrukci mají úpravu antivandal. Zároveň 

jejich přesnost je velmi vysoká (Q1=12,5 l/h) 
a prakticky je přesnost nejvyšší možná u této 
konstrukce vodoměrů, které jsou běžně do-
stupné na trhu. Přesnost převyšuje dříve pou-
žívanou metrologickou třídu C (dle EHS)Navíc 
je vodoměr SMARTm PNV C+ předpřipraven 
i  pro vložení rádio modulu. Tuto variantu 

doporučujeme pro snížení rozdílů a vyře-

šení problémů s ovlivňováním vodoměrů.

Suchoběžné bytové vodoměry 
SMARTm C RF, Q1=16 l/h-H  AKCE
Konstrukčně vycházejí ze suchoběžných vo-
doměrů, jejich přesnost odpovídá metrolo-
gické třídě C (dle EHS), vodoměr má ve  své 
konstrukci magnetickou spojku, a  i když ob-
sahuje stínící prvek, není 100% odolný půso-
bení vnějšího magnetického pole. Vodoměr 
lze dodat s přípravou nebo bez přípravy pro 
RF. Radiový modul lze kdykoliv do budoucna 
nainstalovat k  vodoměru. Tato varianta je 

cenově vhodná pro splnění povinnosti vý-

měny vodoměrů.

Jaké vodoměry vybrat? Přesné neovlivnitelné 
vodoměry bez dálkových odečtů?
Nebo suchoběžné vodoměry s dálkovým odečtem?
Obě uvedené varianty jsou za stejnou cenu, a každá z nich Vám vyřeší požadavek vyhlášky. Ale obě 
nevyřeší stejně kvalitně možné ovlivnění vodoměru a nežádoucí manipulaci, a tím přesné měření 
vody. Navíc každý objekt má jiné uživatele, zvyklosti, polohu instalace vodoměru, spotřebu vody. 
Správná volba vodoměru je proto důležitá!

Další informace a technické listy naleznete na webu: 
www.NeovlivnitelnyVodomer.cz

Chcete se na něco zeptat? Rádi Vám poradíme. Zavolejte nám na linku zdarma 800 778 778, 773 669 073
Nebo nám zašlete poptávku info@maddeo.cz

Maddeo CZ s.r.o. – přesné vodoměry a měřiče tepla, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

www.maddeo.cz
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Značka PCI se jako leader na trhu stavební 
chemie v Evropě spojila s předními výrobci ke-
ramiky, kterými jsou Agrob BUCHTAL GmbH 
a  Villeroy & Boch, Marrazzi, Ströher a  také 
s oblíbenou českou značkou RAKO. Společně 
vytvořili garantovaný systém pro balkóny 

a  terasy se zárukou 12 let. Tato unikátní 
záruka je poskytována na  kompletní systém 
provedený certifikovanou osobou, která pro-
šla odborným školením a  je držitelem certi-
fikátu „Bezpečný systém pokládky dlažby 

pro balkóny a terasy“.

Volbou tohoto systémového řešení získáváte 
záruku, že na vašem balkonu nebo lodžii jsou 
použity dlouhodobě ověřené kvalitní materi-
ály stavební chemie PCI, které prošly v mateř-
ském německém výrobním závodě náročný-
mi testy. Základem systému je dvousložková 
hydroizolační stěrka PCI Seccoral® 2K Rapid, 
která díky své vysoké pružnosti překlene 
trhliny v podkladním betonu (vč. dodatečně 
vzniklých) a její aplikaci lze zahájit jakmile je 
cementový potěr pochozí. Dále má tato hyd-

roizolační stěrka sníženou spotřebu a  rychlé 
vytvrzování. Díky tomu je možné pokládat 
keramickou dlažbu již po cca 4 hod. 
Pokud jde o  samotnou keramickou dlažbu, 
investor má možnost výběru ze široké šká-
ly formátů u  výše uvedených výrobců, kteří 
do  tohoto systému nominovali své dlouho-
době ověřené výrobky zaručující vysokou 
životnost. 
Keramická dlažba je pokládána do vysoce fle-
xibilního lepidla PCI Flexmörtel® S2 Rapid, 
které díky klasifikaci C2FE S2 zaručuje doko-
nalou přídržnost dlažby a eliminuje smykové 
pnutí mezi keramikou a  podkladem. Lepení 
probíhá způsobem tzv. “buttering-floating”, 
což je nanášení tmelu jak na  podklad, tak 
i na rub dlažby, čímž je zaručen bezdutinový 
spoj. 
Finálně je pak keramická dlažba zaspárována jem-
nou flexibilní hmotou PCI Nanofug® Premium, 
která má vylepšenou ochranu proti plísním 
a  mikroorganismům a  zvýšenou odolnost 
proti kyselým domácím čisticím prostřed-

kům. Dále je také vysoce mechanicky odolná 
a již po 2 hod. pochozí. Tato unikátní spárova-
cí hmota je k dispozici v nadčasových barev-
ných odstínech a umožňuje obkladači vyhrát 
si s harmonií barev a barevnými kontrasty. 
Každý takto provedený projekt je konzulto-
ván zástupcem firmy BASF, popř. náš specia-
lista osobně posoudí místo stavby a navrhne 
vhodný technologický postup. Následně je 
projekt zaregistrován a  tímto pro investora 

vzniká záruka s dobou trvání 12 let. 

S  takto provedenou výstavbou nebo rekon-
strukcí balkonů a lodžií máte jistotu životnos-
ti keramické dlažby minimálně po dobu 12 let 
a veškeré záruky na sebe přebírá nadnárodní 
koncern BASF, který značku PCI vlastní a  se 
svou 150 ti letou tradicí je pro vás význam-
ným garantem. 
Pro více informací prosím kontaktujte naše 
objektové poradce.

Aleš Haladej 
Produktový manažer PCI

www.pci-cz.cz

Balkóny a terasy se zárukou 12 let 
Balkóny a lodžie jsou stále ožehavým tématem a dovedou „potrápit“ 
jak majitele bytových domů, tak i stavební firmy. Jedná se o náročný 
stavební prvek, v  podstatě o  plochou střechu, v  mnoha případech 
s  nalepenou keramickou dlažbou. Podcenění tohoto prvku působí 
majitelům bytových domů značné potíže, neboť se závady projeví 
zpravidla až po vypršení záruční doby.  Poměrně často také dochází 
k případům, kdy je závada odhalena ještě v záruce, ale reklamaci není 
kde uplatnit, jelikož realizační firma již neexistuje. Z výše uvedených 
důvodů by neměla být při výběru stavební firmy jediným kritériem 
cena, ale i použité materiály, systémová řešení, reference a záruky. 
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12 let
bez starostí
Terasy a balkóny se zárukou 12 let!
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Zásobování teplem má většina zákazníků 
spojené především s  dodávkami z  Mělníku 
a  jiných tepláren. Kotelnu v  domě zajišťují 
vlastními silami nebo tuto starost přenechají 
správní firmě. Existuje ale jiné a levnější řeše-
ní. Dodávku tepla lze zajistit zákazníkům pří-
mo na míru. A přitom vše řídí sami.

Jak na to?
Zájemce pronajme technologii zdroje naší fir-
mě, která si vezme na starosti veškeré povin-
nosti spojené s kotelnou. Na základě Smlouvy 
o dodávce tepelné energie převezmeme ná-
klady, které souvisí s  provozem – na  plyno-
měr, elektroměr či vodoměr. 

Jaké jsou výhody Dodávky tepla?
 Výhodnější cena zemního plynu
 Nižší sazba DPH 15% pro odběratele
 Přehledné a srozumitelné vyúčtování
 Celoroční servis kotelny
 Klientská zóna – veškeré přehledy, 

    dokumenty na jednom místě
 Poradenství

Vzhledem k tomu, že kotelnu či výměníkovou 
stanici vlastní naši zákazníci, podáváme jim 
veškeré informace ohledně provozu. Naše 
firma si zakládá na  tom, aby lidé přesně vě-
děli, za co platí a na čem a kolik ušetří. Proto 
jsme vůči nim zcela otevření, veškeré náklady 
za roční vyúčtování jsou transparentní a do-
kladovatelné.

Lepší ceny zemního plynu
Spotřeba zemního plynu tvoří 70 – 80 pro-
cent z  celkových nákladů na  vytápění. Díky 
našim dlouholetým zkušenostem a  pozici 
na  českém trhu můžeme našim zákazníkům 
nastavit pro budoucí období co možná nej-

nižší cenu. Každý rok jim oznamujeme, jakou 
cenu za zemní plyn jsme pro ně vyjednali. 

Klientská zóna
Naši zákazníci mají možnost sledovat své 
zaplacené zálohy, elektronická vyúčtování či 
stahovat revizní protokoly. To vše na jednom 
místě na našich internetových stránkách.
V  případě, že máte zájem o  nezávaznou kal-
kulaci a  srovnání svých nákladů na  vytápění, 
kontaktujte nás na čísle 604 856 304 nebo na          
e-mailu: info@etservis.cz. Osobní prohlídka 
pro vytvoření cenové nabídky je naší pod-
mínkou. Chceme, abyste nás poznali a  měli 
možnost se dozvědět přímo od  nás všechno 
podstatné o tom, co děláme. Působíme v Pra-
ze a ve Středočeském kraji. 

Poptejte správu kotelny 
nebo nás kontaktujte

Bc. Ondřej Lukeš, obchodní ředitel 
www.dodavky-tepla.cz

info@etservis.cz, 604 856 304

JAK PLATIT ZA KOTELNU MÉNĚ PENĚZ?
Řadu domů v Česku vytápí centrální plynové kotelny či výměníkové stanice. Zemní plyn, opravy či 
služby správních firem pak lidé nakupují s 21% sazbou DPH. Nutné to ale rozhodně není. Veškeré 
náklady související s vytápěním je možné díky službě Dodávka tepla získat výrazně výhodněji – 
za ceny s 15% DPH. Nejvíce pak lidé uspoří na platbách za zemní plyn.
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 6 členů SVJ pronajímá společný byt 

a nájemné dlouhodobě přechází do FO, 

na základě písemného souhlasu s tímto 

příspěvkem. Na  schůzi SVJ nyní v  dub-

nu 2017 došlo ke zrušení podpisu dvou 

členů na této listině dokonce se zpětnou 

platností! Příspěvek se podílí na  roz-

počtové rezervě pro budoucí nákladné 

opravy v domě. Je vůbec možné „škrtem 

pera“ zrušit dohody? Je tento akt v sou-

ladu se zákonem?

 Stalo se tak na  doporučení nového 

vlastníka garsonky s 7% podílem, který 

se nyní snaží skupovat podíly na tomto 

společném bytě.

 V  případě, že se postupně stane majo-

ritním vlastníkem, jak se postupuje při 

hlasování?

 Mám neověřenou informaci, že v  pří-

padě společenství s tak nízkým počtem 

členů, nemůže rozhodovat sám a majo-

ritnímu vlastníkovi se počítá při hlaso-

vání 50%.

Ve  Vašem případě je rozhodující, zda existu-
je v  písemné formě předmětná dohoda mezi 
spoluvlastníky ohledně užití podílu z pronájmu 
do fondu oprav. Dle obecné právní zásady platí, 
že smlouvy (dohody) je třeba dodržovat – zá-
sada Pacta sunt servanda. V případě existence 
takové dohody by se spoluvlastník nemohl jed-
nostranně („z ničeho nic“) rozhodnout, že svůj 
podíl z pronájmu nadále jako příspěvek do fon-
du oprav posílat nebude. Pokud však taková 

dohoda neexistuje anebo bylo mezi spoluvlast-
níky pouze „ústně“ schváleno, že podíly budou 
užity k výše uvedenému účelu, pak se celá situ-
ace zkomplikuje. Dle ustanovení § 1121 zák. č. 
89/2012 Sb. občanského zákoníku totiž platí, že 
každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem 
svého podílu. Dle ustanovení § 1123 citované-
ho zákona rovněž platí, že každý ze spoluvlast-
níků může se svým podílem nakládat podle své 
vůle (toto se týká i veškerých užitků s podílem 
souvisejících včetně nájemného). Spoluvlastník 
tedy svobodně rozhoduje, jak se svým podílem 
(včetně užitků) jako se svojí majetkovou hod-
notou naloží (jedná se o  zásadu volné dispo-
zice spoluvlastníka s  podílem). Pokud se tedy 
některý ze spoluvlastníků rozhodl, že si nadále 
nepřeje, aby jemu náležející podíl z  pronájmu 
(část placeného nájemného – nájemné se roz-
děluje s  ohledem na  podíly spoluvlastníků) 
předmětného společného bytu přecházel na-
dále do  fondu oprav, je toto jeho zákonným 
právem. Oprávnění spoluvlastníka je modifiko-
váno pouze zákazem takové dispozice se spo-
luvlastnickým podílem, která by byla na  újmu 
právům ostatních spoluvlastníků (což není 
tento případ). Spoluvlastník se „pouze“ rozhodl, 
že užitek z jeho podílu (který má ve svém vlast-
nictví) bude použit k jinému účelu než jako pří-
spěvek do fondu oprav. Toto rozhodnutí je zcela 
na jeho vůli a za tímto účelem má samozřejmě 
právo svůj předešlý souhlas zrušit.
Pokud bychom měli situaci shrnout je tedy pro 
posouzení zákonnosti postupu spoluvlastníků 

zcela klíčové, zda existuje či neexistuje v  pí-
semné podobě dohoda mezi spoluvlastníky 
ohledně užití podílu z  pronájmu do  fondu 
oprav. 
K otázce postavení majoritního spoluvlastníka:
Pokud se určitý vlastník stane majoritním spo-
luvlastníkem, bude mít s ohledem na jeho ma-
joritní podíl větší rozhodovací právo. Postup 
při hlasování je zcela stejný, jen je nutné brát 
v  úvahu, že majoritní spoluvlastník pak může 
o  některých záležitostech rozhodovat i  samo-
statně. Tato rozhodovací pravomoc se odvíjí 
od  stanovených nezbytných kvór dle Vašich 
stanov.

 Poprvé chceme využít samostatného ko-

respondenčního hlasování (per rollam), 

abychom se vyhnuli častému svolávání 

shromáždění vlastníků. Při přípravě hla-

sovacích lístků jsem narazil     na  otázku 

jak řešit situaci při nedoručení   vyplně-

ného hlasovacího lístku. 

 Ve stanovách našeho SVJ je uvedeno:   

 „Nedoručí-li člen společenství statutár-

nímu orgánu svůj nesouhlas s  návrhem 

usnesení ve lhůtě patnácti dnů od doru-

čení návrhu členu společenství, platí, že 

s návrhem souhlasí.“

Zákon v  tomto říká, že ten, kdo neodevzdá 
hlas, tak se má za  to, že nesouhlasí. Odchylná 
úprava ve stanovách je dle většinového názoru 
neplatná. Čili platí, že ten, kdo se nevyjádří, tak 
nesouhlasí.

Právní poradna
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 Dobrý den, v  našem společenství máme 

vlastníka nebytových prostot v  přízemí 

a je s ním pořád co řešit. Při celkové rekon-

strukci budovy v  r.2009 byla vyhotovena 

nová fasáda. Při stavebních úpravách jeho 

jednotky v r. 2012-2014, kdy fasádu kolem 

jeho vrat a  dveří do  nebyt. prostoru od-

stranil (bez souhlasu SVB) s tím, že si tam 

dá speciální dveře a vrata a posléze fasá-

du dokončí. V  září 2015 jsem mu poslala 

upomínku na dokončení fasády, s tím, že 

pokud nebude uvedena do  původního 

stavu, učiní to společenství na  jeho ná-

klady, ale nereagoval. V  12/2016 jsme 

na  domě opravovali zadní vchod a  při té 

příležitosti jsme nechali i dokončit fasádu 

kolem jeho jednotky. Práce jsem nechala 

fakturovat samostatně, celkem 7.500Kč, 

ale stále si vymýšlí nějaké důvody proč ne-

zaplatit. Na  naléhání uhradil 50%, s  tím, 

že víc nezaplatí.

 Teď v  dubnu budeme mít vyúčtování 

služeb 2016 a zcela určitě bude mít pře-

platek, můžu dát příkaz do účtárny, aby 

jeho přeplatek o dlužnou částku snížila?

Na  základě právní analýzy ve  Vaší věci jsme 
toho názoru, že provést de facto započtení 
předmětného dluhu vůči přeplatku za  služby 
není v  rozporu s  žádným právním předpisem 
a  nevidíme proto důvod, proč by tedy takový 
postup nebyl možný. Žádný relevantně pří-
slušný zákon takový postup přímo nezakazuje 
a  rovněž neexistuje k  této otázce žádná kon-
stantní judikatura, která by realizaci tohoto „za-
počtení“ jakkoli vylučovala.
Rovněž, pokud by dlužník i přesto namítal jak-
koli nezákonnost takového postupu, a  celá 
věc by se potencionálně dostala až k soudu, je 
možné i zde využít procesního institutu ve for-
mě tzv. kompenzační námitky dle § 98 zákona č 
99/1963 Sb., Občanský soudní řád. Zjednoduše-
ně pro vysvětlení by využití tohoto procesního 
institutu znamenalo, že byste v případě dlužní-
kova uplatnění vrácení/zaplacení „zadržených“ 
přeplatků mohli u  soudu na  obranu tuto jeho 
pohledávku kompenzovat právě s předmětným 
dluhem. Výhodou tohoto postupu je, že by Vaše 
SVJ nemuselo platit žádný soudní poplatek tak 
jako v případě podání samostatné žaloby.

 Vážení, obracím se na  vás s  prosbou 

o zodpovězení dotazu:

 Je platná volba člena výboru SVJ (před-

sedy) v případě,  že byla zvolena osoba, 

která není vlastníkem bytové jednotky 

v  domě? Stanovy, platné v  době volby 

tohoto člena výboru SVJ, obsahují usta-

novení: „Členem výboru nebo pověře-

ným vlastníkem může být pouze vlastník 

jednotky v domě.“ Děkuji za odpověď

Bohužel, v takovém případě, kdy máte ve stano-
vách obsaženou tuto podmínku, nemůžete uplat-
nit benevolentnější § 1205 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, a musíte se striktně držet 
stanov. Z  vlastní zkušenosti v  redakci víme, že 
v  opačném případě návrh na  zápis do  rejstříku 
není přijat a takový člen musí být nahrazen, pří-
padně ze stanov tato podmínka smazána.

 V  našem panelovém domě (SVJ) jsou 

v podnájmu 2 muži, kteří neustále dělají 

značný hluk (velký rachot), nepořádek, 

holdují alkoholu  a  jsou drzý na  ostatní 

obyvatele domu. Přitom v  domě bydlí 

rodiny s dětmi a pracující lidi na směny, 

kteří se nemohou ani vyspat.

 S  majitelem bytu se nedá vůbec komu-

nikovat a vůbec už nezvedá telefon, a že 

prý  ty 2 muže   nebude vychovávat a  ať 

vše řeší policie. Majitele situace v  domě 

nezajímá, hlavně že dostává peníze.

 Městská policie k nám do domu je volaná 

neustále a denně přijíždějí i 2x.

 Policie je vždy jen napomene a  říká, že 

nemůže s  tím nic dělat  a  tak zase odje-

dou (prý na to nejsou zákony).

 Děkuji za  Vaši jasnou odpověď jak po-

stupovat dál a  jak se těchto nenapravi-

telných zvrhlíků zbavit.

K samotnému problému ještě doporučujeme, 
jako další z  možností, zavolat hygienu, která 
změří hluk, dále využít měření nezávislých 
laboratoří, dát dohromady svědectví okol-
ních sousedů, a  majitele bytu pak můžete 
bez problémů zažalovat, neboť nesmí podle 
občanského zákoníku, § 1013 a vůbec celého 
Dílu 3 – „Vlastnictví“ nijak omezovat vlastnická 
práva.

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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Dle aktuálních informací budou rejstříkové soudy při kontrole, zda mají 
jednotlivá společenství vlastníků stanovy upravené dle NOZ, do konce 
léta ještě benevolentní. Následně začnou striktní kontroly. Proto jsem 
pro Vás ještě prodloužili slevu 2 000 Kč na tvorbu i přepracování stanov 
pro Váš dům. Vše potřebné Vám zařídíme.

Upravte stanovy Vašeho SVJ dle NOZ 
co nejdříve, začnou kontroly!

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.

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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Vzorové dokumenty a postup, jak vymáhat 
pohledávky od dlužníků v SVJ

Obrací se na nás mnoho společenství s tím, že mají v domech problémy s dlužníky. Chápeme, 
že je velice nesnadné takové dlužníky uhlídat a domoci se peněz náležících SVJ.

A ve výsledku je pak výbor mnohdy nařčen, že 
vůbec takovou situaci dopustil. V mnoha přípa-
dech však bohužel výbor nekoná, neví jak konat 
nebo koná pozdě. Přitom postup pro vymáhání 
dluhů je poměrně jednoduchý a není ani příliš 
časově náročný. 

Společenství tím ve většině případů 
ušetří za pomoc právníka. 
Rozhodli jsme se proto ve spolupráci s naší part-
nerskou advokátní kanceláří vypracovat sadu 
vzorů dokumentů, které jsou pro vymáhání dlu-
hů a kontrolu dlužníků potřeba. Tato sada doku-
mentů obsahuje jednoduchý a  účinný návod, 
jak dluhy vymáhat, a  zároveň obsahuje kom-
pletní sadu vzorových dokumentů pro vymáhá-
ní dluhů, a to od začátku, až do konce procesu. 
Jednotlivé dokumenty jsou již předpřipravené 
a  stačí pouze doplnit podrobnosti jako jméno 
dlužníka, dlužnou částku a podobně.

Pomůžeme Vám s vypracováním i dalších 
různých dokumentů z oblasti práva SVJ.

Kontaktujte nás emailem na info@pravnik-svj.cz, 
Skrze webové stránky www.radceprosvj.cz/vymahanidluhu, 

nebo volejte na telefonní číslo 601 222 819.

A pokud by Vás zajímalo cokoliv dalšího, co jste mezi formuláři nenašli, napište nám.

 Návod, jak dluhy vymáhat
 Výzva dlužníkovi
 Předžalobní výzva
 Dohoda o splátkovém kalendáři
 Návrh na vydání platebního rozkazu
 Žaloba na dlužníka
 Návrh na nařízení exekuce

Dokumenty si můžete objednat jednotlivě, 
ale zároveň i jako výhodný balíček všech do-
kumentů najednou.
Veškeré ceny a  objednávkový formulář na-
leznete na stránce 
www.radceprosvj.cz/vymahanidluhu
kde si pohodlně přímo v objednávce zaškrt-

nete, o  které dokumenty máte zájem, cena 
se Vám sečte, a  následně teprve potvrdíte 
objednávku. Vybírat si můžete z  libovolné 
kombinace dokumentů.
Objednat můžete také pomocí emailu, stačí 
nám napsat na e-mail info@pravnik-svj.cz, 
o které dokumenty máte zájem.

Kompletní seznam dokumentů, 
které si u nás můžete objednat 
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Co s neplatiči v bytě a hrozí něco společenstvím, 
které nezměnily své stanovy?

Na našem portálu www.svjpravnik.cz poměrně často řešíme situaci, kdy určitá osoba, nebo 
skupina osob opakovaně neplatí SVJ poplatky, přidělává tím výboru problémy a přivádí tím 
SVJ do tíživé situace. Bydlet zadarmo dosud nebyl pro některé naše spolubydlící až takový 
problém. Možností, jak řešit neplatiče v SVJ je sice řada, otázkou ale je jejich efekt. Mnoho SVJ 
tak nakonec považovalo za úspěch, že se neplatiče zbavili, i když dluh zůstal neuhrazen. Brzy 
by to už mohlo být jinak.

Současná právní úprava 
řešení nepomáhá
Po přijetí nového občanského zákoníku je situa-
ce v mnohých společenstvích poměrně kritická. 
Vlastníci doplácejí na to, že jejich sousedi nehra-
dí řádně a včas poplatky související se správou 
domu. Pokud se dlužník dostane s těmito plat-
bami do několikaměsíčního zpoždění, hrozí, že 
dodavatel přeruší dodávku energií do  celého 
domu. Tomuto lze předejít jediným způsobem 
– ostatní vlastníci musí uhradit veškeré pohle-
dávky za  neplatícího souseda. Ze statistických 
údajů z minulých let vyplývá, že více než polo-
vina těchto pohledávek je však nevymahatelná.

Pohledávky vůči bankám 
mají přednost
Pokud dlužící soused spadne do  insolvence či 
dojde k exekučnímu prodeji jeho jednotky, bu-
dou za  současného právního stavu z  výtěžku 
uspokojeni nejprve zástavní věřitelé - nejčastěji 
banky, kterým dlužník ručí svým bytem. Ve val-
né většině případů však už nezbydou peníze 
na uspokojení pohledávek sousedů. Banky jsou 
za těchto podmínek ve značné výhodě, mohou 
si na rozdíl od členů SVJ zvolit komu a za jakých 
podmínek půjčku poskytnou a nad to mají záru-
ku přednostního uspokojení.

Dlužníci v SVJ - předejít jim
lze jen těžko
V případě vzniku dluhu je třeba zareagovat vel-
mi rychle, výbor či pověřená osobu musí dlužní-
ka bezodkladně vyzvat k úhradě. Na toto je tře-
ba myslet již při přijímání stanov společenství, 
kde lze upravit konkrétní lhůty, dokdy mají být 
pravidelné příspěvky hrazeny. Je rovněž vhod-
né zde zakotvit konkrétní kroky, jak postupovat 
v případě, kdy vlastník na výzvu nereaguje. Ani 
při rychlé reakci však není návratnost peněz 
zaručena. Vlastníci tedy mohou doplatit na ne-
zodpovědné sousedy, aniž by sami mohli celou 
situaci jakkoliv ovlivnit. Své sousedy si totiž ni-
kdo nevybírá.

Návrh novely pamatuje 
i na pohledávky SVJ
Před několika týdny schválila horní komora ná-
vrh zákona senátorky Seitlové, týkající se ochra-
ny SVJ před neplatiči. Na základě novely budou 
pohledávky SVJ vůči vlastníkům, kteří nehradí 
zálohy na energie případně příspěvky na správu 
domu a  pozemku, uspokojovány přednostně. 
Pokud tedy dojde k  prodeji jednotky dlužníka, 
mají společenství velkou šanci, že alespoň část 
dluhu neplatiče bude splacena.

Desetina výtěžku z prodeje
bytu pro SVJ
Připravovaná novela občanského soudního 
řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenč-
ního zákona by však měla přinést značné zlepše-
ní celé situace. Společenství a jeho členům bude 
zaručeno, že minimálně jedna desetina výtěžku 
z prodeje bytu v dražbě připadne na úhradu ne-
splacených pohledávek vůči SVJ. Senátorka Seit-
lová sice navrhovala čtvrtinu výtěžku, nicméně 
i  schválenou podobu lze považovat za  krok 
správným směrem.

Pro společenství vlastník však zdaleka není vy-
hráno, k novele se ještě nevyjádřila poslanecká 
sněmovna. Již v minulých letech byl předložen 
podobný návrh, který však nebyl schválen. Jed-
ním z důvodů nepřijetí byl fakt, že zákon by po-
tenciálně znevýhodňoval banky, což by mohlo 
vést ke zvýšení cen hypoték.

Hrozí společenstvím, které nezměnily 
své stanovy pokuta?
Většina společenství, která vznikla před rokem 
2014, měla své stanovy upravit požadavkům 
nového občanského zákoníku. Ten jim pro to 
poskytl lhůtu do konce roku 2016. Mnohým se 
to však nepodařilo a poměrně často se tak ptají, 
zda a jaká sankce jim hrozí ze strany soud. Zde 
můžeme společenství uklidnit – sice hrozí poku-
ta až ve výši 100.000,- Kč, ale předtím, než ji soud 
společenství udělí, měl by jej vyzvat k tomu, aby 

své stanovy změnilo a dát mu k tomu přiměře-
nou lhůtu. Podle informací z  rejstříkových sou-
dů bude za přiměřenou považována lhůta okolo 
jednoho měsíce. 

Nabízí se otázka, jak se vůbec rejstříkový soud 
dozví, zda již společenství stanovy změnilo, 
nebo ne. V několika případech, kdy již společen-
ství výzva přišla tak soud postupoval na základě 
podnětu, podaného jedním z  vlastníků. Žádná 
masivní kampaň, kdy by rejstříkové soudy samy 
od  sebe zkoumaly, zda již mají společenství 
změněné stanovy, zatím nenastala. Podle našich 
informací by však měly soudy k  větší kontrole 
a vzývání SVJ přistoupit na podzim tohoto roku. 
Do  příštího čísla Rádce bychom proto rádi při-
nesli rozhovor se soudkyní rejstříkového soudu 
o tom, jak tato praxe bude probíhat.

Závěrem si ještě dovolíme upozornit na poměr-
ně častý problém, se kterým se SVJ u  rejstříků 
setkávají, a to neplatné funkční období výboru 
nebo předsedy. Rejstříkové soudy totiž vyžadu-
jí, aby byl znovu zapsán mandát každého člena 
výboru při jejich převolení, a  to i  pokud jsou 
zvoleni naprosto stejní členové. V praxi se čas-
to stává, že SVJ mají v rejstříku zapsány výbory, 
kterým vznikl mandát např. v roce 2005 a od té 
doby nebyl zápis aktualizován. V  těchto přípa-
dech poté soudy nemají výbor za platně zvole-
ný a po společenstvích požadují dodání zápisů 
ze shromáždění, kde byl výbor zvolen.

Pro více informací nás můžete 
kontaktovat: 
Advokátní kancelář Mgr. Ladislava Drhy, 
Václavské náměstí 56
Praha 1
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Jak postupovat při výběru dodavatele 
na rekonstrukci střešního souvrství

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 drahého projektu je zprvu zbytečnou investicí a u některých rekonstrukcí střechy je 
projektová dokumentace zcela nepotřebná.  

Technický návrh a  zpracování cenové nabídky 
kvalitní stavební společnosti poskytují zadarmo! 
Jako první doporučujeme začít oslovením spe-
cializovaných stavebních firem, které nám návrh 
řešení vypracují samy a zadarmo. 
Je nutné stavebním firmám předem připravit 
seznam prácí, které se od  nich požadují. A  do-
hlédnout na  to, aby firmy měly zakázku oceně-
nou ve stejném objemu (např. tloušťka zateplení, 
zateplení atiky, aj.). 
Kritérium pro postup do užšího kola výběrového 
řízení by v prvé řadě neměla být cena, ale refe-
rence a  přístup stavební společnosti. Nejdůleži-
tějším faktorem spolehlivé stavební společnosti 
je to, jak dlouho firma působí na  trhu a  jakou 
poskytuje délku záruky na hotové dílo. Vyhrát vý-
běrové řízení by měla především zkušená firma 
s dobrým zázemím a dlouholetou tradicí, staveb-
ní společnost, jenž poskytuje na rekonstrukci plo-
ché střechy záruku minimálně 10 let. 
Pokud to typ stavebních úprav požaduje, ne-
cháme si zhotovit projekt, nejlépe ve spolupráci 
zhotovitele a projektanta.  Projekt není nutné mít 
u  všech staveb. Ovšem je dobré nebo dokonce 
nutné mít před započetím díla vypracované sta-
vební detaily a skladby konstrukcí, tak aby bylo 

možné práce stavební firmy kontrolovat. Vypra-
cování těchto dílčích detailů většinou poskytuje 
specializovaná stavební společnost zadarmo. 
Smlouvu doporučujeme mít doplněnou o přesný 
popis prací u  jednotlivých konstrukcí, tak aby-
chom eliminovali vícepráce. 
Na závěr Vás chceme upozornit, že výběr staveb-
ní firmy je potřeba provádět v  předstihu. Výbě-
rové řízení se může spolu s  přípravou táhnout 
měsíce, proto je potřeba jej připravovat dopředu. 
I  samotná společnost si pro vás dopředu musí 
uvolnit kapacity.

IPOK spol. s.r.o. je stavební společnost 
založena roku 1993 se specializací 
pouze na hydroizolace a výstavbu 
plochých střech. 
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 provede son-
dáž skladby střechy, tak aby zvolila správnou 
variantu nového střešního souvrství. Dále také 
provádí kontrolní a projekční činnost u výstav-
by plochých střech.

IPOK spol. s r.o. - jediná specializovaná 
společnost v ČR s certifikaci 
na provádění hydroizolace SWEPCO.
V  roce 2013 se společnost IPOK spol. s.r.o. spo-
jil s  výrobcem střešní kamenné tepelné izolace 
ROCKWOOL a.s. Cílem tohoto partnerství je nabí-
zet na českém trhu nejkvalitnější střešní souvrství 
s dlouhodobou životností.
Kombinací vysoce kvalitních systému SWEPCO 
s kamennou vatu, která je především objemově 
stálá, pevná a  trvanlivá (požární bezpečnost aj.), 
vznikla certifikovaná 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 udržovat opako-
vaně a tím prodlužovat jejich životnost prakticky 
do nekonečna. 
Od ledna roku 2016 se do ČR začal dovážet sys-
tém SWEPCO 301, který ještě zvýšil kvality part-
nerského programu SWEPCO + ROCKWOOL. 
Systém SWEPCO 301 lze také využívat v  kom-
binaci s  libovolným typem zateplení ploché 
střechy. Lze jej také využít pro hydroizolaci zele-
ných extenzivních a intenzivních střech. Systém 
SWEPCO 301 se přes den stal jednou z nejpro-
dávanějších a  nekvalitnějších variant SWEPCO 
systému na  českém trhu plochých střech pro 
bytové domy.

Neváhejte a kontaktujte nakladatelství pro získání nezávazné nabídky 
od společnosti IPOK spol. s.r.o. spolu s 5% slevou na materiály SWEPCO. 

Zdarma Vám provedeme 

kalkulaci pro Váš dům. 

Izolace pro domy s.r.o.
Javornická 1581

516 01 Rychnov n. Kněžnou

telefon: 734 446 445

e-mail: info@izolacesvj.cz

www.izolacesvj.cz
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PŘEMÝŠLÍTE O OPRAVÁCH VAŠEHO BYTOVÉHO DOMU?
JEŠTĚ SE TO DÁ LETOS KVALITNĚ STIHNOUT! 
Ačkoli by se mohlo zdát, že je na opravu bytového domu v letošním roce spousta času, realita je trochu jiná. 

Je totiž potřeba si uvědomit, že nejde jen o to dům „nějak“ opravit, ale opravit ho kvalitně. Taková investice se díky 

úspoře energií v příštích desítkách let vyplatí a zároveň zaručí zvýšení kvality bydlení všem obyvatelům domu. 

CO VÁS VŠECHNO ČEKÁ
Cesta ke skvěle opravenému domu je dlouhá. Aby na jejím konci byla maximální spokojenost, je potřeba 

začít zodpovědnou přípravou oprav. Do této oblasti spadá posouzení aktuálního stavu domu po sta-

vební, energetické, zdravotní a ekonomické stránce. Z něj vyplyne nejvhodnější řešení oprav, způsob 

fi nancování a případné využití dotací. Následuje projektování vybraného řešení a jednání se stavebním 

úřadem a dalšími dotčenými orgány. 

NA CO SI DÁT POZOR
Někdy se na domech stává, že dojde k rozdělení výše uvedeného postupu a podílí se na něm velké množ-

ství lidí. Někdo vytváří posudek, někdo jiný navrhuje řešení, další zajišťuje fi nancování, jiný zase projektuje 

a jednání s úřady často zůstane na samotných představitelích domu, kteří se zároveň snaží najít jednotu 

na domě. Když se jim to konečně podaří, dochází teprve k výběru realizační fi rmy. Ideální ale je postupovat 

úplně opačně. Ideální je, aby všechny výše zmíněné činnosti dokázala zajistit vámi vybraná 
kvalitní realizační fi rma. Máte tím zajištěnou komunikaci s jedním odpovědným partnerem, který se 

zaručí za hladký, kvalitní a rychlý průběh a nese za to jasnou odpovědnost. Navíc, a to je pro mnohé překva-

pení, praxe ukazuje, že tato cesta bývá z pohledu celkové investice i ekonomicky nejvýhodnější.

KOLIK TO ZABERE ČASU
Každý dům je samozřejmě jiný, ale seriózní média a portály zabývající se opravami bytových domů uvádí, že 

celková příprava zabere v průměru 6-8 měsíců. V některých případech tomu tak může skutečně být. Pokud 

si však vyberete správného partnera, nedochází ke zbytečným průtahům a realizace může začít mnohem 

dříve. Například posouzení stavu domu a návrh řešení se dá kvalitně připravit za jeden týden. Dořešení 

detailů fi nancování a pomoc s vysvětlením všem majitelům se dá dobře zvládnout za dva týdny, projekční 

práce za tři týdny, dotčené orgány mají na vyjádření jeden měsíc, podobně dlouho trvá standardní stavební 

řízení. Výběrem kvalitní fi rmy tak můžete zkrátit dobu příprav klidně i na polovinu standardní 
doby a díky tomu stihnout realizaci oprav ještě letos a bez obavy z brzkého příchodu chladného počasí.

V ČEM JE TEDY HÁČEK
Praktickézkušenosti ukazují, že největší komplikací může být právě výběr kvalitní fi rmy. Samotný výběr 

se totiž může stát nejdelší částí celého procesu příprav. Přičemž zde určitě neplatí, že čím déle, tím lépe. 

Naopak, praxe na bytových domech ukázala, že ty nejjednodušší cesty velice často vedou k nejlepším vý-

sledkům. Ideální postup je vyhledat odborníky specializující se na opravy bytových domů. Ze zkušenosti 

předsedů bytových domů se osvědčilo, aby fi rmy měly za sebou více než 5 let zkušeností a ideálně 
více než 500 opravených domů. Potom nezbývá než oslovit obyvatele jimi opravených domů a ptát se 

na důležité otázky. Např. jak byli spokojeni s přípravou, průběhem a dokončením oprav, jak fi rma pomohla 

představitelům domu, jak fi rma řešila potřeby jednotlivých majitelů, jak byli majitelé spokojeni s celkovou 

cenou, zda nedošlo k jejímu navýšení v průběhu realizace, jak byli spokojeni se zajištěním fi nancování, zda 

dodavatel chtěl konkrétní zadání nebo sám přišel s návrhem řešení toho co dům potřebuje a garancemi 

funkčnosti, zda jsou majitelé i s odstupem několika let spokojeni (úspora tepla, odstranění plísní, žádné 

reklamace, …), jak probíhala komunikace, jací byli řemeslníci a jaký pořádek byl na stavbě, … To jsou 

všechno věci, které vás navedou správným směrem. Buďte také nároční při jednáních s fi rmami. Ty, u kte-

rých si nejste jisti, zda jim tak velkou investici svěřit, raději vyřaďte, přestože budou patřit mezi levnější. 

Tímto způsobem odhalíte klíčové věci, které klasické výběrové řízení nikdy nemůže pojmout. 

Podaří se vám tak vybrat kvalitního partnera. Díky tomu se vyhnete komplikacím, špatně odvedené práci 

a v neposlední řadě také odstraňování zmetků a nedodělků, které pak vždy stojí největší peníze.

REFERENCE
„O fi rmě IP Polná mohu říct, že je to fi rma, která funguje jako jedna velká rodina a své zákazníky ochotně 
příjme pod svá křídla. Já, ani ostatní vlastníci bytů, nelitujeme, že právě IP Polná nám zateplovala barák 
a pomohla nám, a stále pomáhá, ušetřit nemalé peníze. Za to fi rmě IP Polná patří jeden velký dík.“
SV Luční 296, Dolní Bukovská, Předseda Veronika Hantová

PROČ NEOTÁLET
S ohledem na růst českého stavebnictví dochází k situaci, kdy ty nejlepší fi rmy na trhu mají smluvně vytížené 
kapacity na několik měsíců dopředu. Váháním tak riskujete, že budete muset provést realizaci s tím, kdo 

bude mít zrovna volnou kapacitu a to většinou nebývají ti nejlepší. Nebo počkáte na další rok a vystavíte se mož-

nosti zdražení cen stavebních prací a jistě zbytečně protopíte nemalé peníze za další zimu v nezatep-

leném domě. Zároveň také riskujete, že dojde k dalšímu zvýšení úrokových sazeb, které jen za poslední dva 

měsíce stouply v průměru o 0,3% a v porovnání s létem loňského roku jsou vyšší o 0,6%. Pro Vaši představu 
to na úvěru ve výši 2.000.000 Kč se splatností 20 let znamená zvýšené náklady pro dům ve výši 
přesahující 160.000 Kč! Pokud tedy chcete stihnout opravu ještě v letošním roce, není na co čekat!

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 AKCE
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Jaké máme možnosti regulace 
slunečních paprsků?

  Nejpraktičtější je možnost regulace slunce 
v bytě pomocí venkovního zastínění (ven-
kovní žaluzie, sítě, folie). Platí pravidlo, že 
teplo, které se do domu nedostane, není 
nutné odvádět pryč. Bohužel tato varianta 
je velmi často složitá nebo špatně realizo-
vatelná.  

  Další možností je jistý kompromis v regu-
laci slunečního záření a  to pomocí vnitř-
ních okenních žaluzií. Tam už ale platí 
pravidlo, že žaluzie odfiltrují pouze přímé 
sluneční paprsky, které tak nezahřejí po-
vrch bytu. Teplo ale už projde před okno 
(izolační sklo)  dovnitř, takže v ten okamžik 
máme z  oken velmi kvalitní sálavé tope-
ní...Zdroj tepla jako hrom. 

Co ale s tímto teplem, které již do bytu pro-
niklo... Zde již pomůže pouze výměna vzdu-
chu za vzduch chladnější.  Jak toho docílit? 
V  prvé řadě musíme myslet na  naše zdraví, 
takže byt je nutné velmi kvalitně odvětrat 
od  vydýchaného vzduchu obsahujícího ne-
žádoucí CO2, zvýšenou vlhkost a  spoustu 
pachů, alergenů atd. Toto je nutné provádět 
několikrát denně nezávisle na ročním období 
a v závislosti na době pobytu v jednotlivých 
místnostech. 
K  odvětrání můžeme využít vhodně i  cen-
trální systém větrání v  domě a  přes sociální 
zařízení odvádět vydýchaný horký vzduch 
pryč z  bytu. Dobré je mít ovšem centrální 
systém funkční. Staré nefunkční ventilátory 
umístěné na střeše jsou to nejhorší pro větrá-
ní, protože nejen že nevětrají, ale navíc brání 
přirozenému odtahu a  často tak ventilační 
šachtu zcela ucpou. Pak je dobré ventilátory 
nechat odstranit a instalovat buď nové venti-
látory, nebo volit výrazně levnější řešení a to 
instalaci bezelektrických ventilačních turbín 
LOMANCO (www.lomanco.cz). V  neposlední 
řadě můžeme zvolit kombinaci obou systé-
mů a docílíme úsporného a přitom velmi lev-
ného větrání. S tím vám rád poradí odborný 
technik na LOMANCO. 
Pokud ani tato možnost již nedostačuje a po-
žadujeme nejefektnější řešení, pak nezbude 

než vzduch v pokoji vychladit účinným zdro-
jem chlazení a to klimatizací. 
Zde již můžeme volit mezi levnými, ale méně 
účinnými mobilními klimatizacemi nebo 
dražšími, ale v konečném důsledku  provozně 
levnějšími klasickými klimatizacemi. 
U  klasické klimatizace máme na  výběr buď 
dvoudílné klimatizace (vnitřní a  venkovní 
jednotka je propojena rozvodnými trubička-
mi přes zeď) nebo klimatizace jednodílné. 
Jednodílné klimatizace jsou naprosto unikát-
ní tím, že venkovní jednotku mají schovanou 
v  jednotce vnitřní. Na  venkovní fasádě tak 

není žádný ošklivý prvek (nevzhledná bed-
na), který by kazil dojem krásného domu či 
bytovky. Přitom vnitřní jednotka je jen nepa-
trně větší než jednotka dvoudílné klimatizace. 
Menší nevýhoda je snad jen jedna a to, že pro 
jejich instalaci je nutné nejlépe při rekonstruk-
ci domu (při zateplování) nebo při novostav-
bě připravit dva průduchy přes zeď o průmě-
ru 16cm, kterými jednotka přisává venkovní 
vzduch a vyfukuje teplý vlhký vzduch. Často 
se však dají otvory připravit i  do  nových fa-
sád, kde pomocí speciální jádrové vrtačky se 
během chvilky šetrně připraví přesné otvory 
a  není nutné mít schválení stav. úřady atd. 
na rozdíl od dvoudílných jednotek.   
Díky nejvyššímu stupni odhlučnění jsou UNI-
CO jednotky v interiéru velmi tiché a přitom 
vysoce účinné, protože mohou obsahovat 
i  invertor či tepelné čerpadlo, takže svými 
parametry se mohou směle rovnat klasické 
dvoudílné klimatizaci... 
Dokonce mohou dle potřeby i  přitápět a  to 
se u bytovek v  jarním či podzimním období 
velmi hodí, protože si sami můžeme přitápět 
nezávisle na  centrálním topení domu. Více 
info na www.abc-klimatizace.cz
Nabídka na trhu větrání a klimatizací je dnes 
velmi široká a  pokud si člověk ujasní před-
stavu o ideální funkčnosti a přitom rozumné 
ceně, lze si určitě dobře vybrat. 

Ing. Radim Otýpka, technik, 

mob. 724 302 472

Jak udělat příjemné klima v bytě i v létě
Blíží se letní sezóna a s tím spojené krásné slunečné počasí. Sluneční paprsky mají jednu obrov-
skou výhodu, jsou velmi příjemné, ale současně i nevýhodu, že dokážou být velmi intenzívní 
až nesnesitelné. Byt zalitý sluncem je velmi příjemný jen do jistého okamžiku, pak začíná být 
neobyvatelný. Větrání při slunečném počasí je doslova alchymie. Zmíníme několik základních 
pravidel pro příjemnější bydlení... 
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Ne každá nabídka přednesená u domovních 
dveří musí být nutně záludná a špatná, novo-
dobí „šmejdi“ ale bohužel profesi obchodních 
cestujících vybudovali nedobré jméno. Při-
nejmenším opatrnost je tedy namístě úplně 
vždy. V  oblasti energetiky zaujala podomní 
prodejce nejdříve elektřina – zcela logicky, 
protože ji využívá každý a trhu s plynem při-
tom rozumí málokdo, i přestože jsou pravidla 
přehledná. 
Spotřebitelé, kteří mířili za  nižší cenou pro-
střednictvím těchto obchodníků, často skon-
čili s nevýhodnými smlouvami z ekonomické-
ho i právního hlediska. Plyn přibyl do portfolia 
„šmejdů“ vzápětí, a  to podle stejných not. 
Nyní tu ale máme novinku. Zájmu rádoby 
zprostředkovatelů se těší i  teplo, respektive 
tepelná energie. Situace v teple není zdaleka 
tak jednoduchá jako u elektřiny a plynu. Ob-
chodníci cílí na poměrně úzce vymezený trh. 
Teplo a teplou vodu potřebujeme všichni. 
Velká část populace využívá centrálního zá-
sobování tepelnou energií, kde daná uzavře-
ná síť mívá jen jediného dodavatele. Jakou 
konkurenční nabídku může takovým lidem 
obchodník dát? Cesta se bohužel našla. Před-
sedy společenství vlastníků jednotek nebo 
bytových družstev totiž obcházejí dealeři 
tepelných čerpadel. Odpovědné zástupce ta-
kových společenství a družstev přemlouvají, 
aby se celý bytový dům odpojil od centrální-
ho zásobování teplem. Když si prý místo toho 
pořídí tepelné čerpadlo pro vytápění objektu, 
mnoho ušetří.
Podobně jako tomu bylo u  elektřiny, i  tady 
mají „šmejdi“ klasické zbraně. V  jejich stan-

dardní nabídce je jednoduchá kalkulace, kte-
rá předpokládá, že zákazníkům zůstane jedna 
smlouva na celý bytový dům s tarifem pro te-
pelná čerpadla. Smlouvy pro jednotlivé byty 
se pak prý zruší. Každopádně ušetří. Skutečně 
je to tak jednoduché? Není! Prvním úskalím 
je, že z  přívodu pro tepelná čerpadla nelze 
bez zvláštních smluv napájet jednotlivé byty. 
V cenovém rozhodnutí ERÚ je výslovně uve-
deno, že „je-li vytápěcí soustava součástí 
společných částí domu sloužících pouze pro 
společné užívání vlastníkům nebo uživate-
lům bytů, musí být napájena samostatným 
přívodem a  měřena samostatným měřicím 
zařízením“. Tepelné čerpadlo, které slouží 
k vytápění všech bytů, je typickým příkladem 
této podmínky. Jednotlivé byty pak musí mít 
samostatné smlouvy na  dodávku elektřiny, 
což dealeři tepelných čerpadel často záměr-
ně zamlčují.
Druhým úskalím je, že bytový dům si odpoje-
ním od centrálního zásobování uzavírá jednu 
cestu pro vytápění a  přebírá odpovědnost 
za vytápění celého objektu sám na sebe. Při 
poruše tepelného čerpadla už není možné 
použít centrální zásobování teplem jako ná-
hradního zdroje. Bytový dům by si musel najít 
jinou alternativu. Jednodenní porucha tepel-
ného čerpadla se dá ještě přežít ve svetru. 
To však není důstojná a  především dlouho-
dobá alternativa. Třetí a  nikoliv posledním 
úskalím je „zapomětlivost šmejdů“. Ve  výpo-
čtu porovnávané ceny za  teplo často chybí 
kalkulace nákladů na údržbu tepelného čer-
padla. O  jeho životnosti, respektive nutnosti 
průběžně šetřit na  obnovu celého zařízení, 

v  kalkulacích také nenaleznete ani zmínku. 
Sečtením všech položek pak cena narůstá. 
Energetický regulační úřad není a priori proti 
odpojování od  centrálního zásobování tep-
lem. Na to má každý právo a úřad to nemůže, 
ani nesmí, nikomu zakazovat. Nutné je však 
zmínit výše uvedené potíže a také to, že do-
jde-li k problémům či neshodám u odpojené-
ho domu s  tepelným čerpadlem, nemůže je 
úřad nijak řešit.

Zdroj: 
http://www.eru.cz/cs/-/dalsi-smejdi-u-dveri

Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková

Předsedkyně ERÚ informuje veřejnost: 
Další „šmejdi“ u dveří

Pojem „šmejdi“ bohužel všichni známe. Dříve nabízeli deky, hrnce, a dokonce i mobilní tarify. V ener-
getice se nyní od elektřiny a plynu posunuli k teplu. Z korespondence, která je denně doručována 
Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ), mimo jiné zjišťujeme nejnovější trendy, které opanovaly 
podomní prodej. 

http://www.eru.cz/

Infobox: Sazba D 57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého 
tarifu po dobu 20 hodin. Sazba může být přiznána od 1. dubna 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby 
distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí 
domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samo-
statným měřicím zařízením. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí 
pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách 
platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla. Další podmínky sazby D57d viz Cenové rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu č. 8/2016 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí 
nízkého napětí.
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MACHSTAV s.r.o. provádí v  rámci ať už komplexních rekonstrukcí 
nebo jenom částečných oprav bytových domů, výměnu střešních 
krytin za nové včetně posouzení stavu všech stávajících dřevěných 
částí střešní konstrukce a odbornou likvidaci demontované krytiny. 
Stále častěji používanými střešními krytinami na bytových domech 
jsou různé lehké plechové krytiny, které jsou pro bytové domy vel-
mi vhodnou volbou, a to i z hlediska ceny. MACHSTAV s.r.o. dodává 
a  montuje všechny typy plechových střešních krytin včetně všech 
klempířských prvků a  jiných střešních doplňků od  různých Evrop-
ských výrobců. 

Pro zpracování bezplatné a nezávazné cenové kalkulace výměny 

střešní krytiny nás kontaktujte na: 

721 207 099, izolace@machstav.cz, www.machstav.cz  

V  rámci  rozpočtu na  výměnu krytiny od  nás každý zájemce obdrží 
zcela zdarma a nezávazně i rozpočty na preventivní ochranu celého 
krovu před dřevokaznými škůdci (hmyz, houby a plísně) a na doda-
tečné zateplení stopu půdy tepelnou izolací. 

MACHSTAV s.r.o. - revitalizace bytových domů
K revitalizacím bytových domů patří i výměny střešních krytin a sanace nebo preventivní ochrana 
krovů před dřevokaznými škůdci.
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Tepelná čerpadla již nejsou jen neznámou 
a neověřenou technickou novinkou. Tato tech-
nologie se stává stále rozšířenější. Důkazem je 
rostoucí zájem a další bytové domy, které pro 
vytápění a ohřev užitkové vody zvolily tepelné 
čerpadlo. Také povědomí, že tepelné čerpadlo 
lze instalovat jen do menších bytových domů 
neplatí. Při správném návrhu, zvolení vhodné 
a ověřené technologie praxí je možné využít te-
pelná čerpadla i ve velkých bytových domech.

Bytové domy v Brně
Na  konci roku 2015 jsme instalovali tepelná 
čerpadla v  bytovém domě na  adrese Rolnic-
ká 659/3, Brno. Dům má 13 podlaží, 60 bytů 
o celkové výměře 3 266 m2 a žije v něm kolem 
180 obyvatel. Dům je zateplený, tepelná ztráta 
domu je 110 kW. V domě je instalovaná kaská-
da pěti tepelných čerpadel AC Heating Convert 
AW28-3P o  celkovém výkonu 139,5 kW (A2/
W35). Předpokládané celkové úspory ve  vytá-
pění a ohřevu užitkové vody jsou 56 %. Návrat-
nost investice 3 miliony Kč do změny topného 
zdroje je 5 roků.
Další bytový dům v Brně, který se rozhodl vy-
užít pro vytápění a ohřev užitkové vody tepel-
ná čerpadla stojí na  adrese Josefy Faimonové 
2239/19, Brno. Dům má 8 podlaží, 32 bytů o cel-
kové výměře 1 636 m2 a žije v něm 90 obyvatel. 
Dům není zateplený, má jen izolační nátěr, te-
pelná ztráta domu je 100 kW. Při návrhu bylo již 
uvažováno, s ohledem na potřebnou vyšší tep-
lotu topné vody při venkovních teplotách pod 
-5 °C, s větším využitím bivalentního zdroje. Pro-
to topný zdroj tvoří kaskáda pouze tří tepelných 
čerpadel AC Heating Convert AW28-3P o celko-
vém výkonu 83,7 kW (A2/W35). Předpokládané 
celkové úspory ve vytápění a ohřevu užitkové 
vody jsou 49 %. Návratnost investice 2,4 milio-
nu Kč je 5,5 roku. Instalace je dokončena.

Bytový dům v Praze
V Praze na adrese Laudova 1013/17 a 1014/15, 
Praha od podzimu roku 2016 též instalován top-
ný zdroje s tepelnými čerpadly. Dům má 12 pod-
laží, 90 bytů o celkové výměře 5 680 m2 a žije 
v  něm přes 230 obyvatel. Dům je zateplený, 
tepelná ztráta domu je 150 kW. Je zde instalo-
vána kaskáda osmi tepelných čerpadel AC He-

Vytápění bytových domů tepelnými 
čerpadly je správná cesta

Vysoká cena tepla z centrálního zásobování teplem (CZT) nutí stále více majitele bytů v byto-
vých domech se zamýšlet na jinou alternativou. Jednou z cest, jak ukazují provozní výsledky 
z již provedených instalací, je zřízení lokálního zdroje s tepelnými čerpadly.
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ating Convert AW28-3P o celkovém 
výkonu 223,2 kW (A2/W35). Předpo-
kládané celkové úspory ve vytápění 
a  ohřevu užitkové vody jsou 61 %. 
Návratnost investice 5 miliónů Kč je 
5 roků.

Bytový dům v Mladé Boleslavi
V  roce 2016 jsme instalovali topný 
zdroj s tepelnými čerpadly v dalším 
bytovém domě. Jedná se o  dům 
na  adrese Zalužanská 1270 a  1271, 
Mladá Boleslav. Dům má 8 podlaží, 
46 bytů o celkové výměře 3 170 m2 
a žije v něm přes 190 obyvatel. Dům 
je zateplený, tepelná ztráta domu 
je 100 kW. Topný zdroj bude složen 
z  kaskády pěti tepelných čerpadel 
AC Heating Convert AW28-3P o cel-
kovém výkonu 139,5 kW (A2/W35). 
Předpokládané celkové úspory 
ve vytápění a ohřevu užitkové vody 

jsou 63 %. Návratnost investice 3 mi-
lióny Kč je 6 roků.
Zájem majitelů bytových domů 
o  řešení vytápění a  ohřevu užitko-
vé vody tepelnými čerpadly stále 
narůstá. Aktuálně řešíme desítky 
projektů. V  cestě však stojí teplárny 
a někdy i stavební úřady, proto vlast-
ní realizace nejsou zatím tak rychlé 
a  bezproblémové, jak by si přáli 
majitelé bytů, kteří již nechtějí platit 
vysoké ceny za teplo z CZT.
Obavy majitelů bytů z  nevyzkouše-
ného a  zatím nestandardního top-
ného zdroje s  tepelnými čerpadly 
lze rychle rozptýlit. Odborný návrh, 
ekonomická rozvaha, provozní 
výsledky z  již fungujících topných 
zdrojů a prohlídka referencí většinu 
přesvědčí o správné volbě.

Ing. Jiří Honzík, Ing. Michal Fiala 
(AC Heating)
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Hlídání katastru pro členy výboru
Povinností členů výboru SVJ je řádně hospoda-
řit se svěřeným majetkem. Největším strašákem 
jsou v tomto kontextu dlužníci a následné vy-
máhaní jejich dluhů. Než ale dojde k vymáhání 
ze strany SVJ, může se dlužník dostat do insol-
vence nebo na něj může být uvalena exekuce. 
V tomto případě musí výbor neprodleně jednat 
a přihlásit pohledávku SVJ do takového řízení, 
jinak se vystavuje riziku žaloby ze strany členů 
SVJ pro porušení povinnosti při správě cizího 
majetku. K tomu je důležité mít včas potřebné 
informace a tyto informace lze získat z katastrál-
ních zápisů u  dotčených jednotek. Služba Hlí-
dání katastrálních zápisů vás o všech změnách 
informuje a máte dostatek času na ně reagovat. 
Stačí si tuto doplňkovou službu aktivovat k va-
šemu webovému portálu SVJ.

Hlídání katastru pro vlastníky 
nemovitostí - členy SVJ
Klíčovou informací je, že zápis v katastru je je-
diným právoplatným dokladem o  vlastnictví 
nemovitosti. Tento fakt již potvrdilo několik 
soudních rozhodnutí. Pokud se bez vašeho 
vědomí změní majitel u vaší nemovitosti, máte 
lidově řečeno smůlu, protože další kupující, 

který od  podvodníka „vaši“ nemovitost koupí 
již jedná v dobré víře s tím, že vlastníkem po-
dle katastru je někdo jiný než vy. Nemovitost 
je ztracena a vám nezbývá než vymáhat škodu 
po podvodníkovi. Další neméně závažné zápi-
sy se týkají zástavního práva nebo práva věc-
ného břemene.

Ochrana před podvodnými 
převody v katastru
Každý vlastník nemovitosti si může u katastrál-
ního úřadu zřídit službu Sledování změn, která 
za  jednorázový poplatek 200,- Kč umožňuje 
hlídat všechna zahájená řízení u  vlastněných 
nemovitostí a  tím včas reagovat na  jakýkoliv 
podezřelý právní úkon. Vlastník musí mít dato-
vou schránku, telefon registrovaný v EU nebo 
e-mailovou schránku, kam mu budou tato 
upozornění doručována. V  případě SVJ je ale 
nutné, aby si tuto službu zřídil každý jednotlivý 
vlastník sám na sebe.

Jednoduchá cesta, jak hlídat 
všechny jednotky v SVJ
Hlídání jednotek je možné provádět hromad-
ně pro všechny spoluvlastníky a  tuto službu 
teď nabízíme pro vás za výhodnou cenu 50,- Kč 

za hlídanou jednotku ročně, která je nabízena 
jako doplňková služba k  vašemu webovému 
portálu SVJ. Hlídání katastrálních zápisů a ná-
vrhů na  změnu vlastníka probíhá v  krátkém 
intervalu tří dnů a  informaci o  novém zápisu 
dostanou jak členové výboru, tak vlastníci do-
tčené jednotky. Lze tak efektivně hlídat celé 
SVJ a chránit jak výbor, tak řadové členy spo-
lečenství.

Rozsah katastrálních zápisů 
u jednotek v SVJ
Insolvenční soud má povinnost dle § 139 ods. 1 
písm. h) zákona č. 182/2006 Sb. oznámit Katas-
tru nemovitostí rozhodnutí o  úpadku a  tento 
má povinnost tuto skutečnost vyznačit u  do-
tčených nemovitostí. Obdobně je v  Katastru 
vyznačen zápis o  zahájení exekuce, která se 
dotýká stavby nebo jednotky. Tyto dva typy zá-
pisů jsou klíčové pro výbor SVJ a žádný vlastník 
se s  nimi nebude výboru chlubit i  kdyby měl 
aktivní službu Sledování změn přímo od Katas-
tru nemovitostí. Proto si tyto zápisy musí výbor 
hlídat sám. Pro běžné členy SVJ jsou zajímavé 
zejména zápisy o  nových návrzích na  změnu 
vlastníka nebo založení a  zrušení zástavního 
práva.

Klidný spánek pro celé SVJ 
- služba hlídání katastru nemovitostí 
k vašemu webovému portálu

Katastr nemovitostí je dle Zákona č. 
256/2013 Sb. veřejný seznam, který obsahuje 
soubor údajů o nemovitých věcech, zejména 
pak obsahuje seznam práv k  evidovaným 
nemovitostem a další skutečnosti, o kterých 
to stanoví právní předpis. Kromě jiného 
je Katastr zdrojem informací, které slouží 
k ochraně práv k nemovitostem. Provozova-
telem katastru je Český úřad zeměměřičský 
a katastrální (ČÚZK).

Dotaz předsedy:

Jako člen statutárního orgánu SVJ mám dle 
NOZ povinnost přihlásit pohledávky SVJ 
do  insolvenčního nebo exekučního řízení, 

které bylo zahájeno s  našim dlužníkem. 
Mohu informaci o takovém řízení získat z vý-
pisu z katastru?
Odpověď ČÚZK:

Z  pohledu katastru nemovitostí je možno 
u  takto dotčených jednotek vidět na  výpisu 
poznámku o omezení vlastnického práva.
 
Dotaz předsedy:

Je možné k  tomuto účelu využít službu Sle-
dování změn, která je dle ceníku ČÚZK zpo-
platněna sazbou 10 Kč za rok?
Odpověď ČÚZK:

Ano, nicméně tato služba se poskytuje pouze 
žadateli, který má k dané jednotce vztah po-

dle § 19 odst. 3, co typicky není případ členů 
výboru.

Dotaz předsedy:

Webové stránky Nahlížení do  katastru po-
třebné informace obsahují, nicméně bych 
musel proklikat všechny jednotky v  domě, 
abych se dostal ke  všem informacím. Má 
ČÚZK pro výbory SVJ nějaké schůdné řešení?
Odpověď ČÚZK:

Můžete si zakoupit výpis z  listu vlastnictví, 
který je zpoplatněn sazbou 10,- Kč na  jed-
notku na  jeden výpis. Pro efektivní hlídání 
v průběhu celého roku jde o náklady přibliž-
ně 500,- Kč na jednotku na rok.

Kontaktní údaje pro objednání služby a další informace:
http://www.webove-stranky-svj.cz, Tel.: 601 222 819, E-mail: redakce@radceprosvj.cz

Katastr nemovitostí České republiky
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Naše zkušenosti se stavebním řízením, 
které Vám pomohou 
Po mnoha letech zkušeností s byrokratickou zátěží 
vyřízení stavebního povolení musíme konstatovat, 
že občas jsme měli tendenci chovat se a vyjadřovat 
mimo společenské zvyklosti. Nicméně po  určité 
době jsme pochopili, že za složitost zákonů nemů-
žou úředníci na jednotlivých úřadech, ale zákono-
dárci. A také příliš mnoho odvětví, které do Staveb-
ního zákona zasahují. 
S pochopením těchto souvislostí musíme říci “klo-
bouk dolů před těmito lidmi“, protože obsáhnout 
tak široké spektrum vyhlášek, zákonů a  být pod 
tlakem na bezchybnost rozhodnutí spojené s mož-
ným postihem v zaměstnání je velká.
Na naší straně samozřejmě vznikla potřeba vytvo-
řit tým lidí, kteří jednotlivé etapy či obory rozdělí 
a zprůhlední. Zejména projektant a s tím následu-
jící odborníci na statiku, hluk, energetiku, požární 
ochranu... Na to vše dohlíží autorizovaný inspektor, 
který vše kontroluje, konzultuje s úřady.
Dalším článkem v týmu je právník specializovaný 
na Stavební právo a vše co s tím souvisí. Neoceni-
telná věc při komunikaci nejen s úřady.
Vnímáme, že stavební úřady musí svou činnost 
vykonávat v  souladu se zákony a  vyhláškami. 
Musí ponechat zákonné lhůty k  vyjádření zámě-
ru o  uskutečnění stavby všem účastníkům řízení. 
A také jim dát možnost se vyjádřit. 
Naše zkušenosti jsou následující – vesměs všichni 
účastnící řízení se záměrem souhlasí. Někteří mají 
specifické podmínky k souhlasu, které je potřeba 
u následné kolaudace doložit. 

Ale u všech realizací je jeden 
nejúpornější, a to současný dodavatel 
tepelné energie
Není se čemu divit, jde o  jeho výdělek. Používá 
argumenty, které ovšem slouží pouze ke  zdržení 
celého procesu a občas mají snahu využít místních 
podmínek ke strašení občanů o hrozbách, které jim 
při odpojení hrozí, ale zejména které budou násle-
dovat po odpojení od jejich dodávek. 
Používají argumentaci a citaci zákonů, které mají jiný 
výklad, než uvádějí. Snaží se obyvatele zastrašením 
odradit od záměru změnit způsob vytápění domu. 
Tuto taktiku přenášejí i na stavební úřady, kde vzná-
šejí další a  další nepodstatné připomínky. Bohužel 
v těchto případech si ve všem ani úředník není jistý, 
a tak z naší strany musí být podán kompletní právní 
rozbor, a to zejména ohledně Energetického zákona 
pojednávající o odpojení od CZT a v poslední době 
oblíbené téma novela zákona o ochraně ovzduší.

Když se do toho dáte, 
porovnávejte čerpadla

a ptejte se

Obecně pro všechny – princip a funkce 
tepelného čerpadla 
Nový zdroj: Tepelné čerpadlo vzduch voda
Pracuje na principu stlačování nasátého vzduchu, 
přičemž vzniká teplo využitelné pro výrobu teplé 
užitkové vody a ohřevu topení.
Maximální dosažená teplota je dle výrobce od 55 
do 60 stupňů. Je potřeba si uvědomit a  kontro-
lovat v  jakých podmínkách se tohoto výsledku 
u  čerpadla dosáhne. Pokud je v  popisu čerpadla 
uvedený parametr 7/35 znamená to, že čerpadlo 
má výkon 35 kW při 7 stupních venkovní teploty. 
S klesající venkovní teplotou klesá i výkon čerpa-
dla. Pokud firmy argumentují vyšším výkonem je 
opravdu na místě ohlídat za jakých podmínek se 
tak stane. Je to velmi důležíté z hlediska toho, aby 
se „ náhoduou“ náhradní zdroj nestal primárním 
zdrojem.

Je potřeba si na rovinu říct, že při nižších teplotách 
tepelné čerpadlo není možné použít na vytápění, 
ale pouze na připravu teplé vody. Při těchto tep-
lotách se postupně na ohřevu vody pro vytápění 
podílí z části i záložní zdroj energie - elektrokotel.
Samozřejmě to neznamená, že od mínus 2 stupňů 
topí elektrokotel na 100%, jak se mnozí zákazníci 
domnívají. Nárust doby chodu elektrokotle je po-
stupný, až do  mínus 15 stupňů, kdy už skutečně 
topí pouze elektrokotel. Ale těch dní v roce je málo, 
a s tím je počítáno při výpočtech o spotřebě a di-
menzi čerpadel. 
 

Dosahované úspory až 60% 
- výsledky z provozu

 
Námi montovaná tepelná čerpadla jsou v  chodu 
od roku 2012. Běží bez poruch a výsledky dokazují 
velkou až 60% úsporu v korunách za platby. 
V této ceně je obsažen pouze náklad na spotřebo-
vanou elektřinu potřebnou k  provozu čerpadla.           
Tudíž bez servisu i  ostatních nákladů včetně in-
vestic. Tímto nezatěžujeme cenu položkami, které 
vlastní cenu zkreslují, a ponecháváme rozhodnutí 
na majitelích kotelny, co bude a nebude hradit do-
předu. Tudíž má možnost volby nikoliv jako u CZT, 
kdy mu tuto možnost odpírají a  bez konzultace 
s ním, mu do ceny dají vše co uznají za vhodné. 
Takto dodavatelé CZT pracují s  finančními pro-
středky svých zákazníků dopředu, neboť je dostá-
vají ve formě záloh celoročně a bez úroku. Mnohdy 
se setkáváme s nadšením lidí při vyplácení přeplat-
ku, aniž si plně uvědomují, že jde o  jejich peníze 
dané dodavateli ve formě zálohy. 

Máme pro Vás i možnost pronájmu 
Vaší kotelny na dohodnutou 
dobu za smluvní cenu
Nabízíme 100 - 150 Kč/dodaný GJ navíc k výrobní 
ceně (cca 280 – 300 Kč/GJ). V této službě je zahr-
nut prodej energie do domu za dohodnutou cenu 
ve formě 100% servisu včetně výjezdu k opravám 
do 24 hod, monitoring chodu kotelny a včasné zá-
sahy. Regulaci provozu v měnících se klimatických 
podmínkách vzdáleným přístupem. Běžné opravy 
(čištění). Po dobu záruk od výrobce či naší společ-
nosti jsou opravy zdarma.
Toto nabízíme po  zkušenostech, kdy většinou 
za odpojením se od CZT stojí výbor SVJ či BD a je 
to na jejich odpovědnost. Získáte komfort nestarat 
se o výrobu tepla, a tím nemít odpovědnost před 
sousedy za chod kotelny.
Vaši odpovědnost za dodávku tepla přebereme my.

Postup jak se odpojit od CZT 
a vybudovat si vlastní kotelnu

U všech realizací je jeden nejúpornější „bojovník, tím je současný dodavatel tepelné energie. 
Není se čemu divit, jde o jeho výdělek. Úředník jenom postupuje podle zákonů, které  „odsou-
hlasili“ zákonodárci. Ale už víme, jak na to a JDE TO!

NOVÉ KOTELNY

Nové kotelny 
po celé ČR

Styrola a.s.
U Porážky 817

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Mobil: +420 606 077 884
+420 606 077 882

E-mail: info@styrola.cz
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Zasklívací systémyHliníkové zábradlí

  jednoduchá manipulace

  bezpečný provoz

  snadná údržba

  možnost uzamčení

  estetický komfort

  komplexní řešení

  originální vzhled

  bezúdržbový provoz

  bezpečnost

  variabilita barevného provedení

  příprava na dodatečné zasklení

Prostor 
pro život

AluPlus | zábradlí AluVista | bezrámový systém AluPlus | rámový systém

www.alumistr.czU Výzkumu 603, 664 62 Hrušovany u Brna

tel.:  +420 547 236 428  e-mail: alumistr@alumistr.czALUMISTR SE
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Proč osadit zpětné klapky k vodoměru a jak Vám 
to pomůže? Bohužel se v  instalacích setkáváme 
se zpětným průtokem, který ovlivňuje namě-
řenou hodnotu na  vodoměrech! Tento zpětný 
průtok má hlavního jmenovatele a  tím je vodo-
vodní směšovací baterie, dále i  pračky, myčky 
atd. Proto všem doporučujeme instalaci  zpětné 
klapky membránové k vodoměrům. U námi do-
dávané  zpětné klapky membránové (případně 
i  u  typu pružinkové klapky) se nemusejí prová-
dět žádné stavební úpravy. Membránová zpětná 
klapka  k  vodoměru  se elegantně vloží za  vodo-
měr a je vyřešeno.
Druhý důvod je mechanické ovlivnění, které zde 
nemůžeme popisovat, jelikož by   to mohlo vést 
k návodu jak to provést. Ale víme, že se to stává 
a zpětná klapka k vodoměru to 100% vyřeší.

1. Zpětná klapka membránová plastová
náročnost instalace: pouhé zasunutí do vodomě-
ru na výstupu, typ: membránová, DN15

U  zpětné klapky membránové není potřeba 
provádět stavební úpravy, protože se elegantně 
vloží do výstupního profilu vodoměru a to je vše. 
Montáž u této zpětné klapky je rychlá a snadná. 
Použití této zpětné klapky je ve většině vodoměrů 
na trhu, např. ve vodoměrech Techem, SMARTm, 
Bmeters, Siemens, Sensus, Apator, Enbra (dle 
typu), Maddalena, Bonega, ...
Vzhledem k  tomu, že výstupní profil vodoměru 
(vnitřní průměr a délka osazení na výstupu vodo-

měru) se u vodoměrů různých výrobců a dle typu 
vodoměru může lišit, je potřeba toto mít na pa-
měti a zpětnou klapku membránovou vyzkoušet.

2. Zpětná klapka pružinková 
do vodoměru
náročnost instalace: pouhé zasunutí do vodomě-
ru na výstupu, typ: pružinková, DN15

     

Zpětné klapky pružinkové plastové mají před-
nosti pružinkových zpětných klapek, avšak je-
jich instalace je velmi snadná. Montáž vyžaduje 
pouhé zasunutí do výstupního profilu vodomě-
ru bez jakýchkoliv dalších úprav a  požadavků. 
Plastový talířek je dotěsněn gumovým těsně-
ním a přitlačován nerezovou pružinkou k tělesu 
zpětné klapky s obvodovým těsněním. Montáž 
u  této zpětné klapky je rychlá a  jednoduchá. 
Použití je možné v  bytových vodoměrech kla-
sické suchoběžné konstrukce značky Bmeters, 
SMARTm a dalších ...

3. Zpětná klapka pružinková 
plastová do šroubení
náročnost instalace: vyžaduje pečlivou instalaci 
do  výstupního šroubení mezi dvě těsnění, typ: 
pružinková DN15

Montáž zpětné klapky pružinkové do  šroubení 
vyžaduje precizní montáž a navíc za předpokla-
du rovinných dosedacích ploch ve šroubení (nej-
vhodnější je kované mosazné šroubení s rovinný-

mi dosedacími plochami). Vlastní zpětná klapka 
se sestává z 2 částí - talířků, kdy jeden z nich má 
spirálovou plastovou pružinku s talířkem a těsně-
ním.
Zpětná klapka se vloží mezi 2ks těsnění, které ji 
dotěsní v dosedacích plochách šroubení při do-
tažení k vodoměru. V případě litého mosazného 
šroubení je problematické montáž provést z výše 
popsaných důvodů.
Klapka vyžaduje skutečně pečlivou montáž, 
která je i časově náročnější, v opačném případě 
se tento nedostatek projeví netěsností klapky, 
kapáním ve  šroubení vodoměru a  zbytečným 
servisním zásahem. Použití je pro všechny byto-
vé vodoměry, ale omezující je další skutečnost, 
že vložením 2ks těsnění a zpětné klapky, se Vám 
ubere cca 3mm závitu ve  šroubení a  stávající 
šroubení nebo instalace to neumožní. Tento 
druh klapek je proto nahrazován za  plastové 
klapky membránové.

4. Zpětná klapka pružinková 
mosazná do potrubí
náročnost instalace: vsazení do potrubí a případ-
ně úprava rozvodu, cenově nejdražší varianta, 
typ: pružinková mosazná

Z  hlediska funkce zpětné 
klapky se jedná o nejspoleh-
livější variantu, avšak s  nej-
dražšími vstupními investice-
mi. Zpětná klapka mosazná 

se vsazuje do potrubí s ohledem na její stavební 
délku, které je dle výrobce se pohybuje od  35 
do  55 mm. Mosazný talířek je dotěsněn gumo-
vým těsněním a  přitlačován pružinkou k  dose-
dací ploše zpětné klapky. Klasický princip funkce 
této zpětné klapky poskytuje i  vyšší životnost 
oproti ostatním variantám.
Mosazná zpětná klapka k vodoměrům je vhodná 
pro všechny typy bytových vodoměrů, ale vodo-
měrů domovních.

Proč jsou důležité zpětné klapky k vodoměrům?
Zpětná klapka u vodoměru plní důležitou funkci pro správné měření. Zabraňuje totiž zpětnému 
proudění vody přes vodoměr. Pokud nebude instalována, stav vodoměru se může „odečítat“. 
Bohužel se tak děje běžně nejen díky směšovacím vodovodním bateriím atd.

Maddeo CZ s.r.o. - přesné vodoměry a měřiče tepla
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Rádi Vám poradíme a zpracujeme výhodnou nabídku, 
inka zdarma 800 778 778, 773 669 073, info@maddeo.cz

www.NeovlivnitelnyVodomer.cz
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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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Co je to Mineral Design
Dekorativní asfaltový hydro-izolační pás mo-
difikovaný směsí elastomerů a  plastomerů 
(APP+SBS) s  ochranným keramickým posy-
pem vytvářejícím celou řadu různobarevných 
vzorů jako je bobrovka, prejzová taška, šindel, 
cihla a  další. Tyto vzory jsou dostupné také 
ve  3D designu, který velmi dobře vzhledově 
imituje tradiční pálené střešní krytiny. Mine-
ral design je asfaltový pás vhodný jako finální 
krytina na šikmé střechy a to především díky 
tomu, že modifikovaný bitumen je vyztužen 
polyesterovým rounem. Tato technologie do-
dává izolačnímu pásu tvarovou stálost i na šik-
mé střeše.

Při výrobě střešních asfaltových pásů je kla-
den důraz na  vysokou kvalitu a  výrobní po-
stupy. Z  uvedených technických parametrů 
vyplývá, že střešní krytina Mineral Design spl-
ňuje nejpřísnější evropské normy kvality EN 
a je tak vhodným střešním materiálem, který 
lze bez obav doporučit.

Výhody
pevnost, odolnost, ohebnost, rozměrová 
stálost atd.) převyšují kvalitativně technic-

ké vlastnosti běžně dostupných asfaltových 
pásů na našem trhu.
Současné zvýšené nároky nejen na  funkč-
nost, ale i estetičnost a design upřednostňují 
asfaltový izolační pás MINERAL DESIGN před 
materiály obdobného typu.
Rychlá a snadná pokládka i bez výměny stá-
vající krytiny, nízká hmotnost, vodotěsnost 
i dlouhá trvanlivost je další nespornou výho-
dou tohoto pásu.
Tímto způsobem lze obnovit především stře-
chy kryté eternitovými šablonami, plechový-
mi pásy či šindelem, kde je jakýmkoliv způ-
sobem porušena funkčnost střešního pláště.
Původní krytinu přitom netřeba pracně de-
montovat a  poté ještě nákladně likvidovat. 
Praktické výhody nejsou jedinou předností 
této metody, důležitá je též ekonomičnost 
a  výsledný příjemný vzhled. Navíc postup 
prací je rychlý a  hlavně nebrání běžnému 
provozu v  budově. Krytina vyniká nízkou 
hmotností, nepřetěžuje tedy starou kon-
strukci střechy a splňuje všechny požadavky 
bezúdržbové střechy.
Dle daného vzorkovníku se může zákazník 
sám rozhodnout o budoucím vzhledu střechy

Aplikace
Aplikace izolačního pásu se provádí lepe-
ním na očištěný povrch staré krytiny pomocí 
propan butanových hořáků. Při nahřívání je 
roztavena spodní tavná fólie FLAMINA, kte-
rá se pevně spojí s podkladem. Pomocí pásů 
vyřešíme i veškeré komplikované detaily jako 
třeba úžlabí, hřebenáče či nároží. Součás-
tí dodávky jsou rovněž zakončovací prvky 
a speciální okrajová oplechování.

Realizační firma
Společnost CZ-AKVAPLAST spol. s  r.o. je 
na  trhu již 14 let, působí po  celém území 

republiky a ročně realizuje 100-120 akcí vět-
šího či menšího rozsahu od rodinných domů, 
činžovních domů až po  průmyslové haly či 
zemědělské objekty.

Obnova starých střech bez demontáže
sídlo Zvonařka 408/16, 617 00 Brno
tel. 724 780 852, 722 903 293
e-mail: info@czakvaplast.cz
www.czakvaplast.cz

Střešní doplňky
Pro řešení střešních vývodů kanalizace, odvě-
trání koupelen, anténních stožárů, prostupů 
od  solárních panelů apod. nabízí firma AK-
CEPT CZ a.s. ke střešním krytinám i řadu střeš-
ních funkčních doplňků.
Sortiment střešních doplňků Wirplast vy-
hovuje potřebám každé střechy, ať se jedná 
o  odvětrání půdního prostoru, kanalizace, 
prostupu anténního sloupu nebo prostupy 
pro kabeláž od  solárních systémů. Všechny 
tyto produkty je možné kombinovat s větši-
nou běžně dostupných střešních krytin (ple-
chových rovných, plechových profilovaných, 
betonových tašek, šindele a asfaltových pásů 
a nízkých trapézových plechů).
V oblasti odvětrání pomocí sdružených komí-
nů poskytuje Wirplast řešení v podobě turbí-
ny TULIPAN a  funkčních komínových hlavic 
instalovaných na  originální podstavě zame-
zující zatékání do konstrukce komínu..

Dodavatel materiálu

Výhradní zástupce INDEX S.p.A. pro Českou 
Republiku – Váš prodejce originálních 3D 
a  vzorovaných asfaltových izolačních pásů 
a střešních doplňků.
AKCEPT CZ a.s., Libušská 10/222
142 00 Praha 4 – Libuš
tel. 241 471 033, mobil: 602 322 763
e-mail: akcept@akcept.cz
www.akcept.cz, www.wirplast.cz

Na starou střechu nový potah
Každá střecha potřebuje čas od času vyspravit, někdy i zcela obnovit. Moderní technologie již 
nabízejí daleko elegantnější a často levnější řešení, než je výměna celé krytiny. Jednou z variant 
je možnost střechu potáhnout modifikovanými bitumenovými pásy INDEX MINERAL DESIGN.
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Je pro Vás téma úklidů neustálým problé-

mem ve Vašem domě a zároveň:

Chcete, aby prostory domu byly uklizené pravi-
delně, spolehlivě, ve sjednaném rozsahu? 
Starší občané už nemají na úklid sílu? 
Mladí nájemníci nemají čas ani chuť na  úklid 
společných prostor Vašeho domu? 
Řešíte stále dokola stížnosti o  tom, kdo uklízí 
a kdo ne? 
Tyto problémy umíme vyřešit za Vás!

Konec sporům kvůli úklidu společných pro-

stor Vašeho domu, zavolejte nám. Nezávazně 
vypracujeme nabídku na úklid i ve Vašem domě. 
Společně s  harmonogramem, prací dle Vašich 
požadavků a našich doporučení. Vytvoříme kon-
krétní cenovou nabídku, kterou můžete předlo-
žit výboru či na schůzi. 
Jak úklid probíhá? Úklid provádíme ve  sjed-
naný den v  týdnu, naši pracovníci nosí firemní 
triko, podle kterého je můžete identifikovat, 

vyplňují docházku, takže máte přehled o  jejich 
pohybu v  domě. Veškeré úklidové prostředky 
a pomůcky dodáváme.
Nemůžete se na  schůzi domluvit? Nevadí, 

uklidíme i za jednotlivce! Nabízíme také mož-
nost zajištění úklidu společných prostor pro jed-
notlivce, pokud se nemohou domluvit všichni 
obyvatelé domu najednou. 

Velmi se těším na spolupráci s Vámi.

Konec hádek s úklidem bytového domu! 
Ušetříme Váš čas a uklidíme za Vás
„Rádi pro Vás uklidíme“ čili úklid společných prostor Vašeho domu nechte na nás! Naše malá 
rodinná firma je na trhu již od roku 1996, v současné době zajišťujeme úklid u více než 30 
subjektů v  Královéhradeckém a  Pardubickém kraji. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti, 
naše služba je kvalitní a férová, vyjdeme Vám maximálně vstříc. V některých domech úklid 
provádíme kontinuálně již řadu let.

Úklidová firma LENA, s.r.o. – úklid domu nás baví.  Magdalena Šindlerová, majitelka společnosti, e-mail: sindlerova@lena-uklid.cz
Více informací naleznete na našem novém webu: www.lena-uklid.cz nebo nám zavolejte na 605 734 731
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Jak to funguje?
Přijedeme k vám s vysokozdvižnou plošinou 
a  pomocí tlakové pistole nejprve nahrubo 
očistíme fasádu vašeho domu či jinou po-
žadovanou plochu od skvrn a usazenin růz-

ného původu. Následně plochu ošetříme 
přípravkem určeným k  likvidaci mechů, řas 
a  lišejníků a  poté celoplošně opláchneme 
horkou vodou o  teplotě až 70 °C. Na  závěr 
aplikujeme impregnační přípravek vhodný 

pro zamezení opětovného výskytu nežádou-
cích skvrn. Pro dokonalou ochranu fasády do-
poručujeme místo impregnace omítku natřít 
silikonovou fasádní barvou; tím docílíme pro-
dloužení životnosti fasády až o 20 let.
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V bytových domech se stále častěji setkává-
me s  mechanickými nečistotami obsažený-
mi ve vodě, které se během let nahromadily 
a usadily ve vodovodních potrubích. Tyto ne-
čistoty se uvolňují a  jsou unášeny vodou až 
ke koncovým zařízením v našich bytech, kde 
způsobují různá poškození, zacpání a  další 

nepříjemnosti. Zejména se jedná o  pračky, 
myčky nebo vodovodní baterie, ze kterých si 
bereme vodu na ranní kávu.

Účinná ochrana existuje 
- jmenuje se FSMad
Do rozvodů vody v domě se dostávají různé 
úlomky rzi, zrnka písku a  další cizí částice, 
které se uvolňují například při opravách vo-
dárenských potrubí. Tyto mechanické částice 
mají neblahý vliv na vnitřní zařízení napojená 
na rozvody vody a snižují tak jejich životnost. 
Řešení je přitom velmi jednoduché a nazývá 
se filtr jemných částic.
Stále více výborů bytových  domů se přiklá-
ní k  instalacím těchto filtrů, které dokáží vý-
znamným způsobem  zredukovat nečistoty, 
jenž se do objektů dostávají a znepříjemňují 
tak život vlastníkům bytů.
Někdo může namítnout, že v  jejich  domě 
mají nové rozvody vody v plastu a tam žádné 
nečistoty nejsou. Ano, to je pravda. Ale je tře-
ba si uvědomit, že tyto mechanické nečistoty 
nevznikají v rozvodech domu, ale připlouvají 
s vodou z vodárenských sítí mnohdy desítky 
let starých. Na obrázku vpravo se můžete po-
dívat, jaké nečistoty zachytí filtr jemných čás-
tic v klasickém bytovém domě za pouhých 24 
hodin po jeho instalaci.

Kam filtry pevných částic 
FSMady instalovat??
Filtry jemných částic je nejvýhodnější insta-
lovat za  patní vodárenský vodoměr. Ošetří 
se tak celý dům a  stačí pořídit pouze jeden 
filtr. Tím, že se odchycené nečistoty ve  filtru 

neustále hromadí, je nutné pro správnou 
funkci filtr v  určitých časových intervalech 
čistit. Z hlediska čištění existují dvě varianty. 
Je možné zvolit variantu manuálního propla-
chu, kde postačí ve spodní části filtru otevřít 
odkalovací kulový ventil a nasbírané nečisto-
ty vypustit nebo zvolit druhou možnost, kte-
rou je instalace filtru s automatickým propla-
chem, kde se již o nic nemusíte starat. Zde se 
pouze nastaví interval proplachu v  rozmezí 
od 4 minut až 3 měsíců podle potřeby.

Víte, co zachytí filtr za pouhých 24 hodin po instalaci?
Filtr s proplachem na patě domu je dnes nutností.
Než se Vám dostane voda do spotřebičů v bytě nebo do skleničky, tak má za sebou dlouhou 
cestu. Stačí když to zkrátíme a uvědomíme si, že proudí skrz potrubní systém vodáren ve Vašem 
městě a pokud se nestane havárie, která s sebou nese zvýšené riziko mechanickým nečistot 
nebo odloupnutí nánosů v potrubí, tak se dostane voda konečně do Vašeho domu. A pakliže 
nemáte na patě filtr mechanických nečistot, proudí úlomky, rez a písek až k Vám do skleničky 
nebo přímo do spotřebičů. Proto doporučujeme: Buďte na to připraveni!

Zbavíme Vás mechanických nečistot ve vodě!
Technický poradce: Lukáš Kloz, 773 669 073. 

Zadejte nezávaznou poptávku na www.NeovlivnitelnyVodomer.cz nebo www.maddeo.cz

BEZPLATNÁ LINKA 800 778 778
Maddeo CZ s.r.o. – přesné vodoměry a měřiče tepla, Pobřežní 249/46, Praha 186 00

Výsledky z terénu – SVJ, Praha - 26.9.2016

Dosažené výsledky v bytovém domě Družstvo Běluň-

ská v  Praze. Zadržené nečistoty a  rez ve  filtru po  cca 

měsíci používání. Přečíst referenci si můžete na našich 

stránkách.
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Právě pro Vás jsme tu s  nabídkou řešení re-
konstrukce balkonů a lodžií zahrnující novou 
podlahovou skladbu včetně hydroizolace, 
pokládka dlažby, dodávka nového zábradlí 
a zvětšení stávajících lodžií či balkonů. Řešení 
navrhneme tak, aby bylo zajištěno správné 
napojení na stávající opláštění budovy a tím 
byla jeho správná funkce a dlouhá životnost 
objektu.

JAK ZAČÍT?
Zavolejte nám nebo nám napište, že uvažujete 
o rekonstrukci balkonů či lodžií a my k Vám při-
jedeme. Provedeme prohlídku stavu a  zamě-
ření objektu. Na základě Vašich představ Vám 
vypracujeme návrh opatření s cenovou nabíd-
kou. Když se Vám nabídka bude líbit, provede-
me Vám rekonstrukci k Vaší spokojenosti v co 
nejlepší kvalitě a v co nejkratší době.
Společnost Stavby  a  rekonstrukce budov 

spol.  s  r.o. se zabývá komplexní revitali-
zací bytových domů postavených panelo-
vou  i  cihlovou technologií. Našim klientům 
nabízíme vše od poradenské služby v oblas-
ti revitalizace domů, vypracování projektů, 
energetických posudků, jednání s úřady, po-
dání žádosti  o  dotaci, zajištění financování 

prostřednictvím úvěru až po samotnou reali-
zaci rekonstrukce Vašeho domu.
Společnost Stavby  a  rekonstrukce budov 

spol.  s  r.o. je Vám schopna nabídnout nej-
výhodnější řešení pro Váš dům  s  ohledem 
na  dokonalou funkčnost  i  ekonomické hle-
disko.

SARB  
Stavby a rekonstrukce budov spol. s r.o. 

se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3

web: www.sarb.cz

e-mail: info@sarb.cz 

mobil: 775 563 652 , 776 882 683

Rekonstrukce lodžií a balkonů
Máte problém se zatékáním do domu skrze již nefunkční hydroizolaci podlah? Popraskanou 
dlažbu či betony u balkonů a lodžií? Je stávající stav zábradlí tak špatný, že už neplní svou funk-
ci nebo dokonce hrozí upadnutí jeho části.  Při zateplení domu jste vynechali lodžie či balkony 
a nyní je chcete dodělat? Po zateplení objektu se zmenšil balkon či lodžie tak, že je špatně vyu-
žitelná? Jste spoluvlastníky bytového domu a rozhodli jste se s tím něco udělat?
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Je to jedinečná možnost prohlédnout si instala-
ci tepelných čerpadel přímo v  provozu a  ověřit 
si výborné výsledky, kterých vlastnící bytových 
jednotek dosahují. V  některých městech, kde je 
opravdu velice vysoká cena za GJ od dodavatele 
tepla, tak je zájem veřejnosti takový, že je někdy 
problém se vůbec do strojovny tepelného čerpa-
dla dostat. 
Co nejvíce návštěvníky zajímá, tak je především 
umístění jednotek tepelných čerpadel, téměř 
bezhlučný chod zařízení. Jelikož je tepelné čer-
padlo od  počátku konstruováno a  vyrobeno 
přímo pro panelové domy, je dbáno na  jeho 
účinnost a  především na  jeho tichost během 
provozu. Mnohdy se stane, že se lidé ptají, kdy 

se tepelné čerpadlo spustí a přitom už tepelná 
čerpadla běží.

Jednotlivé prohlídky jsou stanoveny 
na tyto termíny:

 Lišov, ul. Nová 603/3 - 19.10.2016

 Louny, ul. Vladimirská 2455 - 26.10.2016

 Mladá Boleslav, ul. 17. listopadu 1190 
    - 2.11.2016

 Děčín, Na Valech 1378 - 9.11.2016

 Pelhřimov, Pražská 1432 - 15.11.2016

Prohlídka je vždy od 17:00 do 19:00 za účasti 

zástupců firmy ACOND a.s.

Díky vysokému topnému faktoru, kompreso-
rům SCROLL s EVI technologií (jako jediní v ČR) 
a  špičkové regulaci našich tepelných čerpadel 
dosahujeme výborných výsledků z  provozu 
na  našich instalacích. Díky použitým kompre-
sorům dosahujeme maximální výstupní teploty 
topné vody 65°C. Vysoká teplota topné vody je 
důležitá především z důvodu dosažení potřeb-
né teploty topné vody do  topného systému 
v  horších klimatických podmínkách ale přede-
vším při výrobě TUV. V následující tabulce je pak 
patrné, jakých výsledků a  úspor lze tepelným 
čerpadlem dosáhnout.

Firma ACOND a.s. po roce opět představí veřejnosti 
svá tepelná čerpadla pro panelové domy
Firma ACOND jako jediná v České republice vyrábí tepelná čerpadla, která jsou určená pouze pro 
panelové domy. A jako každý rok bude pořádat dny otevřených dveří na některých ze svých no-
vých instalací tepelných čerpadel.
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Přemýšlíte nad rekonstrukcí? 
Potřebujete peníze?
Dotace IROP pro Vaše SVJ zařídíme
Redakce rádce pro SVJ ve spolupráci s odborným partner Vám zařídí vše kolem informací a papí-
rování s cílem získat dotací pro Váš dům.

Bydlíte ve starém a nevzhledném domě ? Trápí Vás plísně a vysoké náklady energií ?
Pomůžeme Vám najít cestu k úspornému a optimálnímu ř eš ení !

Papírování ohledně dotace IROP zařídíme za Vás
Jak to všechno probíhá?
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.

Rádi Vám poradíme ohledně získání 
dotací IROP a dalších,
napište nám svůj záměr na redakce@radceprosvj.cz 
nebo nám zavolejte na 601 222 819.

Praktický rádce pro SVJ
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čištění příchozího vzduchu pomocí volitelného filtru

vhodné pro alergiky a astmatiky

nízké provozní náklady

zabraňují vzniku nadměrné vlhkosti, bakterií a plísní

rychlá a jednoduchá montáž

LOKÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKY
IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

www.korado.cz
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Naše zkušenost s výběrem nové fasády
Nekvalitní zateplování se šíří republikou stejně rychle jako póry plísní na vlhké zdi. A s obojím 
se bojuje těžko a zdlouhavě. Nenechte si vnutit to nejlevnější řešení, protože zateplení byto-
vého domu by mělo být celoživotním řešením.  

Alternativy k „běžnému“ zateplení
Odvětrávané fasádní obklady jsou něco jako pe-
ro-drážka u parket či střešní tašky avšak na výšku. 
Díky tomuto mechanismu lze fasádu budovat 
i postupně podle finančních možností. Další z oce-
nitelných výhod těchto fasád je důkladný odvod 
vlhkosti. Standardně se využívá vzduchové me-
zery mezi fasádou a domem o šířce kolem dvou 
centimetrů. Mezera umožňuje proudění vzduchu, 
a tím nejen odvětrání, ale i vysušování zdiva. 
S volbou odvětrané fasády už máte skoro vyhráno, 
jen je nutné “nesložit zbraně před koncem“ a zvolit 
ještě ten správný obklad. Říká Ing.arch. Šárka Kři-
vinková
V dnešní době roste obliba vysoce funkčních ře-
šení, které nevyžadují následné opravy ani nátěry 
a šetří tak v budoucnu peníze a čas za údržbu. 

Z dlouhodobého hlediska je garance 50 let na fasádní obklad nemalou výhodou.

ODVĚTRANÉ FASÁDY
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NOVABRIK CZECH, s.r.o. - výrobce odvětraných fasádních obkladů, zahradních zdí a kloubových dlažeb
www.novabrik.cz, Lezník 133, 572 01 Polička, Tel.: 461 722 585, E-mail: info@novabrik.cz



64 Praktický rádce pro SVJ    2/2017

www.RadceProSVJ.czROZŠÍŘENÁ OBLAST DOTACÍ

Energetické úspory v bytových domech 
v programu IROP: Podávání žádostí bude 
snadnější a bude rozšířena oblast čerpání

  Jaká je aktuální situace 37. výzvy? Kolik 

žádostí již bylo schváleno a jaký finanč-

ní objem ještě zbývá?

K 29. 5. bylo do 37. výzvy předloženo celkem 
617 žádostí o  podporu v  celkovém úhrnu 
1,22 mld. Kč podpory z  Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. Z celkové alokace vý-
zvy ještě zbývá téměř 2,3 mld. Kč. Schváleno 
již bylo 360 žádostí o podporu, další žádosti 
jsou v procesu hodnocení. Aktuálně jsou již 
vyplacené první dokončené projekty. Zhru-

ba 350 projektů je ve  fázi realizace. Většinu 
žadatelů (62 %) představují společenství 
vlastníků jednotek. Druhým nejčastějším ža-
datelem jsou obce, které podaly téměř čtvr-
tinu žádostí o  podporu. Velikost předlože-
ných projektů je různá – od investic ve výši 
0,5 mil. Kč až po projekty za 60 mil. Kč.

  Současné podmínky 37. výzvy jsou ko-

munikovány jako mimořádně výhod-

né. Na  druhé straně vlastníci bytových 

domů poukazují na značnou náročnost 

podání žádosti a řada z nich proto o do-

taci nechce zažádat. Vnímáte tento pro-

blém? A  je to z  Vašeho pohledu jediná 

překážka většího, nebo rychlejšího čer-

pání dotací?

Pro získání podpory je nutné splnit podmín-
ky platné pro evropské programy. Tyto pod-
mínky nikdy nebudou stejné, jako podmínky 
národních programů. Na  druhou stranu té-
měř pětinu žádostí představují malé bytové 

V  současné době je pro zájemce z  řad SVJ a  vlastníků bytových domů otevřena 37. výzva 
v programu IROP, díky které lze čerpat dotace na zvýšení energetické účinnosti a zavádění in-
teligentních systémů na hospodaření s energiemi. O podávání žádostí a chystané revizi výzvy 
jsme hovořili s paní Ivanou Svobodovou z Centra pro regionální rozvoj České republiky, které 
IROP administruje.
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domy do  10 bytových jednotek a  žádosti 
jsou podávány ze všech krajů ČR, z velkých 
měst i malých obcí. Tedy je patrné, že s „ná-
ročností“ získání podpory se lze vypořádat 
bez ohledu na to, zda je žadatelem statutár-
ní město nebo malé společenství vlastníků 
jednotek.

  V  současnosti je připravována revize 

výzvy 37. Co pro zájemce o  dotaci při-

nese nového?

Plánovaná revize specifických pravidel při-
nese nové možnosti pro poskytnutí podpory 
z 37. výzvy v oblasti technologií – např. zdro-
jů tepla nebo jednotek pro kombinovanou 
výrobu elektřiny a tepla.

  Kromě zjednodušení podávání žádostí 

bude rozšířena i oblast čerpání?

Ministerstvo pro místní rozvoj coby řídící or-
gán IROP chce nově podpořit také výměnu 

starého plynového kotle na  nový konden-
zační kotel nebo výměnu elektrického vytá-
pění za tepelná čerpadla.

  Tuto revizi můžeme provést sami, v Čes-

ké republice, nebo bude nutné ještě 

nechávat schvalovat v  rámci EU, která 

dotace do programu IROP poskytuje?

Revize je závislá na schválení nové sady hod-
notících kritérií pro žádosti v 37. výzvě. Tato 
kritéria budou schvalována Monitorovacím 
výborem Integrovaného regionálního ope-
račního programu v  první polovině června. 
V  monitorovacím výboru zasedají také zá-
stupci Evropské komise, kteří se k  novým 
kritériím mohou vyjádřit.

  Je již známý termín, od kdy bude možné 

podávat žádosti podle této nové úpra-

vy?

Revize výzvy by měla být vyhlášena ještě 
v průběhu června.

  Můžeme v letošním roce na téma evrop-

ských dotací na  snižování energetické 

náročnosti bydlení očekávat ještě další 

revize 37. výzvy?

S další revizí 37. výzvy ministerstvo pro míst-
ní rozvoj nepočítá. Příjem žádostí v 37. výzvě 
bude pokračovat do konce listopadu. Po vy-
hodnocení této výzvy ministerstvo plánuje 
vyhlášení další výzvy pro bytové domy.

O Centru 
pro regionální 
rozvoj České 
republiky
Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky (www.crr.cz) je státní příspěv-
ková organizace řízená Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR. Již od roku 1999 
je  hlavní činností Centra administrace 
a  kontrola čerpání evropských fondů. 
V  současném programovém období 
(2014 – 2020) má na  starosti admi-
nistraci Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP) a  pro-
gramy přeshraniční spolupráce. Cen-
trum je také hostitelskou organizací 
celoevropské poradenské sítě pro malé 
a  střední podnikatele Enterprise Euro-
pe Network. Dlouhodobá zkušenost 
s  realizací projektů podporovaných 
EU, vlastní řídicí a organizační systémy 
a certifikace podle mezinárodní normy 
ISO 9001:2008 umožňují Centru rychle 
a  efektivně vyhovět požadavkům jed-
notlivých programů i klientů při dodr-
žení vysoké kvality. 

Tip: Chystáte revitalizovat bytový 

dům a rádi byste věděli, zda je pro 

váš projekt vhodný pro získání 

dotace z programu IROP? 

Na www.revitalizacevasehodomu.cz 

jsme pro vás zdarma připravili 

studii, která vám na  mnoho otá-

zek ohledně revitalizace vašeho 

domu odpoví.
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Máme pro Vás 
dvě možnosti

1. Zařídíme Vám nejvýhodnější cenu,

k tomu využijeme dominantní i alternativní do-
davatelé energií. Navíc Vám nízkou cenu umí-
me  i  zafi xovat. A  v  dalším období Vám opět 
zajistíme tu nejoptimálnější. Ze zkušenosti 
víme, že největší úspory se dá dosáhnout stla-
čením běžných ceníkových cen elektřiny a ply-
nu na úroveň velkoobchodních cen. A to je to, 
na co se specializujeme.

Touto formou umožňujeme běžným domác-
nostem, obcím, institucím i fi rmám dosáhnout 
až 30 % úspory na výdajích za energie. 

2. Nevažte se, nefi xujte se, 

ale stejně výrazně ušetřete, 

jednoduše, srozumitelně a  přehledně budete 
mít výhodné ceny za dodání plynu a elektřiny. 
To vše bez závazků, skrytých poplatků a sank-
cí, se smlouvou na  dobu neurčitou. Všechny 
smlouvy a dokumenty máte přitom na jednom 
místě, na  přehledném online portálu. Navíc 
s  partnerem (dodavatelem energií), který byl 
v roce 2017 v nezávislém testu srovnám.cz vy-
hlášen nejférovějším dodavatelem. Jako první 
z nejznámějších dodavatelů přistoupili k nové-
mu Etickému kodexu, vydaným ERÚ.

Právě teď je výhodná změna dodavatele ply-
nu nebo změna dodavatele elektřiny. Formou 
soutěže energií a změnou dodavatele Vám za-
jistíme pro SVJ výhodně ceny dodávky plynu 
a elektřiny.

Zajímáte se o změnu 
dodavatele plynu?

S námi získáte úsporu až 30% z ceny za dodáv-
ku plynu

  Přemýšleli jste nad změnou dodavatele ply-
nu?
Má Vaše SVJ jako zdroj tepla vlastní plyno-
vou kotelnu?
Chcete získat průměrnou úsporu až 25% 
za dodávku plynu?
Líbilo by se Vám, kdybychom to za Váš vše 
vyběhali a zařídili?

Zajímáte se o změna 
dodavatele elektřiny?

S námi získáte úsporu až 25% z ceny za dodáv-
ku plynu

Přemýšleli jste nad změnou dodavatele 
elektřiny?
Má Vaše SVJ jako zdroj tepla vlastní kotelnu 
na elektřinu, třeba kaskádovou?

Chcete získat průměrnou úsporu až 22% 
za dodávku elektřiny?
Líbilo by se Vám, kdybychom to za Váš vše 
vyběhali a zařídili?

Chci zjistit ceny
a případně změnit 
dodavatele elektřiny/ 
dodavatele plynu
Mám zájem změnu dodavatele plynu 

Jak to bude probíhat?

domluvíme si s Vámi návštěvu u Vás v domě 
nebo to zkusíme vyřešit třeba i po telefonu 
nebo přes internet
připravte si poslední vyúčtování 
sdělíme možnosti, podmínky, ceny a úspory
Vy se rozhodnete
a  my všechno papírování kolem zařídíme 
za Vás

Máte plynovou kotelnu? 
Ušetřete až 30% za plyn! 
Na dodávce elektřiny až 25%. 
Služba pro SVJ, byty a domy.

Pro výbory SVJ a naše čtenáře máme levnější plyn a elektřinu. Naši partneři patří mezi lídry 
v oblasti poradenství a realizace služeb a férovosti dodávky energií. Veškeré papírování s pře-
chodem Vašeho SVJ na nového dodavatele zařídíme za Vás.

Vyplňte poptávkový formulář na našich stránkách 
www.radceprosvj.cz 

nebo nám napište email na redakce@radceprosvj.cz, 
případně nám zavolejte na číslo 601 222 819

Praktický rádce pro SVJ

LEVNÝ PLYN
ELEKTŘINA
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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 refinancování úvěru SVJ, … 
může to být i ušetřený milión!

Refinancování úvěru SVJ, BD pro snížení 
splátek nyní jednodušeji! Návrh ZDARMA

www.RadceProSVJ.cz/uvery 
601 222 819 redakce@radceprosvj.cz

Nebo Vám zařídíme úvěr nový na plánovanou rekontrukci domu!

-

SLEVA 

2000 Kč 

pro SVJ

ÚROK 

1%

 

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

OBJEDNAT str.5  www.RadceProSVJ.cz
redakce@RadceProSVJ.cz, 601 222 819.

POPTAT    www.RadceProSVJ.cz
 redakce@RadceProSVJ.cz, 601 222 819.Praktický rádce pro SVJ



1. písemně garantujeme snížení rozdílů, 
 nebo vrátíme investici na váš účet! 

Zpětná klapka k montáži vodoměrů VÝHODNĚ do 30.9.

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“
Přesný neovlivnitelný vodoměr 

SMARTm PNV C+, Q1=12,5 l/hod.


