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Úvěry pro SVJ, BD

Doporučujeme:

•  Vypracování projektu 
 pro výstavbu kotelny

•  Odpovědnost výborů SVJ s jistotou

•  Poradna pro bytové domy

•  Nový „kompakt“ jako náhrada 
 za všechny stávající měřiče tepla

•  Revitalizace domu od střechy 
  až do sklepa

...a navíc Pro výbor SVJ:
Často kladené dotazy čtenářů – využijte 
i Vy naši poradnu nebo se podělte 
o příběhy Vašeho bytového domu.



Není žádným tajemstvím, že u  svislé instala-
ce vodoměrů jsou rozdíly dokonce přes 40%. 
Je to dáno tím, že v  těchto instalacích se při 
použití běžně dostupných a instalovaných vo-
doměrů dosahuje nejčastěji pouze přesnosti 
odpovídající metr.tř. A  dle EHS, to je nejnižší 
možná přesnost. Minimální průtok je až při 
hodnotě 60 l/h!
S  použitím  vodoměru PNV SMARTm Exkluziv, 
který má min. průtok Q1=16 l/h pro vodorov-
nou polohy instalace, získáte jen pouhou výmě-
nou až 3x vyšší přesnost ve svislé poloze, a tím 
i spravedlivé a přesné měření spotřeby vody.

Přesný neovlivnitelný vodoměr SMARTm 
PNV Exkluziv, přesný pro obě polohy
Přesnost odpovídá tř. C pro vodorovnou (hori-
zontální) polohu, Q1=16 l/h
Přesnost až 3x vyšší pro svislou (vertikální) po-
lohu, Q1=20 l/h

Bezkonkurenční výhody:

1.  Velmi přesné měření pro obě polohy insta-
lace (vodorovná, svislá)

2.  Už žádné předělávání polohy instalace vo-
doměru, kvůli přesnosti.

3.  Ve svislé inst. je přesnost až o 3x vyšší než 
u běžně používaných vodoměrů

4.  Přesnost odpovídající metrologické tř. C        

pro vodorovnou polohu

5.  Minimální zaručený průtok je Q1=16 l/hod 
pro vodorovnou instalaci.

6.  100% neovlivnitelný vodoměr magnetem

7.  Konstrukce vodoměru je bez magnetické 
spojky s úpravou ANTIVANDAL

8.  Exkluzivní výrobek vhodný pro většinu svis-

lých instalací v  ČR nebo kombinovaných, 
vyroben v EU, Itálie, Bmeters.

Pozn.: pro vyjádření přesnosti vodoměru použí-
váme stále zažité přesnosti vodoměru dle met-
rologických tříd přesnosti. Třída A byla nejméně 
přesnou a  třída C nejpřesnější v případě byto-
vých vodoměrů. Dnes jsou schvalovány vodo-
měry dle směrnice MID a přesnost je vyjádřena 
zaručeným minimálním průtokem Q1 (výpočet 
Q1=Q3/R).

Proč volit přesné neovlivnitelné 
vodoměry SMARTm PNV Exkluziv? 
Jedná se o mokroběžné vodoměry (tzv. přesné 
neovlivnitelné vodoměry SMARTm PNV) a mají 
výhodu spočívající ve vyšší přesnosti a díky pří-
mému převodu bez magnetické spojky mají 
100% odolnost proti případnému magnetické-
mu ovlivnění, a robustní konstrukce poskytuje 
i úpravu antivandal. Jsou to vodoměry určené 

pro snížení rozdílů a pro instalace, v kterých 

chcete mít jistotu, že s vodoměry nebude ni-

kdo manipulovat.

Běžně je přesnost u  jednovtokových vodomě-
rů ve vertikální (svislé) poloze výrazně nižší než 
v  horizontální (vodorovné) poloze. V  případě 
vodoměru SMARTm PNV Exkluziv je přesnost 
ve  svislé poloze Q1 = 20 l/hod, ve  vodorovné 
poloze Q1 = 16 l/hod.  
U starších typů, ale i běžně dodávaných vodo-
měrů přitom může být minimální průtok 30 l/
hod (přesnost odpovídá metr. tř. B dle EHS) 
nebo dokonce ve  vertikální až od  60 l/hod 
(v případě přesnosti metr. třídy A dle EHS).

Novinka určená pro snížení rozdílů: 
Až 3x přesnější neovlivnitelný vodoměr Maddeo Exkluziv ve svislé 
poloze a s přesností odpovídající tř. C ve vodorovné poloze

Máte svislou polohu vodoměru? Potom jste se museli smířit nejčastěji s přesností metr. 
tř. A, a mít tak vysoké rozdíly. Máme pro Vás 3x přesnější vodoměr, který rozdíly vyřeší.

Společnost Maddeo CZ s.r.o. představuje inovativní přesný neovlivnitelný vodoměr řady 
SMARTm, který odpovídá přesnosti metrologické třídy C (dle EHS) ve  vodorovné poloze, 
a ve svislé poloze je až 3x přesnější, blíží se přesnosti C. Vodoměr je schválen dle MID.

až 3x 
přesnější

přesnost
C (EHS)

www.NeovlivnitelnyVodomer.cz, 800 778 778, info@maddeo.cz, www.maddeo.cz

Chcete se na něco zeptat?  

Rádi Vám poradíme. 

Maddeo CZ s.r.o. 

přesné vodoměry a měřiče tepla, 

služby pro SVJ, 

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Obchodní dotazy: 

734 448 899

Technické dotazy: 

773 669 073

Rádi Vám zpracujeme nabídku 

na vodoměry a měřiče tepla
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Úvodní slovo šéfredaktorky
Krásné léto Vám přeji, milí čtenáři,

setkáváme se tu již u celkově 20. vydání Praktického rádce pro 
SVJ, za  které bych Vám chtěla touto cestou moc poděkovat. 
Největší dík patří právě Vám, našim čtenářům, protože bez Vás 
by žádná publikace nebyla. Jsem si vědoma toho, že se opa-
kuji, ale při každém dalším vydání žasnu s úsměvem na tváři, 
kolik z Vás, našich vážených čtenářů, se nám ozývá, a to ať již 
s  dotazy, informacemi či přáním do  dalších let. Jsem nesmír-
ně vděčná, že jsem dostala tuto příležitost účastnit se projektu 
Praktický rádce pro SVJ, a to nejen v tištěné podobě, ale záro-
veň na  mnoha dalších doplňkových službách a  projektech 
spjatých s redakcí. 
Většina těchto služeb Vám je již dobře známa, a abyste si ne-
mysleli, že jsme usnuli na vavřínech, ráda bych Vás informova-
la, že tyto služby, jako jsou například energetické průkazy pro 
bytové domy, refi nancování úvěrů, zajištění dotací, výběrová 
řízení pro levnější dodávky elektřiny a plynu, energetické audity 
apod., budou dostupné i nadále a snažíme se s našimi partnery 
nacházet stále výhodnější a pro Vás co nejpohodlnější způso-
by, jak těchto služeb využívat bez zdlouhavých procesů a s co 
nejmenší administrativní zátěží. Proto neváhejte a  napište 
nám, zavolejte, případně se podívejte na naše webové stránky 
www.radceprosvj.cz, kde naleznete soupis všech služeb, které 
jsme pro Vás schopni zajistit. A  pokud byste nenašli zrovna 
to, co je pro Vás aktuální, neváhejte nám dát vědět. V našem 
portfoliu máme spousty kontaktů na  odborníky z  nejrůzněj-
ších oblastí, a  díky službě „Poptávej“, kterou taktéž naleznete 
na našem webu, jsme schopni zajistit Vám dodavatele od těch 
nejběžnějších služeb až po výjimečné kuriozity.
Tak jsem se tu trošku vypovídala a tu další spoustu myšlenek, 
co mi běží hlavou, si pro Vás schovám do osobnější komunika-
ce k Vašim případným dotazům, připomínkám nebo radám. 
Těšíme se na Vás, a za celou redakci Vám přeji báječné léto plné 
krásných zážitků, a na podzim na Viděnou u dalšího vydání.

Mgr. Barbora Zimová, vedoucí projektu
 marketing@radceprosvj.cz
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www.RadceProSVJ.cz
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Jaké služby pro SVJ zajistíme?     redakce@radceprosvj.cz, 601 222 819, www.RadceProSVJ.cz

Redakce Praktického rádce pro SVJ pro Vás připravuje stále nové služby a poradenství týkající se bytových 
domů. Mezi nové služby patří SPRÁVA SVJ a PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA SVJ, více na www.radceprosvj.cz

Předplatné tištěného Rádce pro SVJ – redakce doporučuje

Redakční články emailem

Služby Rádce ve spolupráci s odbornými partnery

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

Praktického rádce pro SVJ s jistotou získáte 3x ročně do vaší poštov-
ní schránky. Když volbu předplatného nezvolíte, může se stát, že Vám 
Rádce nebude doručen. Náš náklad na počet vytísků je totiž omezen, 
a protože chceme, aby Rádce dorazil do více než 65 000 SVJ po celé 
ČR, každé vydání střídáme doručovací adresy, aby se dostal téměř 
do každého výboru SVJ. Předplatným zároveň pomáháte i naší redakci 
v přípravě článků a prostoru pro Vás, pro čtenáře. Pokud se rozhodnete 
pro volbu předplatného, je to pro náš závazek Vám i nadále poskytovat 
potřebné informace a děkujeme Vám za to.

Ani tištěný Praktický rádce pro SVJ není nafukovací, a pro-
tože Vás nechceme připravit o užitečné informace, tak Vám 
1x až 2x měsíčně emailem zašleme články na email, které se 
do vydání nevešly nebo jsou aktuální v mezi období vydání. 
K tomu navíc budete mít vždy aktuální vydání Praktického 
rádce pro SVJ v elektronické podobě.

všechny služby a více o nich zjistíte v rubrice SLUŽBY na webu www.radceprosvj.cz nebo volejte 601 222 819, redakce@radceprosvj.cz

 Roční předplatné   499 Kč
 Předplatné na 2 roky   699 Kč
 Předplatné na 3 roky   999 Kč

Objednání, prosím, proveďte v rubrice PŘEDPLATNÉ
na www.radceprosvj.cz nebo na 601 222 819

 Články emailem 1x - 2 x měsíčně zdarma
 Elektronická verze “Rádce” na email zdarma

Registraci k odběru, prosím, proveďte na úvodní straně webu 
www.radceprosvj.cz

D Ů L E Ž I T É : Pokud jste se registrovali před dnem 24. května 2018, prosím, proveďte novou registraci kvůli GDPR

Nová služba – SPRÁVA SVJ od advokátů
více na www.radceprosvj.cz

Nové – PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA SVJ
Přenechte řízení a odpovědnost, více na www.radceprosvj.cz

Stanovy a domovní řád
Ještě nemáte stanovy hotové? Nevadí! Pomužeme Vám s vypraco-
váním stanov, případně i s domovním řádem.
e-mail: info@stanovy-svj.cz, www.stanovy-svj.cz

Průkaz energetické náročnosti budovy
Stále pro Vás máme slevu 2000 Kč na průkaz PENB.
Podívejte se, zda I Váš dům musí mít průkaz PENB
e-mail: redakce@radceprosvj.cz, www.radceprosvj.cz

Pojištění odpovědnosti výboru SVJ
Odpovědnost členů orgánů je jedním z nejpřísnějších druhů
odpovědnosti vůbec. Pomůžeme Vám to vyřešit.
e-mail: redakce@radceprosvj.cz, www.radceprosvj.cz

Změna dodavatele plynu a elektřiny
Máte plynovou kotelnu? Ušetřete až 30% za plyn!
Na dodávce elektřiny až 25%. Služba pro SVJ, byty a domy.
e-mail: redakce@radceprosvj.cz, www.radceprosvj.cz

Studie úspor pro výstavbu kotelny zdarma
Pro záměr odpojení od CZT a vybudování vlastní kotelny s plyno-
vými kotli, tepelnými čerpadly a solárním ohřevem TV.
e-mail: redakce@radceprosvj.cz, www.radceprosvj.cz

Poptávej – chystáte nějakou akci?
Pomůžeme Vám sehnat osvědčené dodavatele a  získat kvalitní 
službu a výhodnou nabídku.
e-mail: redakce@radceprosvj.cz, www.radceprosvj.cz
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Přesné vodoměry pro snížení rozdílů 
rozdělené podle požadavku SVJ

1. Online bezdrátové teploměry na zeď zohledňují prostupy tepla mezi byty
Bezdrátové teploměry na zeď s integrovaným RF modulem, vyrobeno v ČR
S důležitými parametry:

 Měří fyzikální veličinu – teplotu v bytě, bateriové napájení
 Komunikují online a umožňují přehled nad spotřebou tepla
 Zohledňují prostupy tepla mezi byty 
 Vhodné pro velké domy a pro domy se středovými byty, které se „nechávají“ vytápět od sousedících bytů
 Lze zapojit do online systému OSM i s online vodoměry Maddeo
 Přehled kdykoliv v počítači online

2. Poměrové indikátory na radiátory pro dálkové odečty (z chodby nebo online)
Dvoučidlový elektronický poměrový indikátor s RF modulem
S dalšími důležitými parametry:

 bateriové napájení 10+1 let, lze zapojit případně do online systému OSM
 elektronická a mechanická plomba proti demontáži
 měsíční záznam spotřeb, pro desková i žebrová tělesa

1. Požadujete přesné a neovlivnitelné vodoměry s úpravou ANTIVANDAL? 
 A chcete mít byty pod fyzickou „kontrolou“ 
 a odečty provádět vizuálně?
Řešení: Přesný neovlivnitelný vodoměr Maddeo,  SMARTm PNV Exkluziv , DN15, 110mm, SV, TV
S parametry, které určují přesnost vodoměru určeného pro snížení rozdílů:
Q1 = 16 l/h - pro vodorovnou polohu instalace (vysoká přesnost měření)
Q1 = 20 l/h - pro svislou polohu instalace (až 3x přesnější než běžně používané vodoměry) 
Přesnosti jsou vysoké pro obě polohy, proto se hodí i pro smíšené horizontální a svislé instalace
S dalšími důležitými parametry:

 Bez magnetické spojky – odolný proti ovlivnění magnetem
 Nabízí výhody mokroběžné konstrukce – přesnost, neovlivnitelný magnetem
 Úprava ANTIVANDAL s masivní mosaznou konstrukcí a tlakovým sklem, 

     je tak odolný mechanickému poškození
 100% čitelnost vodoměru – číselník je v oddělené kapsli

2.  Požadujete přesné vodoměry, dálkově odečitatelné 
 z chodby domu prostřednictvím notebooku? 
Řešení: Přesný vodoměr Maddeo,  SMARTm C nebo SMARTm C RF, DN15, 110mm, SV, TV
S parametry, které určují přesnost vodoměru:
Q1 = 16 l/h - pro vodorovnou polohu instalace (vysoká přesnost měření)
Q1 = 32 l/h - pro svislou polohu instalace (až 2x přesnější než běžně používané vodoměry) 
S dalšími důležitými parametry:

 Nabízí výhody suchoběžné konstrukce - cena
 Lze dovybavit radiovým modulem pro dálkové odečty
 SVJ může samo provádět dálkové odečty pomocí notebooku nebo online přes počítač
 Lze zapojit do online systému OSM i s online bezdrátovými teploměry nebo indikátory

3.  Požadujete technicky vyspělé ultrazvukové vodoměry s dálkovým odečtem? 
Řešení: Ultrazvukový vodoměr, DN15, 110mm, SV, TV
S parametry, které určují přesnost vodoměru:
Q1 = 10 l/h - pro všechny polohy instalace 
S dalšími důležitými parametry:

 Nabízí výhody ultrazvukové konstrukce – vysoká přesnost
 Obsahuje integrovaný radiový modul
 SVJ může samo provádět dálkové odečty pomocí notebooku nebo online přes počítač
 Lze zapojit do online systému OSM i s online bezdrátovými teploměry nebo indikátory

Měření tepla s dálkovými odečty z chodby 
nebo online přes internet

Maddeo CZ s.r.o. – úsporné kotelny, měření, regulace, velkoobchod, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Zpracování nabídky včetně uvedení slevy: 800 778 778, info@maddeo.cz www.maddeo.cz

MODERNÍ 

A CENOVĚ 

VÝHODNÉ
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www.usporne-kotelny.cz, 800 778 778, info@maddeo.cz, www.maddeo.cz

Rekonstrukce kotelny nebo výstavba nové kotelny i s investorem
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S každým klientem, který se na nás obrátí s ja-
koukoliv žádostí, se snažíme navázat dlouho-
dobý a  osobní vztah založený na  vzájemné 
důvěře. Přece jenom řešíme jedny z nejdůle-
žitějších a nejsoukromějších otázek, se který-
mi se bytové domy potýkají. Nejenže posky-
tujeme průřez fi nančními produkty, ale často 
řešíme i situace, kdy poskytujeme především 
poradenství. 
Také se ptáte, jestli jde fi nancovat nový záměr 
bez navýšení fondu oprav? Jestli je potřeba 
zástava nemovitosti? Jak se hlasuje pomocí 
Per rollam? Jaká úspora Vás čeká, když bude-
te refi nancovat? Jestli Vám v případě refi nan-
cování nebude krácena nebo zrušena dotace 
PANEL? Není se čeho bát, díky našim dlouho-
letým zkušenostem a úzké specializaci na by-
tové domy lze ušít řešení přímo na míru, dle 
Vašich požadavků a  hlavně bez starostí. Jen 
za loňský rok jsme pomohli více než 520 by-
tovým domům a vyřídili pro ně úvěry v hod-
notě bezmála 3 mld korun, což je jednoznač-

ně nejvíce v celé ČR. Máme tedy zkušenosti, 
o které se s Vámi rádi podělíme.
A co je aktuálně ve světě fi nancí pro bytové 
domy nového? Všichni, kteří se trošku zajíma-
jí o dění okolo světa fi nancí, jistě zaznamena-
li, že ČNB stále zvyšuje úrokové sazby a tento 
trend by měl ještě nějakou dobu trvat. Pokud 

tedy zvažujete, zda podniknout nějaký krok, 
který bude vyžadovat úvěrové řešení pro Váš 
dům, není na co čekat, a to i pokud tuto akci 
plánujete až za delší dobu.
Umíme vyřídit úvěr s  délkou čerpání až dva 
roky od uzavření úvěrové smlouvy. Můžete si 
tedy vyřídit úvěr při stále přívětivých úroko-
vých sazbách a peníze využít až v roce 2021! 
Navíc stále běží dotace Ministerstva pro Míst-
ní rozvoj výzva č. 78 ENERGETICKÉ ÚSPORY 
V  BYTOVÝCH DOMECH III, kde lze získat až 
40% uznatelných nákladů zpět na  účet SVJ 
nebo BD. Ukončení příjmu žádosti této výzvy 
je plánováno na 29. 11. 2019, ovšem již nyní 
se ví, že tato dotace by měla pokračovat ještě 
minimálně v příštím roce. Takže domy, které 
aktuálně plánují opatření, díky kterým by 
mohlo dojít k úspoře energií, mají stále velmi 
příznivé podmínky. Neváhejte tedy a  kon-
taktujte redakci časopisu Rádce pro SVJ, kde 
Vám poradí, nebo Vás odkážou na příslušné-
ho specialistu.

Poradenství pro Bytové domy
Časopis rádce pro SVJ a společnost Toman Finance Group s.r.o. - tato spolupráce trvá již 
několik let a za tuto dobu jsme mnoha našim společným klientům pomohli s fi nancováním 
nových záměrů, refi nancováním původních úvěrů, výběrovým řízením, vyřizováním dotací, 
převodem dotace PANEL při refi nancování na nové úvěrové smlouvy, či například s pouhou 
radou, jak vytvořit zápis ze shromáždění vlastníků. Jsme schopni zaštítit celý proces, který 
se v úvěrové a poradenské činnosti pro bytové domy alespoň jednou za čas naskytne.   

Napište nám na email: redakce@radceprosvj.cz
nebo zavolejte na telefon: 601 222 819

Neváhejte nás kontaktovat, díky bezvadné spolupráci se společností Toman Finance Group s.r.o. se na Váš dům rádi podíváme a dotaci 

včetně fi nancování zajistíme. Napište nám nebo zavolejte, sdělte nám Váš záměr, a my Vám rádi pomůžeme nejen s úřadováním a papí-

rováním. V případě Vašeho zájmu pomůžeme i s fi nancováním celého projektu. Nabízíme zajištění kompletní služby od první myšlenky 

na energetickou úsporu Vašeho domu.
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Co ale odlišuje tuto nabídku ČSOB od nabí-
dek jiných finančních ústavů, je skutečnost, 
že ČSOB předmětné benefity publikuje ve-
řejně – a  to jak na  svém webu www.csob.
cz, tak i ve své propagační brožuře. Protože 
se tedy jedná de facto o veřejný příslib, pak 
platí, že dané výhody automaticky získá 
každé BD či SVJ, které splní podmínky pro 
jejich poskytnutí. Konkrétně je tedy při 
čerpání úvěru možno využít následujících 
benefitů:

Dotaci 1% z objemu úvěru z ČSOB Progra-
mu energetických úspor může získat každé 
BD a SVJ, které bude úvěrem od ČSOB fi nan-
covat 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 současně vy-
plnit jednostránkovou žádosti o dotaci, aniž 
by banka požadovala dokládání jakýchkoliv 

dalších podkladů. Dotaci od ČSOB lze získat 
i při souběžném využití dotace z programu 
IROP či NZÚ.

Úvěr bez měsíčního poplatku za  služby 
a  práce spojené s  realizací úvěru ČSOB au-
tomaticky poskytne v  případě, kdy si BD/
SVJ zafi xuje úrokovou sazbu na 10 a více let 
a  současně povede celý svůj platební styk 
přes běžný účet u ČSOB nebo Poštovní spo-
řitelny. Touto nabídkou chce banka nejen 
vybídnout své klienty, aby využili dnešní 
stále ještě nízké úrovně úrokových sazeb 
na trhu (a proto si ji zafi xovali na co možná 
nejdelší období), ale současně tím sledu-
je i  snížení rizik těchto klientů při splácení 
úvěru. Pokud se totiž po delší dobu nezmění 
úroková sazba tak to znamená, že se součas-
ně nezmění ani výše měsíční splátky úvěru 
a  tudíž že po  celé toto období nebude BD 
či SVJ muset zvyšovat stávající příspěvky 
do „fondu oprav“.

Nulový poplatek za vedení běžného účtu 
je automaticky nastaven po  celé období 
splácení úvěru. Tuto výhodu získají nejen 
klienti, kteří vedou celý svůj platební styk 
přes svůj běžný účet u  ČSOB nebo Poštov-
ní spořitelny, ale mohou ji využívat i ti, kteří 
z  různých důvodů realizují platební styk 
svého BD či SVJ u jiné banky a účet u ČSOB 
budou využívat pouze na  splácení svého 
úvěru. ČSOB navíc od  letošního roku již 
nepožaduje blokaci určité fi nanční částky 
na tomto účtu.

Mimořádná splátka z  dotace IROP/NZÚ 

bez sankce, i  při fi xní úrokové sazbě, je 
u  ČSOB možná, ale pouze za  předpokladu, 
že klient o  takovou možnost požádá ban-
ku ještě před schválením úvěru. V  takovém 
případě bude mít klient možnost takové 
splátky nejen zakotvenu v  úvěrové smlou-
vě, ale současně si bude moci i  vybrat, zda 
po provedení mimořádné splátky bude chtít 
zachovat výši anuitní splátky a zkrátit koneč-
nou splatnost úvěru nebo zachovat původní 
splatnost a snížit výši měsíční splátky.

Posledních 20% objemu úvěru lze čer-

pat bez dokládání účelovosti, a  to přímo 
na běžný účet klienta u ČSOB. BD a SVJ tak 
nemusí bance dokládat závěrečné faktury 
a platby dodavatelům provede tehdy, kdy to 
uzná za vhodné, a to z prostředků na svém 
běžném účtu.

Zájem klientů o  využití všech výhod, které 
letos ČSOB při poskytování nových úvěrů 
pro BD a SVJ nabízí, potvrzuje skutečnost, že 
poptávka po úvěrech pro BD/SVJ se v ČSOB, 
ve srovnatelném období, meziročně zvýšila 
o několik desítek procent. To jen podtrhuje 
skutečnost, že nabízené benefi ty jsou oprav-
du atraktivní pro většinu těchto klientů, kteří 
zejména oceňují, že při splnění bankou jed-
noznačně prezentovaných podmínek, má 
klient na čerpání daných výhod automaticky 
nárok! 

ČSOB nabízí „ÚVĚR S PĚTI P“
ČSOB, jako nejúspěšnější banka na trhu bytových družstev (BD) a společenství vlastníků (SVJ), 
se již řadu let snaží zatraktivnit svou nabídku úvěrů na  opravy, rekonstrukce a  modernizace 
bytových domů celou řádkou benefi tů, které mají jediný cíl – snížit BD a SVJ náklady spojené 
s využitím úvěru. V roce 2019 proto banka přichází s nabídkou s názvem „Úvěr s pěti P“, který je 
určen pro všechna BD a SVJ, která s ČSOB v letošním roce uzavřou smlouvu o úvěru. Banka své 
benefi ty nabízí opravdu všem klientům z řad BD a SVJ, a to bez ohledu na jejich velikost či výši 
poptávaného úvěru.

ČSOB ÚVĚR S PĚTI „P“
 Program ČSOB energetických úsper nabízí dotaci

 Poplatek za vedení úvěrového i běžného účtu je nula

 Použití dotace NZÚ/IOP na splátku je možné

 Požadavek na blokaci peněz na účtu zrušen

 Posledních 20% úvěru lze poskytnout neúčelově

a jako bonus

Profesionální a Přátelský Přístup Pracovníků Poboček ČSOB
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Zároveň uvítáme jakékoliv Vaše případné dal-
ší otázky, náměty apod., které bychom moh-
li společnými silami představit v  některém 
z  dalších vydání, a  které by mohly pomoci 
dalším bytovým domům k  řešení nejrůzněj-
ších situací nebo i  třeba jen jako podpora, 
že se s podobnými situacemi potýká mnoho 
jiných bytových domů a že v tom nikdo není 
sám. Proto neváhejte se ozvat, napište nám 
na  email redakce@radceprosvj.cz a  my se 
s Vámi v co nejkratší době spojíme.
Zároveň bychom Vás ještě rádi informovali, 
že dále v textech se mnohdy objevují zkratky, 
a to ať už běžně uznávané a všeobecně zná-
mé, tak i  zkratky, které vyplynuly například 
postupem času z  konverzací s  jednotlivými 
čtenáři. Proto raději hned na začátek avizuje-
me dvě velice časté:
*NOZ – „nový občanský zákoník“ – zákon č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník
*SV, SVJ – společenství vlastníků (jednotek)

  Dobrý den, chtěl bych se dotázat, jak 

postupovat v  situaci, kdy ve  stanovách 

je uveden jako kontrolní orgán revizor 

a dosavadní člen vykonávající tuto funk-

ci odstoupil a  o  výkon této funkce není 

mezi členy SV zájem. Děkuji za odpověď.

Pokud by skutečně nastala situace, kdy by vý-
kon funkce revizora nechtěl nikdo vykonávat, 
můžete na  shromáždění odhlasovat úpravu 
stanov a  revizní orgán úplně ze stanov od-
stranit, neboť kontrolní orgán není ze zákona 
povinný. Upravené stanovy je pak ještě třeba 
vložit na rejstřík spolu s žádostí o výmaz do-
savadního člena revizní komise. 

  Vlastník bytu má byt s  balkonem v  pří-

zemí. Balkon je otevřený a  je v  úrovni 

přilehlého parkoviště. Majitel pořádá 

na  balkoně divoká setkání a  večírky 

s  přáteli.   Na  balkoně má gril, napojený 

na větší plynovou bombu. Majitelé bytů 

se obávají, že při špatné neodborné ma-

nipulaci pod vlivem alkoholu může dojít 

k  výbuchu a  v  důsledku toho k  požáru 

a poškození domu. Chtěla bych se zeptat, 

zda je jeho počínání přípustné i  když se 

odehrává na jeho balkoně a jak bychom 

měli postupovat, pokud ne.

V takovém případě můžete přivolat Městskou 
policii, která bude věc řešit jako přestupek.
Pokud by se situace opakovala, pak nezbývá, 
než řešit celou situaci soudní cestou a požádat 
soud o zákaz konání takových akcí včetně po-
užívání plynu apod., a  to podle § 1013 záko-
na č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kde 
je uvedeno, že vlastník věci, v  tomto případě 
bytové jednotky, nesmí nad míru přiměřenou 
poměrům obtěžovat sousedy hlukem, pra-
chem, kouřem, plyny, parami, pachy, odpady, 
světlem, stíněním, vibracemi a podobně.
Ještě by se zde dal využít zákon č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně a jeho § 17, kde je sta-
noveno, že fyzická osoba je povinna počínat si 
tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejmé-
na při používání tepelných, elektrických, ply-
nových a jiných spotřebičů a komínů, při skla-
dování a  používání hořlavých nebo požárně 
nebezpečných látek, manipulaci s  nimi nebo 
s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
Další věc je, zda se jedná skutečně o majite-
le bytové jednotky, kteří tyto akce pořádají, 
nebo zda jsou to pouze nájemníci. Pokud 
jsou to nájemníci, pak doporučuji v prvé řadě 
řešit celou situaci s  majitelem bytu, který 
nese odpovědnost za své nájemníky. 

  Vzhledem k  tomu, že nám nájemníci 

v  jednom z  bytů „čarovali“ s  teplou vo-

dou, musíme požádat fi rmu o  přepočí-

tání spotřeby na jednotlivé byty s tím, že 

„přebytek“ bude naúčtován těm vychyt-

ralým nájemníkům. Někde jsem v  mi-

nulosti četla informace o  tom, jak s  ta-

kovými nájemníky jednat a  jak docílit 

alespoň trochu spravedlivého výsledku. 

Kolik procent se dá naúčtovat té bytové 

jednotce, která má směšný odběr teplé 

vody - vůči ostatním?

Náhradní výpočet pro teplou vodu (TUV) vy-
chází z vyhlášky č. 372/2001, tedy neumožní-
-li konečný spotřebitel instalaci vodoměrů, 
nebo přes opakované prokazatelné upozor-
nění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, 
činí v daném zúčtovacím období u tohoto ko-
nečného spotřebitele spotřební složka nákla-
dů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební 
složky nákladů připadající na 1 m2 podlaho-
vé plochy zúčtovací jednotky. Při výpočtu se 

postupuje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

  Dobrý den, jsme SVJ, musí ten, který 

chce prodat byt, oznámit tuto skutečnost 

ostatním členům?

Tuto skutečnost nemusíte ostatním členům 
sdělovat, jen je pouze vhodné výbor infor-
movat, až bude byt prodán, tak k  jakému 
datu byl prodán novému majiteli, aby pak 
případně výbor včas vyzval nového majitele 
k dodání údajů pro přípravu podkladů k plat-
bám apod. Ofi ciálně má tuto povinnost ze 
zákona vlastník jednotky, tedy nový majitel, 
a to podle § 1177, odst. 2 NOZ.

  Dobrý den, jsem v  našem společenství 

vlastníků bytových jednotek předseda 

společenství. Nyní jsem po  velmi těžké 

operaci a i nadále je můj zdravotní stav 

nepříznivý, proto chci na  nejbližší schů-

zi odstoupit z této funkce. Na pozvánku 

jsem již tento svůj záměr oznámila. Z do-

savadních ohlasů ale nikdo nebude chtít 

tuto funkci převzít.

Pokud by se Vám na shromáždění nepodařilo 
nikoho zvolit, respektive nikdo by se dobrovol-
ně nepřihlásil, pak můžete odhlasovat úpravu 
stanov, kde snížíte počet členů výboru, napří-
klad pokud jste nyní tříčlenný výbor, snížíte 
počet členů na dva nebo pouze jednoho.
Další možností je najmout si externího předse-
du, tedy buď profesionálního předsedu, nebo 
třeba i někoho ze sousedních domů apod.
K tomu však pozor na úpravu Vašich stanov. 
Pokud v  nich máte nyní výslovně upraveno, 
že funkci předsedy/člena výboru může ve Va-
šem společenství vlastníků vykonávat pouze 
osoba, která je členem Vašeho společenství 
vlastníků, pak tuto funkci nemůže přijmout 
nikdo jiný a rejstříkový soud by Vám takovou 
osobu ani nezaspal. V tomto případě by tedy 
bylo také potřeba na  shromáždění odhlaso-
vat úpravu stanov odstranit tuto podmínku.

  Mám dotaz, zda jde zpětně požádat o do-

tace na výměnu oken na schodišti a dvou 

vnitřních dveří ve společných prostorách 

v paneláku. Dnes nám dokončili výměnu 

kovových oken na schodišti a dvou vnitř-

ních dveří za plastová.

Poradna pro společenství vlastníků
Do redakce nám chodí spousta dotazů z oblasti bytového spoluvlastnictví, a to ať z oblasti 
mezilidských vztahů, tak i z pohledu práva. Rádi bychom Vám zde proto shrnuli pár dotazů 
našich čtenářů, které by Vám mohly sloužit jako pomůcka pro Váš bytový dům a případné, 
doposud nevyjasněné, dotazy. 
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Bohužel, mám pro Vás špatnou zprávu, zpět-
ně o dotaci na již zhotovené dílo nelze žádat.

  Původní výbor odstoupil v  05/2018 pro 

maření tvorby rozpočtu a  plánů investic 

do nutné rekonstrukce/modernizace otop-

ného systému plynové kotelny a  rozvodů 

SV a  TV dle projektu. Letos po  obdržení 

vyúčtování nákladů na  služby pro byto-

vé jednotky za  rok 2018, kde se výrazně 

zvýšily ztráty vody a  další položky, jsem 

zažádala výbor o  podklady k  vyúčtování 

(odečty vody, tepla apod.), které jsme dří-

ve dostávali pro kontrolu. Pro příklad - ve 3 

bytech byly odstraněny plomby na  vodo-

měrech, a  proto mě zajímá výpočet spo-

třeby vody. Bylo mi to zamítnuto, protože 

podklady obsahují údaje o  spotřebě jed-

notlivých domácností a  ty jsou chráněny 

GDPR. Požadovala jsem tedy údaje beze 

jmen, ale obdržela jsem jen individuální 

odečet EC indikátorů pro můj byt.

Výbor má povinnost podle § 1179 NOZ 
umožnit členům společenství vlastníků nahlí-
žet do všech dokumentů týkajících se Vašeho 
společenství vlastníků.
GDPR v  tomto směru slouží především 
k  ochraně jednotlivých členů a  jejich osob-
ních a citlivých údajů, avšak výbor určitě zajis-
til písemný souhlas jednotlivých členů podle 
GDPR s  informacemi, kde je uvedeno, jak se 
s údaji jednotlivých členů nakládá, kdo k nim 
má přístup atp. Proto nahlížení do dokumen-
tů, kde jsou jmenné seznamy včetně informa-
cí o spotřebě vody apod., neodporuje GDPR.

  Chtěl bych se vás zeptat na  to, jak řešit 

výbor SVJ po  vypršení jeho mandátu? 

Jde o to, že nám 3 členům výboru končí 

mandát asi 15 prosince 2018 a  já jako 

předseda nevím, co dál. Já už dál pokra-

čovat nemohu, protože jsem byl už 2x 

předsedou a ostatní členové už to ani dě-

lat nechtějí. Z ostatních obyvatel v domě 

to nechce dělat nikdo. 

Bohužel, domů se stejným problémem je 
po ČR poměrně mnoho. V prvé řadě je třeba 
říci, že funkci předsedy či člena výboru mů-
žete vykonávat klidně i 10 po sobě jdoucích 
volebních období, pokud Vám to stanovy 
výslovně nezakazují. Pokud však máte ve sta-
novách uvedena dvě volební období a pokud 
byste chtěl funkci vykonávat i nadále, nejjed-
nodušším způsobem je úprava znění stanov. 
Úpravu stanov můžete provést i v počtu čle-
nů výboru, kdy nejméně může být jeden člen. 
Úpravu stanov je třeba odhlasovat shromáž-
děním a po té vložit na rejstřík do sbírky listin.
Další možností je zaplatit si služby takzva-
ného profesionálního předsedy. Tuto službu 
v  dnešní době nabízí společnosti, jako jsou 

správy nemovitostí, bytová družstva nebo 
i například některé advokátní kanceláře. 
Pokud byste si ani jednu variantu nezvolili, 
pak při podání změny zápisu do obchodního 
rejstříku požádáte soud o  ustanovení opa-
trovníka, což v  praxi bývá advokát, kterého 
však musíte také odměňovat a nebudete mít 
možnost volby takového opatrovníka.

  Dobrý den, prosím o radu kapající stou-

pačky vody v  garáži, nad kterou jsou 

dva byty. Majitel garáže nahlásil výboru 

havárii, od majitelů bytu prý nic neteče. 

Kdo zajištuje a hradí opravu? SVJ má po-

jistku. Prosím o postup.

Pokud k  havárii skutečně nedošlo v  žádné 
bytové jednotce, pak opravy hradí SV ze spo-
lečného fondu.
Zároveň, pokud se nedaří najít zdroj škody, 
může výbor spolu technikem nahlédnout 
do bytů k vodovodnímu vedení a přípojkám 
jednotlivých bytů, a to po předešlém upozor-
nění a domluvení termínu, neboť je potřeba 
zjistit, kde tato skutečnost vznikla a  zamezit 
jejímu opakování.
Podívejte se zároveň do  prohlášení vlastníka, 
po  jakou část rozvodů vody/tepla ji mají čle-
nové v osobním vlastnictví a odkud se jedná již 
o podílové spoluvlastnictví všech členů. Ve vět-
šině případů jsou v osobním vlastnictví rozvody 
až po uzávěry umístěné před vodoměry. Pokud 
by se v  některém z  bytů prokázalo, kde voda 
teče mimo potrubí, bude tato informace důle-
žitá právě kvůli úhradě vzniklé škody.

  Dobrý den vážení, správce našeho svj 

nám zaslal seznam dlužníků. Dotaz: je 

možno tento seznam vyvěsit na nástěn-

ce SVJ, která je umístěna v chodbě domu, 

nebo jen na  Shromáždění členů našeho 

SVJ? Předem děkuji za  odpověď. S  po-

zdravem hezkého dne předseda SVJ

Pokud k  uveřejnění dlužníků na  nástěnce 
nemáte od  členů podepsaný souhlas, pak 
je touto formou nemůžete uveřejnit, neboť 
do společných prostor SVJ mají přístup i další 
lidé mimo členů SVJ, návštěvy, zákazníci apod. 

  Dobrý den, mám dotaz na  situaci, když 

po  12 letech odchází náš správce SVJ 

a nastoupil nový, jak je to s předávacím 

protokolem? Náš dům do dnešního dne /

včera schůze SVJ/ žádné informace, kolik 

při odchodu 1. fi rmy zbylo na kontě. Prý 

je to citlivá záležitost /předávací proto-

kol/, do které ostatním členům nic není. 

Je to v pořádku? Děkuji za odpověďˇ.

Kompletní přehled o všech dokumentech týka-
jících se SV musí mít vždy v první řadě výbor/
pověřený vlastník, tedy neexistuje, aby správce 
tvrdil, že se jedná o citlivou záležitost. Správce 

nakládá s majetkem Vašeho SV, nikoliv se svým 
majetkem, především vykonává činnost pro 
Váš  dům, tedy je odpovědný za výkon činnosti 
Vám (výboru), tedy správně by měl dokumen-
ty předat nejprve Vám společenství vlastníků, 
a následně by SV mělo tyto dokumenty předat 
novému správci. Ve výsledku byste jako SV měli 
mít sepsány dva předávací protokoly – první se-
psaný s již bývalým správcem a druhý protokol 
sepsaný s novým správcem.

  Je každý vlastník bytu automaticky čle-

nem SVJ? Kdy a za jakých podmínek může 

být vlastník vyloučen ze Společenství?

Členem SVJ se stává automaticky každý, kdo 
vlastní bytovou nebo   nebytovou jednotku 
v daném SVJ. Vyloučit z SVJ lze pouze prode-
jem dané nemovitosti.

  Bydlím v  bytovém domě o  16 bytech 

a  jsme komplet od  roku 2007 SVJ. 

Ve smlouvě o předání bytů do vlastnictví 

máme všichni ve vlastnictví balkon, který 

přesahuje 85 cm přes obvodovou stěnu 

domu. Rád bych znal odpověď na otázku 

„ kdo je vlastníkem zábradlí „? Logicky 

bych řekl, že musí i z bezpečnostních dů-

vodů tvořit jeden celek s balkonem. Naše 

smlouva o  předání bytu do  vlastnictví 

pojem „ zábradlí „ nezná ani u vnitřního 

i  venkovního schodiště domu, které jsou 

v odstavci „ věci společné „. Sama smlou-

va není moc podrobná, konkrétní, a  tak 

třeba pojem „zábradlí“ se  neuvádí ani 

na  straně vlastnictví u  balkonu/lodžie, 

tak ani u věcí společných - schodiště mezi-

patrové, venkovní, kde to zábradlí je také. 

A dle logické úvahy tam v obou případech 

musí být a to i z bezpečnostních důvodů.

Občanský zákoník (NOZ) obecně rozlišuje 
stavební úpravy z toho hlediska, zda se týkají 
bytové jednotky nebo společných částí domu. 
Ustanovení § 1175 NOZ dává vlastníkovi jed-
notky právo výlučně užívat a uvnitř stavebně 
upravovat svůj byt, jakož i  užívat společné 
části, a  to za  podmínky, že  neztíží jinému 
vlastníkovi výkon stejných práv ani neohro-
zí, nezmění nebo nepoškodí společné části. 
O  provedení stavebních úprav týkajících se 
společných částí pak dle ust. § 1208 písm. f ) 
bod 7. NOZ rozhoduje shromáždění vlastníků. 
Avšak pozor, společné části jsou dle ust. § 1160 
odst. 2 NOZ vymezeny tak, že se jedná mimo 
jiné o stavební části podstatné pro zachování 
domu včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho 
tvaru i  vzhledu. Proto pro jakékoliv změny, 
úpravy nebo opravy zábradlí Vám bude posta-
čovat hlasování se souhlasem většiny přítom-
ných vlastníků jednotek usnášeníschopného 
shromáždění, pokud Vaše stanovy neurčují 
a nevyžadují vyšší počet.
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Jak vás napadlo začít s  poskytováním 

webových stránek pro SVJ? Na  trhu je 

mnoho těch, kteří se zabývají vytvoře-

ním webových stránek, proč právě tohle 

téma?

Nejste určitě první, kdo se nás na  tohle 
ptá. Ale je to vlastně velmi jednoduché. 
S  tou myšlenkou přišel předseda našeho 
společenství. Když si před pár lety si koupil 
byt, ani ho nenapadlo, že se zároveň stane 
předsedou SVJ. Ale když už k  tomu došlo, 
musel se vypořádat s celou řadou problémů 
a nenadálých situací. A právě tam někde se 
zrodil nápad, který se nám časem podařilo 
zrealizovat.   Potřebovali jsme řešit celou 
řadu důležitých věcí, a to nejen v rámci čle-
nů výboru. Bylo třeba dospět k co nejefektiv-
nějším a také rychlým rozhodnutím, ale bez 
vyjádření a souhlasu všech majitelů nastala 
celá řada komplikací.

Jak to konkrétně myslíte, nešlo se vzá-

jemně domluvit nebo vázla komunika-

ce?

Samozřejmě bylo nereálné scházet se v  ta-
kové frekvenci, kterou si situace vyžadova-
la. Když už jsme se byli schopni domluvit 
alespoň na  emailové komunikaci, protože 
nástěnka na  chodbě vyhovovala potřebám 
možná tak před desítkami let, bylo emailů 
tolik, že to nešlo.   Bylo to nepřehledné, do-
tazy, návrhy řešení a další připomínky se ku-
pily a po chvíli jsme se v tom všichni ztráceli. 
A  také časová prodleva v  komunikaci byla 
na  překážku. Brzy jsme pochopili, že email 
nám opravdu moc nepomůže.

Takže vás napadly webové stránky?

Ano, byla to skvělá možnost, jak by se všich-
ni mohli kdykoliv přehledně dozvědět, co je 
nového. Co řešíme, co potřebujeme od ostat-
ních vlastníků za informace atd. Vlastně jsme 
si uvědomili, že opravdu platí staré známé 
rčení o tom, že ty nejjednodušší věci jsou ty 
nejlepší. Díky prvním webovým stránkám 

jsme se nejdříve zbavili papírů, které byly 
nalepeny na  co nejvíce frekventovaných 
místech v domě, aby si jich někdo všiml a za-
reagoval podle pokynů. Informace o  tom, 
kdy budou schůze a  jakou problematiku je 
na  nich třeba řešit najednou měly své ofi ci-
ální místo. To byl asi první velký posun, ale 
rozhodně ne jediný.

Co dalšího se díky vašim webovým strán-

kám změnilo?

Změnilo se vlastně vše, co bylo třeba. Na na-
šich webovkách jsme založili jednoduché 
diskusní fórum, takže jsme odbourali ta ší-
leně zdlouhavá emailová vlákna, která často 
ani nenavazovala. Prostřednictvím online 
diskuze si navíc všichni začali vyměňovat 
aktuální informace a  měli možnost vyře-
šit s  ostatními vše, co bylo třeba řešit. Bylo 
úplně jedno, jestli bydlíte v  domě, nebo 
na druhém konci světa, informace se k vám 
dostaly. Také šlo velmi jednoduše hlasovat 
o  běžných věcech. A  to byl začátek, postu-
pem času jsme web doladili k  dokonalosti, 
včetně jeho zabezpečení. Takže je bezpečně 
zaheslován a přístupové informace mají jen 
ti, kterým je určen. Veškerá data jsou samo-
zřejmě zálohována.

A  pak vás napadlo, že by stejný princip 

mohla využívat i další společenství?

V podstatě ano. Protože jsme se všichni pře-
svědčili o tom, že to skvěle funguje. Tím, že 
jsme danou problematiku sami řešili, vědě-
li jsme, jak je třeba webové stránky vyladit 
a  co vše mohou vlastníkům nabídnout. 
Nejvíc určitě přesvědčila aktuálnost všech 
dostupných informací a také možnost trans-
parentnosti, která je při správě domu stěžej-
ní. Právě zde většinou dochází k  největším 
třenicím. Když máte neomezený prostor, kde 
jsou k dispozici veškeré podklady a doklady 
o správě domu, jeho fungování, nákladech, 
vybraných fi nancích, informace o  pojištění 
a  pojistných událostech včetně fotogalerie 

jednotlivých dokumentů, vyložíte tzv. karty 
na stůl. Ostatní už nemusí mít pochybnosti, 
vše si jednoduše a  kdykoli ověří, ke  všemu 
mají přístup.

Zní to opravdu velmi promyšleně, co 

všechno ještě vaše weby umí?

Je toho opravdu dost. Je to místo s neome-
zenou datovou kapacitou, kde všichni vlast-
níci najdou veškeré potřebné informace. 
Před hlasováním nebo schůzí si mohou na-
číst vše, o  čem budou hlasovat. Výboru SVJ 
navíc s  provozem stránek nevznikají žádné 
další povinnosti, kterých už tak má víc než 
dost. O vše se stará administrátor stránek. Ten 
také aktualizuje evidenci vlastníků a služba je 
propojena i se státní správou. Všechny důle-
žité dokumenty jsou uchovávány v  elektro-
nickém archivu, takže k  nim máte neustále 
přístup.

A  je nějaká možnost, jak si vaši službu 

mohou další SVJ vyzkoušet?

Ano, určitě je. Na webu www.webove-stranky  
-svj.cz stačí využít formulář pro využití zku-
šební verze, která je zdarma. Protože už naše 
služby úspěšně fungují víc než 10 let, může-
me si dovolit dopřát potencionálním zájem-
cům zkusit si vše tzv. nanečisto. A  pokud je 
naše služby přesvědčí, budeme moc rádi, 
když se přidají k dalším SVJ, které je využívají. 
Není třeba bát se ani vysokých nákladů, jedná 
se o částky v řádu stokorun ročně.

Webový informační portál SVJ 
– snadný způsob komunikace mezi členy, prostor 
pro ukládání dokumentů, hlídání všech zákonných změn

Dozvěděli jsme se o službě pro SVJ, která se na první pohled nejeví jako úplně běžná, o to uži-
tečnější nám však přišla. Jedná se o webové stránky pro SVJ, které se vám přizpůsobí na míru. 
Potenciál tohoto nápadu je o to cennější, že se zrodil v hlavě předsedovi jednoho takového 
společenství.  A to se později rozhodlo nabízet tuto službu dál.

www.webove-stranky-svj.cz

www.radceprosvj.cz

redakce@radceprosvj.cz

tel.: 601 222 819
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Poptávej.cz je jedničkou na  trhu ve  zpro-
středkování poptávek pro zákazníky z  řad 
SVJ, a  proto vzájemná kooperace byla pro 
obě strany prioritou. Čtenářům tato součin-
nost přináší rozšířenou nabídku poraden-
ských služeb a zároveň seznámení se s touto 
formou hledání nových dodavatelů. Největší 
užitek je v  rychlosti a  účinnosti. Stačí elek-
tronicky popsat práce a služby, které uživa-
telé hledají, a zaslat je na redakci Rádce pro 
SVJ. Během několika málo hodin se o  po-
ptávku zajímají fi rmy, které jsou registrovány 
na portále Poptávej.cz. „V současnosti máme 
více než 163 000 registrovaných fi rem, které si 
velmi cení možnosti oslovovat čtenáře časo-
pisu Rádce pro SVJ právě touto formou, která 
zrychluje celý proces výběru dodavatele“, kon-
statuje Jakub Sklenář, jednatel společnosti. 

Služba Poptávej.cz poskytuje ještě jednu 
atraktivní službu, a  to hodnocení fi rem. 
Na  internetu je mnoho míst, kde si můžete 
najít hodnocení fi rem, ať je to portál Google 
nebo například katalogová služba Firmy.cz 
apod. Tato hodnocení jsou často anonymní 
a jedinou podmínkou pro zadání hodnocení 
je vlastnictví jakékoliv e-mailové schránky, 
kterou si může kdokoliv založit. Hodnoce-
ní fi rem na  Poptávej.cz, se však vždy vážou 
ke konkrétní poptávce a konkrétní realizaci, 
obsahují příběh celé poptávky i způsob ko-

munikace a  na  českém internetu takto ob-
sáhlá hodnocení jinde nenajdete. 

Službu může vyzkoušet opravdu každý, nejen 
výbory SVJ, ale třeba i  soukromníci při hle-
dání řemeslníků. Stačí popsat své požadavky 
na  níže uvedené kontakty a  brzy vám do  e-
-mailu dorazí několik konkrétních nabídek.

Zákazníci z řad SVJ nejčastěji poptávají 
následující zakázky:
Kamerový systém, Výtah, Malířské prá-

ce, Výměna oken, Fasáda, Střecha, Úpra-

va zeleně, Výměna podlahové krytiny, 

Výměna vodoměrů, Výškové práce, Re-

konstrukce balkónů, Zateplení budovy, 

Celkové revitalizace budov anebo třeba 

Správcovské služby a Účetní služby

Nedávné hodnocení od paní Římanové, 

SVJ Praha 6 – Bubeneč, na dodání a in-

stalaci komínových lávek

„Díky Poptávej.cz jsme získali velmi příjem-
ného a  vstřícného řemeslníka, který nám 
na sklonku roku vyhotovil komínové lávky. 
Byl to pan Milan Brouček. S jeho prací a pří-
stupem jsme byli velice spokojeni a počítá-
me s tím, že pro nás udělá v letošním roce 
ještě menší práce s  kovovým materiálem 
na střeše.“

Rekapitulace několikaletého partnerství 
s oblíbenou službou Poptávej

Je pěkné, když některé věci fungují a pomáhají našim čtenářům. A takové je i partnerství s por-
tálem Poptávej.cz. Vzájemná spolupráce trvá již několik let a  obě strany jsou společně hrdé 
na stovky zprostředkovaných a realizovaných zakázek v celkovém fi nančním objemu přibližně 
113 000 000 Kč. A jak to začalo?

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
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SVJ je zvláštní formou právnické 

platným pro právnické subjekty. 

listin na www.justice.cz.

Kde najít schopné

nebo právnickou osobu, který se 

svých chalupách. Mezi mladými 

SVJ?
 (skoro) 
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ru pracovat, házel klacky pod nohy 

SVJ svoji hodnotu má.

od Paragrafs se postará 

Pro detailní informace nás 
prosím kontaktujte.

+420 228 226 111

www.paragrafs.cz

kontakt@paragrafs.cz
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Na  českém trhu je nejrozšířenějším materiá-
lem plast, respektive polypropylen PPR, spo-
jovaný technikou svařování. Ve své době šlo 
o revoluční pokrok, protože oproti potrubním 
rozvodům z těžkých kovů se jednalo o mate-
riál lehčí, snadněji spojovatelný a  zdravotně 
nezávadný. Doba ovšem pokročila a PPR tak 
dnes už rozhodně není to nejlepší, co může-
me na trhu najít. Měď nebo nerez, které mají 
v některých případech své opodstatnění, jsou 
pro běžné použití nevyhovující. Řešením je 
zlatá střední cesta, která oproti PPR sice ná-
klady lehce navýší, ovšem porovnáním po-
měru cena/výkon jasně vede.

Snadná a rychlá montáž spojů 
s násuvnou objímkou
Řeč je o systému RAUTITAN (výrobce REHAU), 
jehož základní matriál tvoří PE-Xa, to zna-
mená polyetylen zesítěný za vysokého tlaku 
a  teploty, spojovaný technikou násuvné ob-
jímky bez O-kroužků. Oproti PPR není PE-Xa 
náchylný k  inkrustacím u  tvrdé a  agresivní 
vody (vnitřním usazeninám, zužujícím di-
menzi potrubí) a má velmi dobrou odolnost 
proti stárnutí v důsledku působení tepla, což 

je u  rozvodů teplé užitkové vody největší 
slabina PPR. Trubky jsou fl exibilní a není tak 
nutné u  každé změny směru používat kole-
na. Technika spojování násuvnou objímkou 
zásadně eliminuje chyby při montáži. U  sys-
tému RAUTITAN má fi tinka podobný vnitřní 
průměr jako samotná trubka, která se v mís-
tě spoje pomocí expandéru rozšíří a  těsní-
cím prostředkem se stane samotný materiál 
trubky s  tvarovou pamětí. Násuvná objímka 

v polymerním provedení je navíc obousměr-
ně použitelná (směr převlečení přes trubku) 
a díky pružnosti materiálu je zapotřebí menší 
lisovací síly. Zatímco u lisovací techniky spo-
jování s  O-kroužkem dochází v  místě spoje 
k  zúžení průtoku vody často až o  jednu ce-
lou dimenzi, RAUTITAN má v  místně spoje 
stále stejnou světlost. Zamezuje se tak tla-
kovým ztrátám a  hlučnosti. Nezanedbatelná 
je i  mnohem snazší optická kontrola kvality 
spojů, protože nezalisovaný spoj je zřetelně 
vizuálně odlišný. Celkově snazší a  rychlejší 
montáž má za následek významnou redukci 
montážních chyb, následných škod a  rekla-
mací. Proto také REHAU dává na svůj sys-

tém záruku 10 let.

Omezená trvanlivost pitné vody
Speciální montážní komponenty systému 
RAUTITAN umožňují zvyšovat kvalitu pitné 
vody, která do značné míry závisí na její ome-
zené trvanlivosti. Stojatá voda v  nevyužíva-
ných rozvodech má za následek množení mi-
kroorganismů, jež velmi rychle kontaminují 
i ostatní části rozvodů. V moderních domác-
nostech se neustále zvyšuje počet odběrných 
míst, využívaných jen příležitostně (koupelna 
pro hosty, zahradní kohoutek) a klasický sys-
tém instalace na  bázi T-kusů je v  takovém 
případě nevhodný. Při hledání způsobu, jak 
zachovat i v takovém případě vysokou kvali-
tu pitné vody, je možné sáhnout po průtoč-
né montáži (instalace v řadě), která sice zvýší 
tlakové ztráty a vede tak k navýšení potřebné 
dimenze (a  tím pádem i  zvýšení investice), 
ovšem významně snižuje riziko stagnace 
vody (v případě, že se na konec umístí často 
používané odběrné místo), nebo kruhové ve-
dení, to naopak minimalizuje tlakové ztráty, 
protože je každý spotřebič zásobován vodou 
ze dvou stran a stagnace je tak vyloučena.

Ucelené systémové řešení RAUTITAN zahrnu-
je kromě trubek a fi tinek i rozsáhlé příslušen-
ství, jako je systém držáků nástěnek, klipová 
korýtka, protipožární manžety nebo bezhluč-
né montážní nářadí.

Více informací na www.rehau.cz

Rozvody pitné vody bez starostí desítky let
Na rozvody pitné vody klademe dva základní požadavky - kvalitu a spolehlivost. Zpřísňující se 
legislativní normy na hygienu pitné vody mají zajistit, aby se dodané médium neznehodnotilo 
v domovních rozvodech, spolehlivost jde pak ruku v ruce s životností potrubí, která by měla do-
sáhnout minimálně 50 let. Důležitá je bezpochyby kvalita materiálu potrubních rozvodů, která 
je velmi silně ovlivněna také technikou spojování. 
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jednoduché ovládání

všechna okna jsou posuvná 
a vysaditelná

Zasklívací systémy

THERMALUX
     Rámové  provedení       Bezrámové  provedení

Hliníkové zábradlí

GUARDLUX

designová konstrukce s vysokou 
životností

variabilní výpl  
(uložena pomocí zaklapávacích lišt)

kotvení pouze do bo ních st n

r zné varianty provedení 
(rovné, rohové, p edsazené)

dimenzováno na osazení 
zasklívacím systémem

Hliníkové 
zasklívací 
systémy

r zné varianty otevírání 
(p ímé otev ení 50-75%)

možnost uzam ení

lodžie              zábradlí               pergoly      www.rovex-lodzie.cz
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Chcete úspornější 
a hezčí bydlení?
Pomůže vám k němu úvěr Obnova od Buřinky. Vaše bytové 
družstvo či společenství vlastníků může s úvěrem fi nancovat 
stavební úpravy, zateplení nebo výměnu oken, ale také 
refi nancovat jiný úvěr, nebo koupi bytového domu. Úvěr lze 
využít na 100 % vašeho záměru s dobou splatnosti až na 25 let.

www.burinka.cz

Společně měníme bydlení v domov.
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www.mupo.cz

Kompletní ešení zateplení st echy
 v

 
maximální kvalit

Pro  nadkrokevní 
zateplení Bauder? 
• zateplení st echy ze shora, tj. 

bez zásah  do interiéru 

• minimalizace rizika zate ení 
p i rekonstrukci 

• odstran ní tepelných most  

• rychlost a spolehlivost 
pokládky 

• rekonstrukce, která Vás p i 
realizaci neomezí a výsledky 
nadchnou 

Zvládneme projektování, 
dodávku materiál  i 
realizaci. Jsem firma 
fungující více než 25 let

 a
 

zakládáme  si na  kvalit , 
d v e a dob e odvedené 
práci.

JE POD VAŠÍ 
ST ECHOU VEDRO? 
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REALIZACE 

PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o., www.servisfasad.eu

NABÍZÍME VÁM 

BEZPLATNOU 

KONZULTACI 
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VĚDĚLI JSTE, 
CO VŠECHNO MŮŽE ZPŮSOBIT 
NEKVALITNÍ REVITALIZACE DOMU?

Revitalizační poradna  2019www.radce-pro-SVJ.cz

Hodonín

Praha

Uherské Hradiště

Ivančice

Ze zkušeností víme, že hlavní konstrukce starších bytových domů bývají staticky v pořádku.
Není tedy žádný důvod, proč by nešly dobře opravit a vylepšit. Otázkou je, kde začít 
a jak postupovat, aby dům sloužil třeba i za 100 let, jeho provoz byl co nejlevnější 
a v neposlední řadě přinesla oprava majitelům domu co nejvíce užitků.  

Částečné opravy bývají ty nejdražší, proto je nutné myslet do budoucna v celkovém 
konceptu nákladů a ne se jen soustředit na počáteční investici. Nekompletní servis 
skrývá i mnoho úskalí. 

Nový oblek pro váš dům
Fasádu dělají detaily. Nevhodně provedené zateplení se vám může značně prodražit. I v případě 
vhodného zateplení máte vyřešeno jen z poloviny, jelikož jste si postupným snižováním ener-
getické náročnosti budovy, jako výměnou oken, zateplením střechy, suterénu i pláště, způsobili, 
že vaše otopná soustava je nyní předimenzovaná. Bez modernizace otopné soustavy často dochází 
k neřízenému lokálnímu škrcení přísunu tepla, což má za následek zvýšenou hlučnost - praskání, 
šum a lokální přetížení otopné soustavy, které způsobuje zkrácení životnosti a následné havárie. Bez 
modernizace často dochází k přetápění či nedotápění některých otopných těles.
Díky modernizaci otopné soustavy dosáhnete maximální možné úspory, zajistíte komfortní bydlení, 
stejné teplo ve všech místnostech bez ohledu na vzdálenost od zdroje, omezíte hlučnost, šum 
a praskání a prodloužíte životnost otopné soustavy. 

Renovace fasád
Je-li váš dům víc jak 5 let po revitalizaci (zateplení) a zejména u domů, které vykazují estetické 
znehodnocení, doporučujeme provést garanční prohlídku fasády. Na základě ní zjistíte skutečný 
stav vaší fasády a můžete tak předejít fatálním následkům. Opět je nutné přistupovat k posouzení 
tak, aby se zajistilo komplexní posouzení. Na fasádě domu se nachází několik rizik, které je nutné 
zhodnotit a nejenom se soustředit na viditelné estetické fl eky v podobě špíny a biotického napadení 
(houby a plísně). Částečné opatření je s ohledem na jeho živostnost jedno z nejdražších. 

Antigraffi  ti
Nová krásná fasáda přitahuje vandaly, kteří svými grafi ckými výtvory, bez ochrany před čmárani-
cemi, nevratně znehodnocují vzhled fasády. Odstranění graffi  ti přináší následné náklady na opravy 
včetně komplikací a času stráveného při jejich řešení. Výsledkem bývají nežádoucí fl eky po opravě.
Speciálním fasádním nátěrem zajistíte stálý vzhled vaší fasády bez estetického poškození.
Případné graffi  ti odstraníte snadno pomocí měkkého kartáče a vody s jemným čistidlem (tekuté 
mýdlo nebo přípravek na mytí nádobí). Nátěr má odolnost až 100 cyklů a pomůže vám udržet nový 
vzhled fasády a přinese značnou fi nanční a časovou úsporu.

REFERENCE:
Petra Neumannová – předseda SVJ
Společenství vlastníků jednotek Ivančice Sportovní 2 a 4, Sportovní 829/2, Ivančice 
„Došlo ke změně domu.  Je poznat okamžité zateplení stěn. Dům bude rozhodně patřit k těm moderním 
na sídlišti. Balkony naprosto změnily charakter našeho domu a barva je naprosto nadčasová. 
Děkujeme.“

Jarmila Marčíková - předseda SVJ
Společenství vlastníků Patočkova, č.p. 2809, č.p. 2810, Patočkova 2809/23, 695 01 Hodonín
 „Spokojenost se službami, komunikací, vše v naprostém pořádku.
Obchodní technik, stavbyvedoucí i pracovníci, kteří na stavbě pracovali. Nebyl problém vůbec v ničem. 
Skvělá stavební společnost, můžu jen doporučit.“

Pokud chcete co nejvíce v následujících letech ušetřit, je ideální provést 
kompletní řešení revitalizace domu. 

   Informujte se na www.revitalizacebytovek.cz 
   nebo na telefonu 800 100 533.
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JAK UŠETŘIT ZA TEPLO?
S tepelnými čerpadly dochází k úsporám oproti centrálnímu vytápění o 45 až 60 procent. Jde 
o vlastní zdroj tepla a teplé vody, možnost topit dle požadavku domu, teplá voda teče čtyřia-
dvacet hodin denně bez odstávek a výkyvů teplot. Dům je tak samostatný a nezávislý na cizím 
zdroji tepla. Provoz tepelného čerpadla ACOND je komfortní, velmi tichý a jedná se o ryze český 
výrobek. 

Napište si o nabídku: vildt@acond.cz, peterkova@acond.cz, sverak@acond.cz nebo na tel.: 777 300 345. 
www.cerpadla-acond.cz, www.acond.cz, Facebook ACOND a.s.

Nebojte se proto začít uvažovat o  odpojení 
od  centrálního dodavatele tepla, nebo vý-
měně Vašeho, již dosluhujícího současného 
zdroje. Centrální dodavatelé tepla často za-
strašují a odrazují nesmyslnými informacemi 
o  tepelných čerpadlech a  nákladech na  od-
pojení. Teplárny budou muset investovat 
do  rozvodů po  městech a  budou nuceni 
kupovat emisní povolenky. Tím bude teplo 
pro koncového odběratele ještě podraženo. 
Proto je ten správný čas přejít na vlastní zdroj 
tepla a teplé vody a pořídit tepelná čerpadla 
ACOND. S  tepelnými čerpadly ACOND zaži-
jete komfort vlastního zdroje, který je čtyřia-
dvacet hodin denně monitorován a sledován 
servisními techniky. Žádná obsluha, vše běží 
v plně automatickém režimu.   

Rádi Vám pomůžeme zajistit fi nancování celé 
instalace. 
Zajišťujeme a vyřizujeme kompletní instalaci 
čerpadel takzvaně na klíč.  Kompletní dodáv-
ku a montáž strojovny TČ, zdroje tepla a teplé 
vody, uvedení do  provozu, zaškolení, doku-
mentaci pro stavební povolení a  kolaudaci 
stavby včetně měření hluku, vyřízení staveb-
ního povolení, včetně potřebných podkladů 
a stanovisek.
Najdete nás na  výstavě For Arch v  Praze 17. 
- 21. 9. 2019. Sledujte náš web kde budou 
také zveřejněny podzimní termíny dnů ote-
vřených dveří v různých městech po celé ČR.  
Rádi Vám předvedeme naší instalaci kdekoliv 
po ČR, máme instalováno 52 bytových domů 
s více než 100 tepelnými čerpadly. Panelový dům Tábor, ul. Náchodská

eský
  výrobek
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SPOLEHLIVÝ 
DODAVATEL 
PODLAH
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E 

?
KONTROLY A MĚŘENÍ 
OTOPNÝCH SYSTÉMŮ

Rozhodujete se zda čistit Váš otopný systém ?
Nevíte si rady zda vůbec čistit potřebujete ?
Znáte aktuální stav Vaší otopné soustavy a to i v jednotlivých bytech ? 

Naše společnost je zaměřena na provádění 
kontroly a měření otopných systémů (dále 
jen OS).

Důvod této služby je zcela jednoznačný. 
V posledních letech se velmi mnoho domů 
zabývá myšlenkou čištění OS. Při samot-
ném rozhodování, zda čistit nebo ne, ne-
mají výbory většinou ucelené informace 
o skutečném aktuálním stavu otopné sou-
stavy v jejich domě (i samotných bytech). 

Rozhodování je velmi často ovlivněno ši-
kovností podávání argumentů obchodními 
zástupci fi rem, které čištění provádí, nikoli 
na  základě faktů a  informací o  aktuálním 
stavu OS.

Výsledkem námi provedené kontroly a mě-
ření je souhrnná zpráva (Závěrečný proto-
kol), která obsahuje informace jak dalece 
se za  dobu užívání OS odlišuje současný 
stav od původního projektovaného a v ja-
kém stavu se nachází veškeré komponenty, 
které jsou součástí OS.

Závěrem je přiložen návrh řešení pro dosa-
žení efektivního provozu a tepelné pohody 
uživatelů.

Měření je prováděno certifi kovanými pří-
stroji našimi zkušenými pracovníky.

ROZHODUJETE SE 
 

OTOPNÝ SYSTÉM?

  

+ 420 777 292 550
+ 420 223 010 902

KONTAKTUJTE NÁS
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Chemické 
čištění

Systém chemického 

čištění pomáhá šetřit 

peníze, energii, zvyšuje 

tepelný výkon otopné 

soustavy a zcela 

obnovuje funkčnost 

technologického 

zařízení.

WWW.FINEXTECHNOLOGY.CZ

Díky komplexně 
řešené technologii 
je chemické čištění 
šetrné k životnímu 
prostředí.

Chemické 
čištění
Co bych měl udělat, když budu mít zájem 
o vyčištění otopného systému?
Zavolejte nám na naše  tel. číslo nebo nám  napište na náš e-mail. V případě  Vaše-
ho zájmu Vám poskytneme  podrobnější informace. Projednáme s Vámi technické 
podrobnosti a  připravíme Vám orientační cenovou nabídku. Pokud objednávka 
podléhá schválení členskou schůzí, velmi rádi se členské schůze zúčastníme a od-
povíme na otázky členů SVJ. Věříme, že naše nabídka bude vyhovovat Vašim před-
stavám a budeme těšit na  případný podnět k osobnímu setkání .

FINEX TECHNOLOGY s.r.o.

tel.: +420 602 361 032, +420 777 123 227

e-mail:  info@fi nextechnology.cz

www.fi nextechnology.cz
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Tvorba usazenin 
v radiátorech

Pevné nánosy na vnitřních stěnách radiátorů 
působí jako tepelné izolanty. Tyto nánosy 
způsobují zvýšený odpor při přestupu 
tepla, zmenšení účinnosti a tedy snížení 
vyzařování tepla z radiátorů. 

V topných systémech způsobují velké 
energetické ztráty, zvýšenou poruchovost 
zařízení a snižují funkční účinnost zařízení.

Potřeba údržby
Pravidelná a odborná údržba zajišťuje 
bezchybný provoz otopného zařízení 
a zajišťuje bezpečný a bezchybný provoz. 

POUZE TAK SE DÁ POUŽITÁ ENERGIE 
VYUŽÍT EFEKTIVNĚ.

Při použití metody chemického čištění 
lze bez demontáže odstranit veškeré 
druhy usazenin z vodních, topných 
a technologických soustav, obnovit 
jejich provozuschopnost a prodloužit 
životnost soustav.

Řešením je 
chemické čištění 
otopné soustavy
Podstatou chemického čištění je: 
›  vyčistit radiátory a potrubí, a zajistit 

co nejlepší využití tepelné energie 
a snížení ztrát tepla.

Smyslem chemického čištění je: 
›  snížení energetické náročnosti, rychlejší 

vyhřátí místností a finanční úspora 
za energii.

i

Nánosy uvnitř 
radiátoru

Tak mohou 
vypadat vnitřní 
stěny radiátorů 
bez pravidelné 

údržby
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Používání velkých tlouštěk izolantu vede 
k výborným tepelně izolačním vlastnostem 
konstrukce, ale současně je nutné řešit ně-
které technické a  technologické aspekty 
s  tím spojené. Moderní izolační systémy 
zadrží většinu odvedeného tepla. Povrch za-
teplovacího sytému je pak výrazně chladněj-
ší než u  cihelné stěny, kde je teplo vedeno 
lineárně až po  omítkové souvrství. Nezbyt-
né je správné utěsnění spár mezi izolanty, 
aby vznikla plocha izolantu bez teplených 
a  difuzních mostů. Růst tlouštěk izolantů 
a  zdvojování systémů znamená jejich vyšší 
hmotnost. Je třeba klást důraz na  úpravu 
podkladu pro lepení izolantu, na kvalitu le-
picích tmelů a způsob kotvení. Stále častěji 
se uplatňuje princip injektovaného kotvení, 
které přenáší i  smykové síly od  vlastní tíhy 
systému. Současně odstraní prokreslování 
hmoždinek na  povrchu díky nulovému bo-
dovému součiniteli prostupu tepla. Nízká 
povrchová teplota vede k  pomalejšímu vy-
sychání a zvýšenému množství zkondenzo-
vané vody na  fasádě. Tato vlhkost je hlavní 
příčinou růstu mikroorganismů na  fasádě. 

Pokud se přidá nízká teplota v  podzimních 
až jarních měsících, orientace fasády na se-
ver, zvýšená koncentrace mikroorganismů 
díky blízkosti zeleně nebo vodních ploch, je 
pravděpodobnost poškození fasády vysoká. 
V  některých případech konstrukce trpí vý-
razným nárůstem biotického napadení řasa-
mi a plísněmi.

Výrobci zateplovacích systémů se soustře-
dí na  rozvoj technologií výroby s  novými 
materiálovými kombinacemi, které ome-
zují vznik a  růst mikroorganismů. Jde pře-
devším o zkrácení doby působení vlhkosti, 
zrychlení vysychání, zvýšení pH omítky nad 
10, dávkování speciálními biocidními přísa-
dami apod. Používá se snížená nasákavost 
povrchu (vysoce hydrofobní povrchy), nebo 
naopak částečná absorpce vody a  její po-
stupné vysychání díky dobré difuzi. Dalším 
technologicky ovlivnitelným faktorem je 
zvýšení pH omítek kombinací silikátových 
aditiv. Často je zmiňováno působení foto-
katalytického jevu, kdy za  přítomnosti oxi-
du titaničitého a  světelné energie vznikají 

radikální sloučeniny narušující organické 
buněčné struktury. Jedním z nejúčinnějších 
způsobů ochrany fasád je působení speci-
álních, postupně uvolňovaných biocidních 
přísad proti růstu mikroorganismů. Tato 
technologie je použita v  prémiové tenko-
vrstvé omítce PCI Multiputz® NoBio Z. Jed-
ná se o  zatřenou silikonovou omítku nové 
generace s  vysokou ochranou proti růstu 
plísní a řas. Základem ochrany je kombina-
ce několika zmiňovaných principů. Biotická 
ochrana je zajištěna obsahem širokospek-
trálního postupně uvolňovaného biocidu 
Multibiotik, nízká nasákavost omítky (ka-
tegorie W3) a vysoká paropropustnost (ka-
tegorie V1) zabezpečují rychlý odvod vody 
z  povrchu. Odolnost vůči mechanickému 
poškození je zvýšena přítomností 3 druhů 
vláken. Omítka je tónována především an-
organickými pigmenty, které zajišťují dlou-
hodobou stálost barev. Jde o  volbu s  nej-
kvalitnější povrchovou úpravou systémů 
PCI Multitherm®.

Tento krátký souhrn nevystihuje celou škálu 
řešení PCI pro váš dům. Dokážeme najít od-
povídající řešení jak v oblasti fasád, tak beto-
nových konstrukcí, podlah i  úprav interiérů. 
Další informace najdete na našich webových 
stránkách www.pci-cz.cz nebo kontaktujte 
nejbližšího odborného poradce PCI ve vašem 
okolí.

Michal Macura
Produktový manažer PCI

michal.macura@basf.com 

Kvalitní povrchová úprava 
je základem čisté fasády 
V průběhu posledních 20 let se staly fasády s pastovitými omítkami nejpoužívanější povr-
chovou úpravou staveb, a to především u kontaktních zateplovacích systémů (ETICS). Jak se 
v nich orientovat a jak je to s jejich odolností ve skutečnosti?

Srovnání biotické odolnosti tenkovrstvých omítek

Omítka  PCI Multiputz® NoBio Z po 30 dnech od napadení mikroorganismy

Standardní omítky po 30 dnech od napadení mikroorganismy 
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bez řas a plísní
Čistá a odolná fasáda
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PCI Multiputz® NoBio Z
Vysoce odolná pastovitá omítka
 

 Dlouhodobá odolnost vůči řasám a plísním

 Výborná paropropustnost, nízká nasákavost

 3 druhy vláken zvyšující odolnost omítky

www.pci-cz.cz



30 Praktický rádce pro SVJ    2/2019

www.RadceProSVJ.cz

RENOVUJTE STĚNY MOZAIKOVOU DEKORATIVNÍ 
OMÍTKOU S NEKONVENČNÍM VZHLEDEM 
V INTERIÉRU I EXTERIÉRU
Pro povrchovou úpravu stěn nabízíme aplikace mozaikových 
dekorativních omítek s nekonvenční barevností a povrchem. 
Tyto omítky jsou vysoce odolné proti mechanickému poško-
zení, povětrnostním vlivům či znečištění. V  exteriéru se do-
poručuje na sokly a podezdívky, pro vnitřní úpravu povrchů ji 
doporučujeme především na místa, které jsou obzvláště vysta-
veny otěru jakými jsou vstupy, schodiště a chodby.

Omítka tvořená pryskyřicí a  jemně mletým 
kamenivem pro vytvoření dekorativní vrstvy. 
Omítka je určená ke  zhotovení vrstev odol-
ných vůči nárazům, poškrábání a znečištění. 

Doporučuje se pro použití na  fasádách a  je 
silně využívána v  plochách v  interiéru i  ex-
teriéru. Vytváří ochrannou a dokonale otěru-
vzdornou dekorační vrstvu.

KOLEM SCHODIŠTĚ V INTERIÉRU ZVÝRAZNĚNÍ VENKOVNÍ FASÁDY

IMITACE CIHEL V EXTERIÉRU A INTERIÉRU VZOR SOKLU V EXTERIÉRU               

Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
www.sarb.cz, e-mail: info@sarb.cz
mobil: 775 563 652, 776 882 683
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Projektová dokumentace

Poradentství

Zpracování projektové dokumentace

Zdroje tepla

www.tosystem.czwww.usporne-kotelny.cz
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Jediný úvěr, který doložíte 
fotkami před a po
Už nepotřebujete faktury! Úvěr od Buřinky nyní 
jednoduše doložíte fotkami před a po rekonstrukci. 
Více na www.burinka.cz.

Společně měníme bydlení v domov.
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Nejefektivnější volbou pro velké půdy je 

foukaná minerální izolace v  kombinaci 

s  částečným, nebo celoplošným zacho-

váním pochůznosti stávající podlahy 

půdy. 

Každé společenství využívá půdní prostory 
jinak. Některé domy půdu nevyužívají té-
měř vůbec a  stačí jim pro pochůznost půdy 
vystavět systém revizních lávek pouze ke ko-
mínům a vikýřům, k anténám apod. Jiní pre-
ferují kombinaci částečného zachování po-
chůznosti nově zateplené půdy pro její další 
využití např. k  ukládání věcí, sušení prádla 
apod. Některé nevyužitelné prostory pak mo-
hou být zaizolovány bez nového záklopu, izo-
lace je nafoukána volně. Většina společenství 
volí celoplošný záklop půdy, aby její prostory 
mohla využívat jako doposud. 

Naši technici Vám mohou zpracovat nabíd-

ku ve více variantách a Vy se budete moci 

rozhodnout, která z nich bude nejlepší prá-

vě pro Vás.

Každému společenství připravíme nabídku 

s komplexními službami v oblasti zateplení 

stropů, konzultací ohledně nejvhodnějšího 

typu izolačního materiálu k  foukání pro kon-
krétní půdu a výšku izolační vrstvy s ohledem 
na  opatření, které jste již na  domě provedli 
(fasáda, nová okna, zateplené sklepy), aby izo-
lace nebyla zbytečně předimenzovaná, nebo 
naopak nedostatečná. Můžeme navíc po-

soudit  stav krovu a společně se zateplením 

provést i  jeho preventivní ošetření tlako-
vým impregnačním nástřikem technologií Ai-
rless.  Při napadení krovu křevokaznými škůdci 
lze efektivně zkombinovat sanační nástřik 
s  hloubkovým ošetřením napadených částí 
krovu hloubkovou tlakovou injektáží. V rámci 
dalších tepelně úsporných opatření dále pro-
vádíme zateplování sklepních prostor domu.
Čísla mluví za nás. Od roku 2010 jsme tak-

to pomohli 103 bytovým domům po  celé 

ČR s  vyřešením úniků tepla stropem,  
u  některých v  kombinaci se sklepy a  ušetřili 
obyvatelům domů značné náklady za  tope-
ní. Nedělejte si z domu komín a obtaťte se 

na Machstav! 

Vhodným zateplením stropu foukanou mine-
rální izolací bez tepelných mostů lze ušetřit až 
30% ročních nákladů za vytápění. 

Na foukanou izolaci jsme MACHři!

Za poptávku nic nedáte!  

Máte využívanou, nezateplenou půdu?  
Uvažujete o jejím zateplení a nevíte, kam s věcmi 
po zateplení a chcete půdu dále užívat?

Spol. Machstav s.r.o. se od r. 2010 specializuje na zateplování právě těchto půdních pro-

stor a nabízí každému společenství řešení na míru!

Kontaktujte nás na tel. 721 207 099, E-mail: izolace@machstav.cz – centrála Dobronín – Vysočina
601 568 798, E-mail: praha@machstav.cz – pobočka Praha
601 391 433, E-mail: plzeň@machstav.cz – pobočka Plzeň
601 568 700, E-mail: brno@machstav.cz – pobočka Brno 

Podívejte se na videa na  www.machstav.cz/videa
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PROČ TEPELNÁ 
ČERPADLA TOPÍ 
V ZIMĚ NEJMÉNĚ?
Zvažujete optimální způsob vytápění 
vašeho bytového domu? Zaujala vás tepelná 
čerpadla? Pak je dobré si připomenout princip 
fungování a jeho srovnání se systémem 
centrálního zásobování teplem.

Princip tepelného čerpadla
Abychom pochopili výhody a nevýhody te-
pelných čerpadel, je dobré si připomenout, 
na jakém principu pracují. Tepelné čerpadlo 
získává energii z okolního prostředí a využí-
vá ji pro vytápění bytů či domů. Nejčastěji 
je okolním prostředím vzduch, jehož teplo-
ta v průběhu roku kolísá od –15 do +35 °C. 
Bohužel v době, kdy je největší zima a my 
potřebujeme pořádně zatopit, je teplota 
okolního vzduchu nízká. Právě v tomto ob-
dobí nemá tepelné čerpadlo efektivní zdroj 
tepla a jeho účinnost je tedy nejnižší.

V zimě topí elektrokotel
Při velkých zimách tak vytápění přebírá tzv. 
bivalentní zdroj, kterým je ve většině případů 
elektrokotel. Domy, které využívají k vytápění 

tepelná čerpadla, tedy v zimě používají nej-
dražší možný zdroj vytápění, kterou je elek-
trická energie. A  může se stát, že v  případě 
tuhé zimy ani elektrokotel nebude schopný 
pokrýt požadovanou dodávku tepla.

O  tom, že počasí je v  posledních letech 
vrtkavé, není pochyb. Své si letos zažili oby-
vatelé amerického Chicaga. Tam, kde prů-
měrné lednové teploty zpravidla dosahují 
minus šesti stupňů Celsia, naměřili letos 
minus třicet. S  problémy se nepotýkalo 
jen Chicago, největší mrazy za posledních  
20 let postihly celou východní část Spo-
jených států a  Kanadu. Některá města se 
kvůli nedostatku elektrické energie praktic-
ky zastavila a s mrazy ochladla také podpo-
ra alternativních zdrojů tepla. 

U tepelných čerpadel ztrácíte komfort
Řeknete si, že takové mrazy nejsou přece 
každý den. Faktem ale je, že odpojení od 
centrálního zásobování teplem a přechod 
na tepelné čerpadlo znamená snížení te-
pelného komfortu pro domácnosti i  při 
běžných zimních teplotách. Tepelné čer-
padlo je prostě dobrou variantou v  pře-
chodovém podzimním či jarním období, 
ale když potřebujeme vytápět nejvíce 
– tedy v zimě, topí bohužel nejméně. Te-
pelná čerpadla jsou vhodnou variantou 
spíše pro nízkoenergetické či pasivní ro-
dinné domy.

Výhody centrálního zásobování
Pro bytové domy a  zejména sídlištní zá-
stavbu je nejvýhodnější systém centrální 
zásobování teplem. Zajistí tepelný komfort 
bez ohledu na roční období, stačí otočit ko-
houtkem u  radiátorů. Navíc tepelný zdroj 
se nachází mimo rezidenční lokalitu a  je 

tak k  životnímu prostředí ohleduplnější. 
Dodavatel tepla zajistí vše takzvaně od A až 
po Z. K dispozici máte nepřetržitý monito-
ring provozu a kvality dodávky tepla a teplé 
užitkové vody prostřednictvím centrálního 
dispečinku, rychlé zásahy pohotovostní 
služby, odborné zajištění veškerých servi-
sů, oprav a  revizí instalovaného zařízení, 
poradenství a realizace úsporných opatření 
a optimalizace provozů či bezplatná zákaz-
nická linka 24 hodin denně 365 dní v roce. 
Systém centrálního zásobování teplem je 
tak jedním z  nejekologičtějších a  zároveň 
i  nejhospodárnějších způsobů vytápění, 
který má dlouholetou historii nejen u  nás 
v České republice, ale i ve vyspělých západ-
ních zemích, jako je Rakousko, Německo, 
Dánsko či Finsko.

Příslib vs. realita
V  poslední době řada prodejců alternativ-
ních způsobů vytápění oslovuje bytové 
domy napojené na centrální zásobování 
teplem s příslibem nižších provozních cen. 
Ale i tato věc má dvě strany mince. Je třeba 
si uvědomit, že změna na alternativní zdroj 
je vždy doprovázena nemalou počáteční in-
vesticí, řadou dalších doplňkových nákladů 
a  ztrátou současného komfortu. Prodejci 

Prodejci často zamlčují, že 
životnost tepelného čerpadla 
je omezená, řadu součástek 
bude třeba vyměňovat, 
a také to, že představenstvo 
bytového družstva nebo 
předseda SVJ přebírá plnou 
právní zodpovědnost za 
provoz kotelny a provedení 
revizí. 
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například v  některých případech zamlčují, 
že životnost tepelného čerpadla je omeze-
ná a v průběhu provozu bude třeba určité 
součástky vyměňovat. 

Při přechodu na alternativní zdroje se také 
často podceňuje fakt, že představenstvo 
bytového družstva či předseda SVJ přebírá 
plnou právní zodpovědnost za provoz tepel-
ného zdroje a provedení revizí. Zvažujete-li 
tedy alternativní zdroje vytápění a nechce-
te svého rozhodnutí později litovat, je dobré 
si nechat vypracovat odbornou technicko- 
-ekonomickou analýzu s posouzením všech 
aspektů.

Jaké revize, zkoušky a odborné  
prohlídky je například nutné zajistit? 

 Odborná prohlídka plynové kotelny dle 
vyhlášky č. 91/1993 Sb. a NV č. 101 /2005 Sb. 
u kotlů při výkonu přes 50 kW nebo součtu 
výkonů nad 100 kW 

 Výchozí revizi plynových zařízení dle 
vyhlášky č. 21/1979 Sb. a č. 85 /1979 Sb.

 Výchozí revizi TNS dle vyhlášky  
č. 128/1978 Sb. a ČSN 69 0012 

 Výchozí revizi elektrického zařízení 
a hromosvodů 

 Kontrola spalinových cest a komínů dle 
vyhlášky č. 34/2016 Sb.

 Revize hasičských přístrojů dle vyhláš-
ky č. 246/2001 Sb. 

 Zápis o  zkouškách dle ČSN 060310, 
060830, ČSN EN 12828 – propláchnutí, 
zkouška dilatační a topná zkouška

 Zápis o funkčnosti stabilních detekto-
rů úniku plynu ČSN 07 0703 

 Zápis o servisu uvedení kotle do provo-
zu včetně hořáku 

 Zápis o  bezpečnostní výstroji otopné 
soustavy dle ČSN 060830 (pojistný ventil, 
nanometr, teploměr, bezpečnostní systémy) 

Náklady na odpojení hradí SVJ 
S  odpojením od centrálního zásobování 
jsou spojeny také náklady na vlastní tech-
nické provedení. Ten, kdo požaduje odpo-
jení od centrálního zásobování teplem, 
musí tyto jednorázové náklady dle zákona 
uhradit. 

Podle § 77 zákona č. 458/2000 Sb. změ-
na způsobu dodávky nebo změna způsobu 
vytápění může být provedena pouze na zá-
kladě stavebního řízení se souhlasem orgá-
nů ochrany životního prostředí a v souladu 
s  územní energetickou koncepcí. Veškeré 
vyvolané jednorázové náklady na prove-
dení těchto změn a rovněž takové náklady 
spojené s odpojením od rozvodného tepel-
ného zařízení uhradí ten, kdo změnu nebo 
odpojení od rozvodného tepelného zaříze-
ní požaduje. 

Před rozhodnutím je dobré se poradit
Pokud výhledově zvažujete alternativ-
ní zdroje vytápění, je vždy dobré provést 
detailní technicko-ekonomickou analýzu 
a  ověřit si tak, že prodejci alternativních 
zdrojů zohlednili veškeré náklady na nové 
řešení. K  tomuto účelu dodavatelé cent-
rálního zásobování teplem často nabízejí 
možnost bezplatné konzultace s odborníky.

CENTRÁLNÍ  
ZÁSOBOVÁNÍ  
TEPLEM
Je jedním z nejekologičtějších a zároveň 
i nejhospodárnějších způsobů vytápění, 
který má dlouholetou historii nejen u nás 
v České republice, ale i ve vyspělých západ-
ních zemích, jako je Rakousko, Německo, 
Dánsko či Finsko. 

VÝHODY CENTRÁLNÍHO  
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

   jistota celoroční a bezpečné dodávky 
tepla a teplé užitkové vody 

   nepřetržitý monitoring provozu a kvali-
ty dodávky tepla a teplé užitkové vody 
prostřednictvím centrálního dispečinku 

   minimalizace ekologických dopadů na 
životní prostředí

   rychlé zásahy pohotovostní služby

   odborné zajištění veškerých servisů, 
oprav a revizí instalovaného zařízení

   poradenství a realizace úsporných opat-
ření a optimalizace provozu

   bezplatná zákaznická linka 24 hodin 
denně 365 dní v roce.

Tepelné čerpadlo je dobrá 
varianta v přechodovém 
podzimním či jarním období, 
ale když potřebujeme 
vytápět nejvíce – tedy 
v zimě, topí bohužel 
nejméně. 
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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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Na Pankráci 875/79, 140 00 Praha 4
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BEZPEČNÝ DOMOV ZAČÍNÁ DVEŘMI
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Ušetřit za energie a vytápění chce každý. Pro-
to se média pravidelně věnují také tomu, jak 
se budou energie zdražovat. Toho si všimli 
také všemožní „vykukové“, kteří se nyní zamě-
řili na prodej tepelných čerpadel. Vědí, že jde 
o poměrně novou technologii, a tak využívají 
neznalosti kupujících. Slibují jim zázračné 
úspory, naprostou bezporuchovost a  také 
cenu za gigajoul hluboko pod nabídkou tep-
la z  centrálního zdroje. Výjimkou nejsou ani 
ceny poloviční. Že je to až moc krásné? Ano, 
v takovou chvíli je třeba zpozornět.

Cesta bez návratu
Nabídky obvykle vypadají na papíře naprosto 
úžasně. Pokud na ně však bytové družstvo či 
SVJ přistoupí, může se snadno spálit. Skuteč-
né náklady se totiž většinou projeví až po za-
koupení tepelného čerpadla. V takovou chvíli 
je už ale na další změnu pozdě.
Dům je totiž v  takovou chvíli již dávno „od-
střihnutý“ od dálkového vytápění a má za se-
bou investici v řádu milionů korun. Přesvědčit 
tak majitele bytů, aby odhlasovali další ob-

dobně nákladnou změnu, je pak téměř ne-
možné. Jde tedy často o rozhodnutí i na ně-
kolik desítek let.

Důvěřuj, ale prověřuj
Že se skutečně vyplatí si vše ověřit ještě před 
nákupem, dokládají dva reálné příklady z Pra-
hy. V  prvním případě šlo o  panelový dům 
o  padesáti bytech, vytápěný z  centrálního 
zdroje. Prodejce přišel s nabídkou, která měla 
při koupi čerpadel za  3,4 milionu korun při-
nést roční úsporu za vytápění až ve výši 65 %. 
Zástupcům SVJ se ale kalkulace příliš nezdála, 
a tak se obrátili na odborníky. Výsledek? Včas 
zjistili, že by ve skutečnosti platili o šest pro-
cent více. Od nákupu tedy ustoupili.
Ani druhý příklad neskončil dobře. Obyvate-
lé domu o 70 bytových jednotkách se v roce 
2013 rozhodli, že s  vidinou výrazné úspory 
přejdou na  přípravu teplé vody pomocí te-
pelného čerpadla. Jak to dopadlo? Až poté, 
co celá výměna proběhla, zjistili, že jejich ná-
klady jsou o  čtyři procenta vyšší, než kdyby 
dál využívali teplo z centrálního zdroje.

Pozor na skryté náklady
Ptáte se, jak je to možné? Prodejci mají bohu-
žel ve  zvyku na  něco „zapomenout“. Zamlčí 
třeba náklady spojené s  údržbou čerpadla, 
jeho servisem nebo samotným provozem. 
Jindy naopak slibují nereálné výsledky. Nad-
hodnocují technické parametry čerpadel, 
jejich životnost, tichost provozu nebo jed-
noduchost obsluhy. Velmi často ani samotná 
vstupní investice z  nabídky není tou koneč-
nou při samotné realizaci.
Pokud kupci nepoctivým obchodníkům uvě-
ří, výsledkem je obvykle zklamání a znatelné 
napětí v domě. Ať už změnu odhlasoval celý 
dům nebo ho prosadilo představenstvo či 
výbor „na vlastní triko“, ve výsledku prodělají 
všichni.
Veškerým výše zmíněným problémům lze 
přitom snadno předejít. Důležité je používat 
zdravý selský rozum a nepodléhat podezřele 
lákavým nabídkám. Pokud si rozhodnutím 
nejste jistí, raději se nejdříve obraťte na své-
ho dodavatele tepla nebo na  nezávislého 
experta.

Zvažujete tepelné čerpadlo? Nespalte se
Podepsat zdánlivě výhodnou smlouvu, koupit tepelné čerpadlo a změnit dodavatele ener-
gií. Přesně to po vás mohou chtít nechvalně proslulí „šmejdi“. Po mobilních tarifech, dekách 
a hrncích si totiž našli nové téma. Úspory za teplo.
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LEVNÝ PLYN a LEVNÁ ELEKT INA  
pro DOMÁCNOSTI a BYTOVÉ DOMY 

 

Zm na dodavatele se Vám vyplatí. Nepla te více než musíte! 

 

 

 
 

PR M RNÁ ÚSPORA PLYNU AŽ 335 % PR M RNÁ ÚSPORA ELEKT INY AŽ 330 % 

Rádi Vám poradíme  
601 222 819 

nebo pište na email 
energie@radceprosvj.cz

 
 

Více zjistíte na stránkách 
www.radceprosvj.cz/energie 

BMCO s.r.o., - poradenství, 
Praktický rádce pro SVJ 

Pob ežní 249/46,18600 Praha 
i : 24297003 
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„V souvislosti s přijetím nového občanského zá-
koníku (89/2012 Sb.) a nového Zákona o korpo-
racích (90/2012 Sb.) došlo ke změně v postavení 
výboru SVJ, především co do zákonných para-
metrů nastavených pro výkon činnosti výboru 
SVJ. V nejobecnější rovině lze uvést už základní 
změnu statutu SVJ, které bylo zařazeno pod 
právnické osoby korporačního typu, což s  se-
bou nese zařazení výboru SVJ pod volené orgá-
ny korporací a odpovědnost členů výboru SVJ 
se tak dostává na úroveň odpovědnosti jedna-
telů s.r.o., členů představenstva akciových spo-
lečností apod., včetně povinností jednat s péčí 
řádného hospodáře, nebo též slovy zákona 
(viz §159 Občanského zákoníku) se závazkem 
tuto činnost „vykonávat s nezbytnou loajalitou 
i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.“
Obecně lze takovou odpovědnost posuzovat 
jako odpovědnost za řádný výkon, nikoliv za vý-
sledek, nevyhnutelně ale v praxi musí docházet 
(a  podle našich zkušeností skutečně dochází) 
k přihlížení též k výsledku, tj. výkon činnosti vy-
kazující nějaké nedostatky má určitě větší prav-
děpodobnost postihu, pokud vede ke  zjevně 
škodlivému následku a naopak i třeba dlouho-
dobé poškozování zájmů korporace výkonem 
činnosti statutárního zástupce v rozporu s po-
vinností péče řádného hospodáře nemusí mít 
pro konkrétního člena voleného orgánu žádné 
následky, pokud takový výkon neměl jedno-
značně vyčíslitelný negativní dopad zásadnější-
ho charakteru pro konkrétní korporaci. Zároveň 
platí, že na členy výboru SVJ se bude při výko-
nu jejich funkce vztahovat přísnější princip tzv. 
objektivní odpovědnosti, kdy v případě vzniklé 
škody vůbec nebude posuzováno zavinění a je-
dinou možností členů obhájit se a zbavit se tak 
povinnosti škodu nahradit potom je prokázat, 
že svou činnost vykonávali v souladu s podmín-
kami stanovenými v ust. §159 Občanského zá-
koníku, tedy s péčí řádného hospodáře.
Jako dobrý příklad může posloužit uzavření 
smlouvy o výkonu správy bytového domu s ex-
terním subjektem. Externista může způsobit 
škodu a  bude i  povinen k  její náhradě, pokud 
se ale ukáže, že při sjednání smlouvy s externím 
správcem a  též při průběžné kontrole správy 
domu (pokud ji členové výboru vůbec vykoná-
vali) došlo k pochybení, resp. tyto činnosti nebyly 
provedeny v  souladu se zákonem stanovenou 
povinností péče řádného hospodáře, tedy s ne-
zbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a peč-

livostí, budou mít členové SVJ možnost domáhat 
se náhrady v  první řadě a  nejdříve po  výboru. 
V obecné rovině totiž platí, že jakkoliv předmět-
nou škodu může způsobit externí správce, vlast-
ní povinnost řádného výkonu správy domu ná-
leží vždy – spolu s pravomocemi s tím spojenými 
– výboru SVJ a jak si výbor tento výkon zajistí je 
nakonec otázkou jeho rozhodnutí, protože prá-
vě výbor za něj v konečném důsledku nese od-
povědnost, nikoliv externí dodavatelé.
Závěrem nutno upozornit, že ani pravomoc vý-
boru jako zákonného zástupce a  statutárního 
orgánu SVJ není neomezená, členové SVJ se 
totiž za  situace, kdy mají důvodné podezření 
z toho, že výbor SVJ vykonává svou funkci v roz-
poru se zájmy SVJ – což může být teoreticky 
jakýkoliv výkon funkce, který SVJ zásadně a/
nebo dlouhodobě poškozuje, i kdyby třeba jen 
údajně či zdánlivě – mohou sáhnout až ke kraj-
nímu opatření a  požádat soud o  stanovení 
opatrovníka pro SVJ (viz §165 odst.2), kdy tento 
pak následně vykonává pravomoci až do svého 
jmenování svěřené výboru a může tedy snadno 
dojít k  situaci, kdy původní rozhodnutí výbo-
ru budou tímto opatrovníkem zpochybněna 
a v krajním případě i napadena žalobou.“
S  ohledem na  výše uvedené povinnosti členů 
orgánů SVJ z nich rizika lze konstatovat, že ne-
jen škody způsobené na majetku SVJ případně 
škody nebo újmy vyplývající z  držby nemovi-
tosti třetím osobám je dobré mít zajištěny do-
statečným a kvalitním pojistným krytím. 
Pojistné krytí je možné sjednat také právě i pro 
případ odpovědnosti za škody způsobené SVJ 
členy jeho orgánů. 
Pojištění se sjednává pro případ právním před-
pisem stanovené odpovědnosti za škodu nebo 
újmu, kterou způsobila fyzická nebo právnická 
osoba v  souvislosti s  výkonem funkce člena 
výboru, event. předsedy, nebo člena kontrolní 
komise (společenství vlastníků).
Pojištěným je každá osoba, která byla, je nebo 
bude členem orgánu SVJ.

V základním rozsahu je kryta:
  škoda (újma) na  jmění příp. nemajetkovou 

újma (např. bolestné, ztížení společenské-
ho uplatnění) pokud byl proti pojištěnému 
uplatněn oprávněný nárok na náhradu újmy); 

  náklady nutné k právní ochraně pojištěné-
ho proti uplatněnému nároku na náhradu 
újmy.  

Je však nutné připomenout, že pojištěním nelze 
krýt veškeré činnosti a škody, které mohou být 
způsobeny při výkonu činnosti člena orgánu SVJ. 
Mezi standardní výluky z pojistného krytí patří;

  škoda způsobená úmyslně;
  škoda způsobená úmyslným protiprávním 

jednáním nebo škoda způsobená jedná-
ním v  souvislosti s  nímž získal pojištěný 
osobní prospěch nebo přijal odměnu, kte-
rá mu nebyla přiznána předchozím sou-
hlasem shromáždění vlastníků;

  vyplývající z nesjednání nebo neudržování 
přiměřené pojistné ochrany domu;

  způsobenou schodkem na svěřených hod-
notách;

  způsobenou neoprávněným prováděním 
stavebních prací;

  způsobenou neuplatněním nebo pozd-
ním uplatněním práv;

  škoda ve formě uložené pokuty nebo pe-
nále či jiné smluvní správní nebo trestní 
sankce  a  řada dalších výluk, které jsou 
uvedeny v pojistných podmínkách jednot-
livých pojistitelů, kteří toto pojištění na na-
šem trhu nabízí. 

V součinnosti s největší makléřskou pojišťovací 
společností RENOMIA, a.s. jsme pro naše klienty 
připravili speciální pojistný program pro oblast 
pojištění odpovědnosti za  škody způsobené 
členy orgánů SVJ, který nabízí širší rozsah krytí, 
než je na trhu standardem. Pojistným krytím tak 
lze nad rámec standardního krytí zajistit:

  škody způsobené neuplatněním nebo 
pozdním uplatněním práv, což je jedna 
z  klíčových povinností členů orgánů SVJ 
jak jsme již zmínili v článku výše, a to s limi-
tem plnění až ve výši 200 000 Kč;

  náhrad za  uložené pokuty a  penále, a  to 
s limitem plnění až do výše 500 000 Kč;

  nákladů na očištění dobrého jména člena 
výboru SVJ s  limitem plnění až do  výše 
50 000 Kč;

  nákladů spojených s  ofi ciálním šetřením, 
vyšetřováním pojištěné osoby s  limitem 
plnění až do výše 100 000 Kč.

Pojistné krytí sjednané našim prostřednictvím 
tak zajišťuje velmi kvalitní ochranu členům vý-
boru SVJ ve  všech klíčových oblastech vyplý-
vajících z  jejich povinností daných občanským 
zákoníkem.

Odpovědnost výborů SVJ s jistotou?
Pojištění odpovědnosti Vám to zajistí!

Napište nám na e-mail 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!

Nebojte se funkce ve výboru vašeho SVJ, pojistíme Vás!
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Konference odborného portálu TZB-info
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Průkaz energetické náročnosti 
budovy PENB
Redakce Vám ve  spolupráci s  odborným partne-
rem zajistí kvalitní průkaz energetické náročnosti 
budovy, průkaz PENB pro SVJ, BD. Nestihli jste ještě 
vyhotovit PENB? Nevadí, akci se slevou 2000 Kč za-
tím ještě stále držíme! Buďte připravení na probí-
hající kontroly.

Úprava zákona o  hospodaření s  energiemi uklá-
dá povinnost předložit „energetický štítek“ (PENB) 
při prodeji, pronájmu či u stávajících objektů. Také 
zpřísňuje jejich kontrolu a  hlavně kvalitu  prove-
dení. V  nadcházejícím období se zkontroluje mi-
nimálně dvacetina všech vydaných energetických 
průkazů PENB (průkaz energetické náročnosti 
budovy) po stránce kvality a také se zpřísní kont-
rola splnění povinnosti,  respektive zdali všechny 
budovy mají svůj  energetický průkaz PENB (ští-
tek).  Za  nesplnění tohoto zákona již padly poku-
ty,  proto jsme se rozhodli problematikou  opět 
zabývat.

Máme pro Vás prověřeného  partnera, tvořícího 
průkaz PENB (průkaz energetické náročnosti bu-
dovy) vždy s  příjezdem  a  technickou kontrolou 
specialisty technika, což je jediný správný způsob 
tvorby, který potvrzuje také šéf kontrolního orgá-
nu, Státní 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. 

Praktický rádce pro SVJ

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-2/2019

Bonus je platný pro objednávky 
zaslané nejpozději do 16. srpna 2019

6 
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3 500 FIREM
RejstrikySVJ.cz 
vám nově nahlásí 
sídla fi rem 
a změny

V JEDNOM BYTĚ SÍDLÍ AŽ

Rochnovská, 759/5, Praha, 198 0004939417Nová rma HU HAI 198 s.r.o.13. 3. 2019

Rochnovská, 761/9, Praha, 198 0004523911Sledováno SafeScan s.r.o.29. 10. 2015

Rochnovská, 761/9, Praha, 198 0028484274Zm na Volodymyr Rekrutyak19. 11. 2008 4. 4. 2019

Rochnovská, 760/7, Praha 9, 198 0027894126Sledováno Bytové dru stvo Rochovská15. 5. 2007

Rochnovská, 761/9, Praha 9, 198 0028442792Zm na HIUS s.r.o.8. 8. 2008 28. 3. 2019

Rochnovská, 759/5, Praha, 198 0027887090Sledováno Anatoliy Kramarchuk10. 5. 2007

Rochnovská, 761/9, Praha, 198 0028381050Zm na Kyrianna s.r.o.10. 4. 2008 28. 3. 2019

Rochnovská, 761/9, Praha, 198 0025947516Sledováno TEROVA, s.r.o.2. 1. 2001

Rochnovská, 759/5, Praha, 198 0004804775Nová rma Unique and private tour, s.r.o.11. 3. 2019

Rochnovská, 760/7, Praha 9, 198 0024714861Sledováno Spole enství vlastník  Rochnovská 759, 760, 761, 762, 763, Praha 9...23. 8. 2010

Datum umíst ní Stav Název spole nosti I Adresa Poslední zm na

Seznam rem ve va em SVJ
Spole enství vlastník  Rochnovská 759, 760, 761, 762, 763, Praha 9 – Hloub tín
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Zpracujeme Vám projekt 
pro výstavbu kotelny
Výběr zdroje pro bytový dům podléhá těmto hlediskům: 
Technické - technická proveditelnost a zajištění dostatečného komfortu topení i TV
Ekonomické - návratnost investice vyjádřená hodnotou roční úspory

Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Technická proveditelnost - limitující faktory:

 výkon kaskády obvykle do 100 KW
 nutné kvalitní zateplení - výstupní teplota do 55 st., zkontrolovat střechu
 prostorová náročnost: jednotky, průduchy (na každou jednotku 1 m2), zásobníky
 jističe nad 80 A, schválení navýšení až 15 měs. (zdroj tepla + bivalentní zdroj)
 hluková studie - projekt na začátku
 reálné SCOP okolo 1,5, závislé na výstupní teplotě (nezatepleno, ohřev TV)
 cena elektřiny poroste pravděpodobně rychleji než cena plynu

Návratnost investice: Tepelné čerpadlo má nejvyšší pořizovací náklady. Pokud 
do  studie úspor zahrneme v  průběhu 20letého provozu náklady na  reinvestici 
do čerpadel, je návratnost investice sporná. Nevýhodou také je, že tzv. topný faktor , 
který má zásadní vliv na úsporný provoz, značně klesá při nízkých venkovních teplo-
tách a požadavku na vysokou teplotu. Pokud je např. venku -7 °C a potřebujete mít 
v radiátorech 60°C, pak je ekonomika provozu srovnatelná s obyčejným elektrokot-
lem. Je třeba mít na paměti, že zajišťujeme i ohřev teplé vody na cca 50°C po celý rok.

Plynová kotelna
Technická proveditelnost - limitující faktory:

 plynová přípojka - dostatečná dimenze
 fasádní komín - zajímá městského architekta a památkáře. Zatím to nikomu ne-
vadilo.

 emise - buď může omezovat vyhláška (žádný další komín) nebo rozptylová studie 
v místech s vysokou mírou znečištění ovzduší. Zatím jsme se nesetkali s přípa-
dem, kde to nejde.

Kaskády plynových kotlů dosahují dostatečný výkon na  vytopení jakkoli velkých 
bytových domů. Pro velké bytové domy je třeba ověřit dimenzi plynové přípojky.
Návratnost investice: Plynová kotelna dosahuje ze všech zdrojů nejvyšší úsporu.

Fotovoltaická elektrárna
U rodinných domů se FVE těší velké oblibě, pravděpodobně větší než termický solární 
systém. Vyrábí elektrickou energii a přebytky ukládá do teplé vody. Ukládání do baterií 
je ekonomicky nevýhodné. Jiná situace je u bytových domů. Zde je zásadní problém, 
že z administrativních důvodů není možné elektrickou energii, kterou vyrobí společná 
elektrárna, použít pro spotřebu v jednotlivých bytech. A spotřeba elektřiny ve společ-
ných prostorách v létě v poledne je zanedbatelná. Vyrobenou energii je možné využít 
tedy pouze k ohřevu TV. Tuto práci ale odvede lépe termický solární systém, protože je 
při stejném výkonu levnější a zabere na střeše o polovinu méně místa.
Technická proveditelnost - limitující faktory:

 Zabere velkou plochu na střeše
 Elektrickou energii nelze vyžít v domácnostech

Návratnost investice: V nejlepších případech na hraně návratnosti. Vždy vyjde vý-
hodněji termický solární systém.

Elektrický kotel
Elektrický kotel je nejjednodušší na montáž. Ne-
vyžaduje plynovou přípojku, komín, nasávání 
a odvětrávání.
Neprodukuje lokální emise, nevyžaduje zateplení 
a lze postavit kaskádu libovolného výkonu.
Technická proveditelnost - limitující faktory:

 jističe nad 80 A, schválení navýšení až 15 měs. 
(zdroj tepla + bivalentní zdroj)

 provozní náklady nejsou nižší než u většiny CZT

Návratnost investice: Provozní náklady se pohy-
bují okolo 650 Kč/GJ, proto nelze počítat ve vět-
šině případů s  návratností investice do  vlastní 
kotelny.

Solární termický systém
Solární systém se v  bytových domech používá 
pouze pro přípravu teplé vody, nikoli pro vytá-
pění. Vhodná kombinace je s plynovou kotelnou, 
u tepelných čerpadel to nemá vzhledem ke stej-
nému sezónnímu cyklu smysl.
Technická proveditelnost - limitující faktory:

 Provedení nebo orientace střechy
 Památkáři nebo městský architekt

Návratnost investice: Aby se solární systém oproti 
ohřevu plynem vyplatil, musí být dostatečně vel-
ká spotřeba teplé vody. Čím větší spotřeba teplé 
vody, tím více se solární systém vyplatí. Ve studii 
úspor proto porovnáváme varianty se samotnou 
plynovou kotelnou a s plynovou kotelnou se so-
lárním systémem. Výhodou solárního systému je, 
že na něj je možné získat dotace.

Návratnost investice:
Plynová kotelna dosahuje ze všech

zdrojů nejvyšší úsporu.
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1. Zpracujeme Vám projekt na výstavbu kotelny 
s podklady pro výběrové řízení
Vyhotovíme Vám projekt pro výstavbu kotelny a  vybavíme 
Vás materiály a  informacemi pro přípravu výběru dodavatelů 
a upozorníme Vás na úskalí, která Vám mohou „utéct“.

2. Nejnižší cena plynu pro splnění předložených 
úspor před i po realizaci
U nové kotelny se náklad na dodávku plynu pohybuje na cca 2/3 
celkových nákladů, proto je zásadní mít zajištěnou cenu plynu 
na skutečně nejnižší možné úrovni, to pro Vás umíme zařídit. Jen 
tak lze dosáhnout úspory, která je prezentovaná ve fázi nabídky! 
Proto chtějte od potenciálních dodavatelů prokázat, že úspora 
před výstavbou byla také prokázána i v  reálném provozu. Pro-
tože úspora je to, proč se do vlastní kotelny pouštíte! Rádi Vám 
předložíme naše realizace a zároveň Vás na ně i pozveme.

3. Postavíme Vám kotelnu z „investorských“ peněz 
a za 5 let může být Vaše
Nemáte vlastní prostředky? Nebo chcete kotelnu postavit z „in-
vestorských“ peněz? Umíme to. A navíc lze již po 5 letech ko-
telnu převést do vlastnictví domu, záleží na konkrétních pod-
mínkách. 

4. Naši právníci budou pracovat pro Vás 
bez omezení času až do vyřešení
Naši pravnící mají jeden cíl, a tím je získat stavební povolení pro 
výstavbu nové kotelny. S naším týmem nebudete platit zbyteč-
ně za právníky jeden nebo dva měsíce nebo v případě odvolání 
tepláren a nesnází na úřadech klidně i  rok čas pravníka. Naše 
cena v nabídce je konečná a obsahuje vše ke zdárnému získání 
povolení.

5. Zpracujeme Vám studii úspor
Předložená studie a úspora v ní obsažená slouží jako podklad pro budoucí záměr odpojení od CZT a výstavbu vlastní úsporné domovní 
kotelny. 


