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Úvěry pro SVJ, BD

Doporučujeme:

•  Nová generace neovlivnitelného 
 vodoměru Maddeo, verze SMARTm D

•  Povinnost dálkově odečítat bytová 
 měřidla a častější vyúčtování nákladů 
 na teplo a teplou vodu podle směrnice EU

•  Moderní správa SVJ - správné vyúčtování, 
 včasné upomínky i online přístup

•  Revitalizační poradna

•  Bytový dům – služby od střechy 
 až po sklepy

...a navíc Pro výbor SVJ:
Správa domu – odpovídáme na Vaše dotazy, 

zajistíme nabídky pro výběrová řízení, 

neustálá aktualizace rejstříků



Reálné výsledky po výstavb  úsporné kotelny v SVJ 
 

P inášíme Vám výsledky z reálných bytových dom , v kterých je instalovaná úsporná kotelna. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chcete pat it i Vy mezi bytové domy, které zbyte n  nevyhazují peníze za teplo? 
Rádi Vám poradíme, zavolejte nám a provedeme Vás celým procesem výstavby nové úsporné kotelny 
 
 

www.usporne-kotelny.cz 
   
Maddeo CZ s.r.o. – úsporné kotelny, m ení, regulace, potrubní systémy, služby pro SVJ, Pob ežní 249/46, 186 00 Praha 8 
Poradíme Vám nebo zpracujeme nabídku, 773 669 073, 734 448 899, info@maddeo.cz                www.maddeo.cz  
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Úvodní slovo šéfredaktorky
Šťastný nový rok Vám všem, vážení čtenáři,
za celou redakci Vám přeji, aby tento rok byl lepší, než všechny roky pře-
dešlé, abyste byli zdraví, šťastní, plní dobré nálady a  entuziasmu, aby 
všichni členové bytového domu, kterého jste součástí, byli přátelští, ná-
pomocní, prostě aby se vám všem společně dobře bydlelo. 
Ráda bych dnes tyto řádky využila ke shrnutí pár nejzákladnějších infor-
mací týkajících se bytových domů a  jejich hladkého vedení, které jsou 
mnohdy brány na lehkou váhu a přitom způsobují značné komplikace, 
které mohou vyústit v soudní spor. V zásadě je potřeba dodržovat pouze 
pár pravidel, díky kterým bude dům dobře fungovat a členové tak budou 
spokojeni.
Shromáždění (lidově řečeno - schůzi) je potřeba svolat alespoň jednou 
za rok, a to ne jen pokud je potřeba hlasovat o některých konkrétních 
záležitostech. Shromáždění svolává statutární orgán, tedy ve  většině 
případů výbor, a důležité je, aby pozvánka na shromáždění byla řádně 
vyvěšena na místě tomu určeném pro každý jednotlivý bytový dům, pří-
padně na základě domluvy je dnes již běžnou praxí zasílání pozvánky 
i elektronickou formou na email nebo prostřednictvím webových strá-
nek, pokud je má bytový dům vytvořené. Pozvánka musí být vyvěšena/
zaslána určitý počet dnů před konáním shromáždění. Tento počet dnů 
by měl mít každý bytový dům upraven ve  svých stanovách, a  pokud 
ne, řídí se třicetidenní lhůtou podle § 249 odst. 1 občanského zákoníku                   
č. 89/2012 Sb. Z obsahu pozvánky by zároveň mělo být zřejmé, o čem se 
bude hlasovat, co se bude probírat atd. K těmto bodům je vhodné čle-
nům případně i  připomenout, že s  veškerými dokumenty a  podklady, 
o kterých se bude na shromáždění jednat, se mohou členové seznámit 
na předem určeném místě, případně i  jiným způsobem, například po-
mocí žádosti o zaslání podkladů v elektronické podobě na email, pokud 
jsou k dispozici, apod. Těchto pár základních požadavků mnohé domy 
nedodržují a bohužel pak kvůli tomu vznikají spory mezi členy.
A co je důležité pro samotné vedení shromáždění, potažmo vedení celé-
ho domu? Stanovy! Tedy za předpokladu právní správnosti - co je v nich 
psáno, je dáno. Stanovy slouží bytovým domům jako, řekněme, návod, 
který upravuje pravidla pro různé situace vznikající v bytovém domě, sta-
novují postupy pro nejrůznější situace, a proto by správně měla být plat-
ná a účinná verze stanov uložena ve sbírce listin. Díky této povinnosti si 
ji může kdokoliv online stáhnout a prostudovat, což podporuje základní 
prastaré právní pravidlo - Neznalost zákona neomlouvá, a v tomto pří-
padě můžeme modifi kovat na - Neznalost stanov neomlouvá.

Mgr. Barbora Zimová, vedoucí projektu
 marketing@radceprosvj.cz
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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 poštovní schránky. Když volbu 
předplatného nezvolíte, může se stát, že Vám Rádce nebude doručen. Náš náklad na počet 
výtisků 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 čte-
náře. Pokud se rozhodnete pro volbu předplatného, je to pro náš závazek Vám i nadále posky-
tovat potřebné informace a děkujeme Vám za to.

Ani tištěný Praktický rádce pro SVJ není nafukovací, a protože 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       699 Kč
 Předplatné na 2 roky   1 249 Kč
 Předplatné na 3 roky   1 799 Kč

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

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

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

Pokud byste od nás rádi dostávali další články nebo důležité informace 

redakce, a chtěli byste s námi aktivně komunikovat, zaregistrujte si 

u nás Vaši emailovou adresu.

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
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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www.RadceProSVJ.czNeovlivnitelný vodom r SMARTm D je vhodný pro ONLINE dálkové ode ty 
s integrovaným RF modulem a vysokou p esností Q1=10 l/hod–H, Q1=16 l/hod–V  
 

Neovlivnitelný vodom r Maddeo, verze SMARTm D, je vhodný i pro p ímý prodej instalatérským 
a montážním firmám. Neovlivnitelný vodom r SMARTm D totiž po montáží na vodovodní 
potrubí umí po prote ení prvního množství vody provést automatickou aktivaci radiového 
modulu bez jakéhokoliv odborného nastavení. Poté lze již jednoduše provád t dálkové ode ty 
poch zkou z chodby domu nebo ONLINE p es internet v p ípad  vytvo ení sít . 

 
Dálkové ode ty z chodby domu 
Po montáži vodom r na potrubí a po prote ení prvního 
množství pr toku se radiový modul sám aktivuje pro dálkové 
ode ty.  Pomocí dodávané USB antény a jednoduchého 
programu, který si nainstalujete do Vašeho po íta e s win, 
m žete jednoduše provád t ode ty poch zkou po spole ným 
prostorách bytového dom . Tuto variantu lze kdykoliv rozší it 
na ode ty ONLINE p es internet. 

 
 
Dálkové ode ty ONLINE p es internet 
V bytovém dom  se vytvo í „páte ní“ sb rná sí , která se sestává 
vždy s Gateway a z repeatr  o po tu, který je pot eba vzhledem 
k velikosti objektu. Tyto prvky mají sí ové napájení o velmi 
malém p íkonu energie ( ádov  Watty). Tuto sb rnou sí  lze 
využít pro m i e tepla jako jsou pom rové indikátory, teplotní 
senzory nebo kompaktní m i e tepla (kompakty). P ípadn  i 
pro plynom ry a elektrom ry, které m žeme dodate n  osadit 
radiovými moduly wireless mbus (WM) 868MHz. 
Ode ítané hodnoty z m idel m žete sledovat z pohodlí 
domova nebo kancelá e v p ehledném online prost edí p ímo 
ve Vaší zákaznické administraci. 

 
 
 

 
 

Konstrukce 
Neovlivnitelný vodom r Maddeo, verze SMARTm D s digitálním 
LCD, který je ur en pro p esné m ení spot eby vody v bytech a 
objektech s p ipojením DN15 jako p ímá náhrada za vodom ry 
stavební délky 110mm (také 80,130mm) a má integrovanou 
anténu, takže nikde „nic“ nep ekáží. Konstrukce vodom ru 
znemož uje ovlivn ní vn jším magnetickým polem, protože 
vodom r neobsahuje magnetickou spojku. Je vybaven 
induk ním snímáním, které je p enášeno p ímo do elektroniky.  
Výška vodom ru je nízká, a tak se snadno „vleze“ i tam, kde je 
problém s vyššími vodom r . Výška H=73mm (dle ná rtku). 
 

 
 
Výhody neovlivnitelného vodom ru SMARTm D: 
1. Elektronický vodom r s digitálním íselníkem 
2. Ve své konstrukce neobsahuje magnetickou spojku 
3. Velmi vysoká p esnost m ení Q1=10l/hod-H, Q1=16 l/hod-V 
4. Integrovaný radiový modul, induk ní snímání  
5. Pro stavební délku 110mm, ale i pro 80mm, s odolností IP 68  
6. Oto ný íselník o 360 °C 
7. Pam t nam ených hodnot, alarmy (zp tný pr tok, úniky,..) 

 

Maddeo CZ s.r.o. – úsporné kotelny, m ení, regulace, potrubní systémy, služby pro SVJ , Pob ežní 249/46, 186 00 Praha 8 
Poradíme, zpracujeme nabídku, 800 778 778, info@maddeo.cz  www.neovlivnitelnyvodomer.cz       maddeo.cz 

P esnost m ení je „tém “ shodná jako u ultrazvukového principu, ale za „polovi ní peníze“ 
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Obecně lze říci, že jsou 3 možnosti, 
jak snížit náklady na vytápění:

1. Odpojení od  centrálního zdroje vytá-
pění a výstavba vlastního zdroje tepla 
a ohřevu teplé vody

2. Regulace otopné soustavy (hydraulic-
ké vyvážení)

3. Čistění topného systému (správné 
a bezpečné chemické čištění)

Pokud je bytový dům připojený na centrální 
zdroj vytápění, je důležité zjistit, jakou cenu 
za GJ platíte (lze dohledat z ročního vyúčto-
vání nebo jednoduchým dotazem na  doda-
vatele). Běžně platí, že pokud je jednotková 
cena vyšší než 500,- Kč/GJ, má smysl uvažovat 
o změně vytápění s pravidlem, že čím je dům 
větší, tím rychlejší je návratnost celkové in-
vestice do nového zdroje – ať už je to plynová 
kotelna, tepelné čerpadlo, elektrokotel nebo 
případná kombinace se solárním systémem 
pro ohřev teplé vody. Studie úspor a návrat-
nosti investice pro záměr odpojení bytového 
domu od CZT je dnes běžnou záležitostí.

Pokud odpojení od  stávajícího zdroje tep-
la není ekonomicky přijatelné nebo nemá 
v  dané situaci pro objekt smysl (například 
není přípojka plynu v  dosažitelné vzdále-
nosti), je vhodné zaměřit se na  funkčnost 
stávající otopné soustavy.

Problémy s otopnou 
soustavou ...
Dnes už víme, že ve většině bytových domů 
je otopná soustava nevhodně seřízená, což 
má za  efekt přetápění objektu (dodavatel 
posílá „zbytečně moc tepla“ do domu), a tím 
pádem platíte teplárně za teplo, které nepo-
třebujete. Dalším znakem nevhodně seříze-
né otopné soustavy je její zvýšená hlučnost.
Zároveň každý zásah do  otopné sousta-
vy (výměna otopných těles za  modernější 
deskové, vlastník si samovolně zdemontuje 
radiátor, apod.) může mít za  následek výše 
vypsané potíže, protože se změní parametry 
původně navržené a spočítané otopné sou-
stavy.
Pro výbor SVJ je proto důležité znát aktuální 
stav otopné soustavy a pokud nebyla za po-
sledních 10 let žádná regulace prováděna, 
lze s téměř s jistotou říct, že se ve správném 
zaregulování skrývá 7-25% úspor oproti 
současnému stavu.

Samotná regulace otopné 
soustavy má 3. části:

1. Zmapování stavu otopné soustavy 
a  vypracování projektové dokumen-
tace

2.  Regulace v  bytech – funkční a  správ-
ně nastavené termostatické hlavice 
na jednotlivých radiátorech

3.  Regulace na topných větvích systému 
– regulátory na  patách jednotlivých 
stoupaček a  případná ekvitermní re-
gulace, která dle venkovní teploty řídí 
teplotu topné vody a brání tak zbyteč-
nému přetápění objektu

Pokud jeden z  výše uvedených bodů není 
vhodně vyřešen, utíkají vám naprosto zby-
tečně peníze z peněženek.

Stav a údržba otopné soustavy
Posledním bodem je samotný stav otopné 
soustavy. Během běžného provozu se v  celé 
soustavě průběžně usazují nánosy vodního 
kamene, korozních částic a  dalších nečistot, 
které brání ideálnímu přestupu tepla do míst-
ností a nedochází k dostatečnému prohřívání 
radiátorů. Postupem času se tyto částice uvol-
ňují a mají destruktivní vliv na prvky připojené 
do topného systému – ať už to jsou oběhová 
čerpadla nebo výše zmíněné regulační prvky.
Při chemickém čištění je však nutné vědět 
zásadní informaci, a to jaký chemický roztok 
je používán. Stále je totiž běžnou praxí apli-
kace agresivních sloučenin, které ničí termo-
regulační ventily nebo dokonce způsobují 
prosakování vody. Čištění otopné soustavy 
doporučujeme provádět hlavně v objektech, 
které mají vlastní zdroj vytápění a samostat-
ný okruh pro rozvádění topné vody. Prodlou-
ží se tak životnost všech zařízení, která mají 
jakékoliv propojení s topnou soustavou.
Nejdůležitější je ale uvědomit si základní věc. 
Každý dům má vlastní specifi ka (a problémy) 
a není dogma, že to, co mají v sousedním SVJ 
bude nejlepším řešením i pro váš bytový dům.

Chcete zvolit ideální řešení a poradit jak 
nejlépe postupovat? Můžete se na  mě 
obrátit na  kontaktech níže a  společně 
najdeme to nejlepší řešení i pro váš dům.

Lukáš Kloz
ředitel společnosti Maddeo CZ s.r.o.

773 669 073, obchod@maddeo.cz

Kde najít „neviditelné“ ale „znatelné“ 
energetické úspory v bytové domě?
Vlnu zateplování, výměny oken nebo zaizolování střechy má již většina domů úspěšně za se-
bou, ale to neznamená, že není prostor pro další snížení nákladů.  Vytápění a ohřev teplé vody 
jsou každoročně jedny z nejvyšších položek v rozpočtu bytového domu a téměř každý výbor 
SVJ řeší, jak tyto náklady průběžně snižovat.

Maddeo CZ s.r.o. – úsporné kotelny, měření, regulace, potrubní systémy, služby pro SVJ , Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Poradíme, zpracujeme nabídku, 800 778 778, info@maddeo.cz, www.neovlivnitelnyvodomer.cz, maddeo.cz
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Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2018/2002
Mezi výbory bytových domů koluje řada po-
lopravd o  plánované povinnosti dálkového 
odečtu měřidel a  vyšší četnosti vyúčtování 
ke  konečným uživatelům jednotlivých bytů. 
K  lednu roku 2020 je stále platná směrnice 
Evropského parlamentu a  Rady 2018/2002, 
kterou se mění směrnice 2012/27/EU o ener-
getické účinnosti.

Všechny zmíněné požadavky evropské 

směrnice musí být do české legislativy 

implementovány do 25. června 2020.

Co směrnice mimo jiné sděluje 
k oboru měření vody a tepla?
V této směrnici se píše, že měřiče a indikátory 
pro rozdělování nákladů na vytápění a vodo-
měry na  teplou vodu nainstalované po  25. 
říjnu 2020 musí být dálkově odečitatelné. 
Měřidla vyměněná 
do 25. 10. 2020 musí být dovybavena dálko-
vým odečtem nejpozději do 1. 1. 2027.

Výtah ze Směrnice:

Druhý výtah ze Směrnice:

Dalším požadavkem směrnice je četnost 
zpracování vyúčtování pro konečné spo-
třebitele.

Od 25. 10. 2020 vznikne povinnost provádět 
vyúčtování 2x ročně a pokud budou v objek-
tu instalována měřidla s dálkovým odečtem, 
bude četnost vyúčtování 4x ročně. Důležité 
je, že toto vyúčtování nebude podmíněno 
fi nančním vyrovnáním záloh, ale bude pouze 
informativní. Zároveň bude možné vyúčto-
vání poskytnout elektronicky. Od  1. 1. 2022 
bude četnost vyúčtování 12x za  rok a  bude 
možné vyjmout dobu mimo topné období 
(pouze u vytápění).

Výtah ze Směrnice:

Co teď udělat, když Vás čeká výměna měřidel?
Obecně lze shrnout dálkové odečty do dvou 
variant:

1. Dálkové odečty vodoměru a měřičů 
     tepla přes internet ONLINE
V  bytovém domě se vytvoří „páteřní“ sběrná 
síť, která se sestává vždy s Gateway a z repeatrů 
o počtu, který je potřeba vzhledem k velikosti 
objektu. Tyto prvky mají síťové napájení o vel-
mi malém příkonu energie (řádově Watty). Tuto 
sběrnou síť lze využít pro vodoměry, měřiče 
tepla jako jsou poměrové indikátory, teplotní 
senzory nebo kompaktní měřiče tepla (kom-
pakty). Případně i pro plynoměry a elektroměry, 
které můžeme dodatečně osadit radiovými mo-
duly wireless mbus (WM) 868MHz. Odečítané 

hodnoty z měřidel můžete sledovat z pohodlí 
domova nebo kanceláře v přehledném online 
prostředí přímo ve Vaší zákaznické administraci.
Veškerá naměřená data z domu jsou odečítá-
na modemem (GW) připojeným k  internetu 
a dále jsou přenášena na server provozovate-
le systému. Výbor SVJ (případně vlastníci jed-
notlivých bytů) dostávají pak přístup k webo-
vému portálu, kde se náměry z  jednotlivých 
měřidel ukládají.

2. Dálkové odečty vodoměru 
      a měřičů tepla z chodby
Pomocí USB antény a  jednoduchého pro-
gramu, který si nainstalujete do Vašeho po-
čítače, můžete jednoduše provádět odečty 
pochůzkou po  společným prostorách byto-
vého domů. Tuto variantu lze kdykoliv rozšířit 
na odečty ONLINE přes internet. 
Kdykoliv budete potřebovat provést dálko-
vý odečet, stačí se projít s  tímto zařízením 
po  chodbě objektu a  odečtené hodnoty 
máte v elektronické formě k dispozici.

Vznikne povinnost dálkově odečítat bytová 
měřidla a častější vyúčtování nákladů na teplo 
a teplou vodu podle směrnice EU?

V případě zájmu o další informace nebo cenovou nabídku na jednotlivé systémy dálkového odečtu se na mě můžete obrátit na kontaktech níže. 

Lukáš Kloz, Maddeo CZ s.r.o., 773 669 073, obchod@maddeo.cz, www.maddeo.cz
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Jako majitel topenářské fi rmy musím téměř denně 
rozhodovat, kterým zákazníkům budeme věnovat 
naše fi remní kapacity, kterým dáme přednost. 
Na  jedné straně jsou ti, kteří poptávají komplet-
ní řešení svého projektu - postavit a  provozovat 
kotelnu, seřídit topnou soustavu, rekonstruovat 
rozvody plynu, vody, apod. Toto je pro nás radost, 
protože děláme, co nám jde, čemu rozumíme 
a co máme technicky pod kontrolou od začátku 
do konce. A výsledek je vždy dobrý pro obě strany. 
Na druhé straně jsou zákazníci, kteří se tzv. „spálili“ 
s  jiným dodavatelem, který nasliboval, ale výsle-
dek neplní očekávání. A  tito se nás táží, zda jim 
pomůžeme. Těchto zakázek máme cca 30 % (po-
ptávek mnohem více, ale nelze vyjít vstříc úplně 
všem). Pro nás je to výzva, kterou nikdy neodmí-
táme dopředu, ale… S takovým zákazníkem bývá 
složitější jednání. Bývá nedůvěřivý, neboť již byl 
jiným dodavatelem obelhán. Také s penězi na ná-
pravu to nebývá tak slavné, jako když se akce udě-
lá napoprvé správně a bez vad. Mnozí členové SVJ 
si ani neuvědomují, že se něco nepovedlo a  ná-
prava bude stát další peníze. Většinou je to jasné 
jen členům samosprávy – což komplikuje jednání 
uvnitř SVJ, i  schvalování opravy. S  tím pak bojují 
předsedové a členové samospráv, často pranýřo-
vaní i z mnohem malichernějších důvodů. Zde se 
pokusím o pár doporučení, jak si problémy ušet-
řit, protože i nám přináší více radosti i prospěchu, 
když zakázka dobře dopadne hned napoprvé. 
Většina doporučení se přímo váže k  důraznému 
varování před ponecháním výše ceny jakožto nej-
důležitějšího kritéria hodnocení nabídek. Oprava 
či náprava chyby je vždy mnohem dražší, než když 
je stejná činnost (či materiál) uplatněna rovnou 
v základní ceně. Mějte to prosím na zřeteli.

Bezpečnostní hlediska na  prvním místě, jde 
o zdraví, někdy i o život! V kotelně zcela chybí ně-
které komponenty, nebo jsou špatně instalované, 
často v  rozporu s  platnou legislativou. Typicky 
havarijní uzávěr plynu - špatné umístění, nebo 
špatný výběr typu. Absence hlášení nebo špatně 
instalovaná čidla poruchových stavů. Nedosta-
tečný, nebo nevhodně vyústěný přívod větracího 
a spalovacího vzduchu do kotelny. Poddimenzo-
vané spalinové cesty. Špatně provedená elekt-
roinstalace, např. chybějící pospojení, nevhodně 
provedená, nebo zcela chybějící ochrana komínu 
před úderem blesku. A  otázka bezpečnosti pro-
vozu: revize prováděné „pouze papírově“, bez fak-
tické prohlídky odborné osoby – plyn, spalinové 
cesty, elektroinstalace (To jsou ty nízké nabídkové 
ceny za servisní služby, kdy se ani cena za dopravu 
technika na  místo do  ceny prostě vejít nemůže. 

Ale proč taky, že... Revizi okopírujeme, změníme 
datum a za nejlevnější cenu zakázku vyhrajeme – 
takto dnes možná uvažuje velmi mnoho zájemců 
o zakázku). 

Chyby v projektové fázi. Je naprosto neuvěřitel-
né, v jakém stavu může být projekt „odborníkem“ 
odevzdán a zákazníkem – laikem zaplacen. Často 
pak zákazník musí projekt objednat jinde a zapla-
tit znovu, protože vymahatelnost takové reklama-
ce je nulová (neznalost problematiky na  str. zá-
kazníka, chybějící tech. dozor ve stadiu projektu, 
vágně formulovaná nabídka projektu, objednáv-
ka, smlouva).  Stále dochází ke změnám legislativy, 
někteří projektanti to nestíhají sledovat a jen díky 
tomu jsou pak jejich projekty nepoužitelné pro 
stavební řízení – následuje zdržení a  prodražení 
zakázky. Někdy v  projektu zcela chybí například 
řešení vzduchotechniky pro kotelnu, i když takové 
řešení legislativa výslovně vyžaduje.

Chyby snižující efektivitu vytápění, degra-
dující smysl pořízení vlastního zdroje tepla. 
Zdroj tepla se vždy musí podřídit potřebám domu. 
O tom je projekt, který musí navázat na již existují-
cí projekt hydraulického vyvážení topné soustavy, 
aby se mu kotelna mohla přizpůsobit. Ale realita je 
smutná: Zákazník nemá hydrauliku topné sousta-
vy dořešenou správně, projektant na to neupozor-
ní (protože by navyšoval cenu), kotelna je v pod-
statě jen odhadnuta a po uvedení do provozu se 
postupně zjišťuje, že topná soustava si s kotelnou 
„nerozumí“, nebo že je kotelna poddimenzována 
či předimenzována (problémem je obojí). A teplo 
/ plyn se vesele platí a spotřebovává, i když ho ni-
kdo nepotřebuje… Někdy není dořešeno základní 
rozdělení energie mezi ohřev teplé vody a  vytá-
pění. Kotelna pak nevytopí dům při nižších ven-
kovních teplotách a  odběrových špičkách teplé 
vody. A pokud je v rámci snížení ceny ještě pod-
dimenzován objem zásobníku TUV, je to problém 
na 100%!

Chyby, které sníží životnost, prodraží provoz. 
Nedostatečný počet, nebo nevhodně umístěné 
uzávěry a servisní vývody (nelze čistit fi ltry, odstavit 
a vyčistit zásobníky teplé vody, servisovat některá 
zařízení bez úplných odstávek, při sebemenším 
zásahu je nutné zbytečně vypustit rozvod celého 
domu apod.). Chybějící nebo nevhodně řešená 
úpravna vody (Topná voda musí mít specifi cké pa-
rametry ve  vazbě na  záruční podmínky. Napustit 
jen vodu z vodovodu se může prodražit, vím o pří-
padech, kdy takto kotle „odešly“ po půl roce provo-
zu, ale reklamace nevymahatelná - fi rma prohlásila, 

že „v projektu to nebylo“! Ale kvůli nižší nabídkové 
ceně již zakázku vyhráli a  zákazník vše uhradil.).  
Nevhodný výběr materiálu zásobníku teplé vody 
(smalt je opravdu přežitek, ale pozor, i mezi jednot-
livými typy nerezové oceli jsou rozdíly v odolnosti. 
Některá „nerez ocel“ prorezne překvapivě snadno, 
ale záruka se na to nevztahuje – to mají pojištěné 
výrobci zásobníků velmi dobře specifi kovanými zá-
ručními podmínkami). Stačí ale vybrat správný ma-
teriál (ano, je to i o ceně), znát a respektovat fyzikál-
ní principy a dodržet záruční podmínky a problém 
nevznikne. Nevhodná volba či kombinace materi-
álů - například pozink se vůbec nesmí do topných 
systémů používat (chemicky reaguje), plastové 
PPR trubky se sice používat na topení smějí a jsou 
velmi levné, ale použije je pouze naprostý ignorant 
(nemají kyslíkovou bariéru, dochází k  radikálnímu 
urychlení oxidačních procesů v  topné soustavě – 
zkrácení životnosti radiátorů i na polovinu a k za-
nášení topné soustavy vzniklým kalem) měď zase 
nemá být na studené vodě, atd. 

Opomenutí vedoucí ke ztrátě záruky. Výrobci 
své záruční podmínky formulují velmi pečlivě. Ne-
dodržení je problém vždy, o to více, když je s re-
alizační fi rmou těžké pořízení, protože fungovala 
jen jako prostředník a  využívala subdodavatele 
„na všechno“. To může být i případ fi rem obcho-
dujících s  plynem či elektřinou, které před pár 
lety začaly do  výstavby kotelen vkládat naděje. 
Levně Vám postaví kotelnu a  levně Vám prodají 
plyn. (Možná časem cenu plynu zvednou a  jistě 
mají upřímný zájem na snížení jeho spotřeby). Ale 
hlavně mají zájem na snížení ceny nabídky. V ně-
kterých nabídkách pak chybí důležité prvky, které 
jsou logické pro dodržení záruk výrobců kotlů a ji-
ných zařízení. Bohužel velmi často…
Ke  kotelnám se jako realizační fi rma dostáváme 
v kontextu celku, který tvoří dohromady s topnou 
soustavou. A věřte nebo ne, tady se děje tolik chyb 
a zde panuje taková míra neznalosti či úmyslného 
opomíjení, že by se to do tohoto příspěvku neveš-
lo, ani kdyby mohl být vícestránkový.
V úvodu jsem zmiňoval nutnost volby – tak jako 
zákazník si podle svých kritérií vybírá svého doda-
vatele, tak i  dodavatel si vybírá svého zákazníka 
a též má na to kritéria. Přeji Vám, abyste byli od-
povědnými při zjišťování možností, rozhodování 
i výběru svých dodavatelů. Právě odpovědnost je 
mým hlavním kritériem.

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

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

www.TepelnaCerpadlaProBytoveDomy.cz

Kotelny levné versus kotelny funkční?
Výše investice jako hlavní kritérium výběru, aneb mantra stále omílaná…
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Přesto, že se v obou případech jedná o přímé 
statní dotace, které ve svém důsledku inves-
torům z  řad BD a SVJ výrazně sníží náklady 
spojené s  realizovanou investicí, odlišnosti 
tu existují. Zatímco u IROP musí vlastník re-
alizovat (a  zaplatit) celou investici, přičemž 
dotace je vyplacena jednorázově až po té, co 
investor doloží, že revitalizace proběhla plně 
v souladu s projektovou dokumentací a je fi -
nančně vypořádána, pak u programu BDBB 
lze dotaci čerpat průběžně a  použít ji tak 
na přímé proplácení dodavatelských faktur. 
Praxe ale v obou případech ukázala, že vět-
šina BD a SVJ se při realizaci takové investice 
neobejde bez využití úvěrových prostředků. 
„Protože oba programy mají svůj specifi cký 
režim čerpání dotací, je nutné, aby i banka na-
bídla specifi cké podmínky úvěru tak, aby svým 
klientům umožnila dotačně podpořenou in-
vestici nejen realizovat, ale současně aby jim 
i  doporučila takovou variantu čerpání úvěru, 
která by jim minimalizovala úrokové nákla-
dy, s  čerpáním úvěru spojené“ říká Ladislav 
Koucký, manažer pro bytová družstva a SVJ 
z ČSOB.
Zkušenosti ČSOB ukazují, že u  programu 
BDBB je zbytečné (a  nákladné), když klien-
ti požadují poskytnutí úvěru na  celou výši 
rozpočtových nákladů investice s  tím, že 
po obdržení dotace provedou mimořádnou 
splátku úvěru. V  této variantě by totiž kli-
ent platil úroky ihned po  zahájení čerpání 
úvěru, přičemž jejich výše by se mu snížila 
až po  provedení částečné splátky úvěru 
z dotace. „Praxe ukázala, že naprostá většina 
BD a SVJ akceptovala doporučení ČSOB a k fi -
nancování výstavby nového výtahu nejdříve 
použila dotační (popř. i vlastní) zdroje s tím, že 
úvěr jim následně sloužil až k  dofi nancování 
předmětné investice“, popisuje své zkušenos-
ti L. Koucký. Při takovém postupu totiž dojde 
k výrazné úspoře úrokových nákladů klienta! 

Je to dáno tím, že úvěr je poskytnut v nižší 
výši (pouze na  dofi nancování) a  současně 
jeho čerpání je zahájeno až po  té, co jsou 
použity dotační či vlastní zdroje – klient tedy 
platí úroky po  kratší dobu a  hlavně rovnou 
z nižšího objemu úvěru.

Rovněž za  situace, kdy klient hodlá využít 
dotace z programu IROP, je nutné při fi nan-
cování takové investice využít specifi cký 
přístup. ČSOB, která v  minulých letech rea-
lizovala úvěrování několika desítek podob-
ných investičních akcí, nabízí svým klientům 
i  v  takových případech vyzkoušený model 
fi nancování. Úvěr je ve většině případů po-
skytnut se splatností 25 let, fi xací úrokové 
sazby na 15 let a u SVJ bez zajištění. Důvo-
dem je, že investice, splňující požadavky 
na  podporu z  programu IROP, je ve  většině 
případů poměrně nákladná a většina klientů 
netvoří tak vysoké zdroje (příspěvky do „fon-
du oprav“), aby byl úvěr splatitelný dříve než 
za  25 let. Po  té, co klient obdrží dotaci, je 

možné ji použít na  provedení částečné mi-
mořádné splátky úvěru – a to i při fi xní saz-
bě bez hrozby možné sankce. Při zachování 
výše nastavené měsíční splátky se tak sko-
kově sníží zadluženost a současně je možné 
i zkrátit splatnost úvěru na 16 – 18 let! To se 
samozřejmě projeví ve výrazné úspoře úro-
kových nákladů. „Při úvěru ve výši 5 mil. Kč lze 
při dotaci 1,5 mil. Kč provedením mimořádné 
splátky zkrátit původní splatnost z  25 na  16 
let, což např. při úrokové sazbě 2,5% předsta-
vuje úsporu úrokových nákladů za celou dobu 
splácení ve  výši téměř jednoho milionu Kč!“, 
dodává Ladislav Koucký. Z  tohoto příkladu 
je patrné, proč ČSOB v  podobných přípa-
dech doporučuje využít fi xní sazbu na 15 let 
a ne na dobu delší – fi xní sazba např. na 20 
a více let by byla jednak určitě vyšší, ale hlav-
ně z pohledu výsledné splatnosti (16 let) de 
facto zbytečná. Navíc v  těchto případech 
je možné plně využít i  další výhody, které 
ČSOB letos nabízí, jako např. nulový měsíč-
ní poplatek za vedení úvěrového a běžného 
účtu, a  to po  celou dobu splácení úvěru. 
„Pokud nějaké BD a  SVJ nyní zvažuje, zda vy-
užít dotační program IROP či BDBB, doporu-
čuji neodkládat rozhodnutí na  pozdější dobu 
(IROP letos končí) a nebát se dopředu všechny 
možné varianty fi nancování předjednat s ban-
kou, která má v této oblasti bohaté zkušenos-
ti – konzultace nic nestojí a ve svém důsledku 
může BD a  SVJ přinést optimální variantu 
fi nancování uvažované, dotačně podpořené, 
investice“, uvádí L. Koucký závěrem.

JAK SPRÁVNĚ KOMBINOVAT DOTACI S ÚVĚREM
Stát již několik let podporuje svými dotačními programy revitalizaci bytových domů ve vlast-
nictví bytových družstev (BD) či správě společenství vlastníků (SVJ). Mezi nejvíce využívané dru-
hy podpory pak jednoznačně patří dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) a z programu Bytové domy bez bariér (BDBB). Zatímco první program dotacemi výrazně 
snižuje náklady při komplexní rekonstrukci domu, spojené s dosažením energetických úspor, 
je program BDBB převážně využíván ke krytí nákladů při výstavbě nového výtahu v domě, kde 
dosud žádný výtah nebyl. Vlastníci bytových domů by si však měli uvědomit, že tyto programy 
tu nebudou věčně! Zatímco IROP přijme poslední žádosti o dotace v  listopadu tohoto roku, 
pak u BDBB je otázkou, zda bude program opět koncem roku otevřen a kolik prostředků bude 
na dotace alokováno. 
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Úvěrování bytových družstev a SVJ podporujeme 
atraktivními benefity
K úvěru od banky nyní můžete navíc získat řadu velmi zajímavých výhod jako například 
možnost mimořádné splátky z dotace, neúčelové čerpání posledních 20 % úvěru nebo  
vedení úvěrového i běžného účtu s nulovým poplatkem, a to po celou dobu splácení  
úvěru. Podrobnosti naleznete na www.csob.cz nebo v našich pobočkách.

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

Výhodné úvěry pro bytová družstva a SVJ  

vyhlížet s úsměvem 
I rekonstrukci můžete 



12 Praktický rádce pro SVJ    1/2020

www.RadceProSVJ.cz



13Praktický rádce pro SVJ    1/2020

www.RadceProSVJ.cz



14 Praktický rádce pro SVJ    1/2020

www.RadceProSVJ.cz

Ano, problém jsou usazeniny:
Nejčastější formy těchto úsad, zejména vod-
ní kámen, jsou vápenec (CaCO3) nebo síran 
vápenatý (CaSO4). Úsady obecně mají níz-
kou tepelnou vodivost, a  proto při snížení 
této hodnoty v systému vytápění bývá zvy-
šován výkon oběhových čerpadel, aby byla 
zachována dodávka tepla konečným spotře-
bitelům, čímž pro změnu dochází ke zvýšení 
spotřeby elektrické energie. 

V topných systémech nacházíme vodu silně 
znečištěnou kalem (oxidy železa), vodním 
kamenem a dalšími součástmi, které se v sys-
tému mohou objevit v důsledku oprav (plast, 
měď, mazivo atd.). V nízkoteplotních sousta-
vách (podlahové vytápění, kondenzační kot-
le nebo tepelná čerpadla) se navíc mohou 
vyskytovat bakterie a řasy. Úsady se nejčas-
těji vyskytují tam, kde není zajištěn dosta-
tečný průtok, například ve spodních částech 
otopných těles a  slepých místech rozvodů, 
stacionárních kotlů, ohřívačů vody apod. 

Vždy kontrolujte a ptejte se 
na používané přípravky, nenechte se
zlákat „lacinou“ cenou
Námi používané přípravky jsou pH neutrální 
a  jsou kombinací speciálních činidel, která 
nejsou agresivní vůči kovům, hliníku, mědi, 
nerezu a plastu. 

Navíc pokud se jedná o  systém vytápění 
s  uzavřeným okruhem (vlastní výměník 
nebo kotelna), lze po  chemickém vyčištění 
pomocí inhibitorů provést ochranu čiště-
ných povrchů proti korozivním účinkům 
prostředí. Tento pasivační krok v uzavřeném 
okruhu nelze opomíjet.

Pokud Vám někdo tvrdí, že má „paten-

tovanou“ sloučeninu, ale k  ní Vám nic 

nepředá, protože to je „know how“, 

nebo Vám ukáže nějaký certifi kát, ale 

ve  skutečnosti při zahájení prací pou-

žívá něco jiného, udělejte krok stranou. 

Přece nechcete, abyste vyhodili peníze 

za „nic“ nebo za budoucí problémy.

Kdy provést chemické čištění 
otopné soustavy kromě běžné 
údržby po cca 7 letech?

  Před hydraulickým vyvážením otopné 
soustavy, které doporučujeme v  kom-
binaci s  chemickým vyčištěním. Ob-
zvlášť u  bytových a  panelových domů, 
které neměly po  revitalizaci (zateple-
ní, výměna oken) zpracovanou novou 
projektovou dokumentaci pro vytápě-
ní. Původní projekt uvažoval se zcela 
jinými parametry, které se po  revitali-
zaci zásadně změnily a  je proto nutné 
systém hydraulicky vyregulovat, stejně 
tak termicky vyregulovat u  konečných 
spotřebitelů, tzn. nastavit stávající TRV 
s  hlavicemi nebo provést jejich kom-
pletní výměnu. V  mnoha případech 

dochází k  nehospodárnému vytápě-

ní, někdy i přetápění ze strany teplá-

ren, což regulace a  chemické čištění 

zcela eliminují.

  Před výstavbou vlastní úsporné kotelny.

  Před instalací výměníku na patě domu.

Proč je vhodné provést 
čištění otopné soustavy?

  Vodní usazeniny působí jako izolant 
s malou tepelnou vodivostí.

  Snížení tepelné vodivosti vede ke snížení 
dodávky tepla spotřebitelům.

  Tvorba usazenin omezuje průtok top-
né vody trubkovými systémy a  je nutné 

Čištění otopné soustavy – má to význam?
Při provozu teplovodních topných systémů dochází k postupnému vylučování minerálních 
a organických látek. Kyslík, který je přítomný v systému, ať již jako prvek vody, tak nahroma-
děný z okolí (např. prostupem přes plastové potrubí, přes čerpadlo nebo zásahy do topné 
soustavy ve smyslu výměny armatur, radiátorů apod.) je jedním ze spouštěcích mechanismů 
reakcí, jejichž výsledkem jsou minerální soli, které působí v systému jako izolant. 

Snímek termokamerou před čištěním
Na snímku jsou patrné rozdílné barevné tóny, v horní části červená, ve spodní části zelená. To zna-
čí rozdíl povrchové teploty radiátoru vlivem omezeného proudění teplonosného média radiáto-
rem, které je způsobené usazeninami ve spodní části. Radiátor tedy potřebuje více času a energie 
k dosažení požadované tepelné pohody, pokud vůbec.
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zvýšit teplotu vody pro dosažení stejné 
tepelné pohody.

  Navíc zvýšením topné vody nad 50°C se 
vápník vylučuje intenzivněji ve formě vá-
penatých úsad.

  Nutným zvýšením rychlosti proudění 
kapaliny má za  následek zvýšení spo-
třeby elektrické energie, a  to s  druhou 
mocninou (např.: 2x vyšší rychlost způ-
sobí 4x vyšší spotřebu elektrické ener-
gie).

Co může způsobit “nečištěná” 
otopná soustava

  Koroze může způsobit havárii a nefunkč-
nost topného systému.

  Řasy bývají příčinou omezení výkonu 
podlahového vytápění nebo jeho úplné 
nefunkčnosti.

  Kaly se usazují v  místech s  nízkou rych-
lostí proudění (např. spodní část radiáto-
rů nebo v potrubí podlahového vytápění 
s nízkou rychlostí proudění).

  Kaly negativně působí jako izolant brání-
cí přenosu tepla.

  Minerály vytvářejí pevné usazeniny 
na  vnitřních stěnách a  jsou příčinou ne-
funkčnosti regulačních armatur.

  Snížení tepelné vodivosti radiátorů, a tím 
snížení výkonu soustavy.

Jak probíhá samotné čištění
v bytovém domě?
Chemické čištění topných systémů v panelo-
vých domech probíhá po jednotlivých stou-
pačkách, abychom měli zajištěný co nejlepší 
výsledek. Pokud na stoupacím potrubí chybí 
vypouštěcí ventily, nebo jsou ve  špatném 
technickém stavu (totéž platí pro uzavírací 
armatury), můžeme Vám na základě prohlíd-
ky před čištěním provést kalkulaci a domlu-
vit se na jejich výměně, nebo instalaci.

Některé stoupačky jsou více zanesené, ně-
které méně. Je to závislé na  tom, jak jsou 
vzdálené od  topného zdroje nebo jak je 
systém vyregulovaný. Pokud se v  suterénu 
nacházejí otopná tělesa, která jsou napoje-
na z  horního rozvodu, jsou z  pravidla plná 
kalů a  usazenin. Tato tělesa se poté musí 
odkalovat samostatně a měla by být osaze-
na vypouštěcími ventily. V  průběhu čištění 
se pracuje na  třech stoupačkách současně 
a  každá je čištěna samostatně. Podle změ-
řených údajů a  míry znečištění dávkujeme 
patřičné množství čisticího prostředku.

Délka čištění stoupačky se odvíjí od  jejího 
znečištění, ale minimální čas je 120 minut. 
Po  vyčištění a  odfi ltrování nečistot (fi ltry 

jsou nainstalovány na čistící zařízení) do-
chází k  proplachu jednotlivých stoupaček, 
po kterém je znovu uvedeme do provozu.

Pokud se jedná o  systémy s  vlastním zdro-
jem tepla, je systém po  vyčištění napuštěn 
upravenou vodou a do systému jsou přidány 
inhibitory koroze. Toto však nelze provést 

u  systémů, které jsou napojeny na  cen-

trální zásobování teplem, neboť veške-

ré inhibující složky by byly rozmělněny 

do celého systému.

Chemické čištění je možné provádět 

i v zimních měsících, protože nedochá-

zí k celkové odstávce tepla, ale využí-

váme stávajícího média. Zákazníkům 

v  bytech klesne teplota během čiště-

ní maximálně o  dva stupně a  ihned 

po zprovoznění stoupačky se opět vy-

topí na požadované hodnoty.

Co je potřeba, aby měl bytový dům 
pro čištění otopné soustavy připraveno?
V  bytových domech je potřeba mít zajištěn 
přístup k  vodovodnímu řádu, ke  kanalizaci 
a  k  elektrické energii 3 x 220 V, a  to tak, že 
každá zásuvka je jištěna samostatně alespoň 
jističem 16 A. Jedna zásuvka nám postačí 
v místech, kde je k dispozici 380 V – 16 A. Sa-
mozřejmostí je i  přístup ke  všem stoupacím 
potrubí na  topení. Každé stoupací potrubí 
musí být osazeno dvěma uzavíracími ven-
tily a  dvěma vypouštěcími ventily. Pokud 
na stoupacím potrubí chybí ventily nebo jsou 
ve špatném technickém stavu, můžeme Vám 
na základě prohlídky před čištěním vypočítat 
a provést jejich výměnu, nebo instalaci.

ZPRACUJEME NABÍDKU
Co to bude stát?
Cena je úměrná počtu otopných těles, 
proto od  Vás budeme potřebovat tuto 
informaci. Napište nám nebo zavolejte, 
stačí nám zadat počet otopných těles 
a počet stoupaček.
Neváhejte nás ale kontaktovat, i kdybyste 
měli jen jakýkoliv dotaz k tomuto čištění. 
Rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme. Poradí-
me Vám i v případě technických dotazů.

info@radceprosvj.cz
601 222 819

Mgr. Barbora Zimová
více na www.radceprosvj.cz

Snímek termokamerou po čištění
Zde jsou patrné podobné barevné tóny, tedy povrchová teplota radiátoru je v ploše téměř stejná. 
Radiátor po čištění tedy poskytuje svoji plnou funkci a bude účinně poskytovat požadovanou te-
pelnou pohodu.
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  Jak jste se ke sprá-
vě SVJ a  investičních 
bytů dostala? 
Cesta vedla tak trochu 
obloukem. Po  pěti-
letém studiu staveb-
ní školy jsem odjela 
do Londýna, kde jsem 
pracovala pro jednu 

movitou rodinu, spravovala jejich dům a za-
jišťovala opravy a  drobné stavební práce. 
Tam jsem si vystudovala College of Design 
kurzy Interior design and Lighting principles. 
Po  návratu jsem využila jazykové znalosti 
získané v  Londýně a  v  Miláně a  začala jsem 
pracovat pro menší italskou developerskou 
fi rmu, u které jsem se poprvé se správou a ho-
mestagingem setkala. 

  V  čem spatřujete výhody získané studi-
em v zahraničí?

V mém případě je to odbourání strachu. Stra-
chu se vyjádřit, strachu se prosadit. V zahra-
ničí jste nucena otevřeně o  svém projektu 
mluvit, stát si pevně za svými nápady a obhá-
jit je. Nebo jen tak popsat jemné nuance ba-

rev a jejich dopady na interiér, jaké světlo má 
daný kout pokoje vyzařovat a  jak se v  něm 
máte cítit. 

  Jak uplatňujete tyto zkušenosti nyní 
a  jak se prolíná správa nemovitosti pro 
SVJ se správou investičních bytů? 

Pravdou je, že na  jednu stranu jsou si tyto 
obory blízké, na  druhou stranu se ale liší 
obsahem práce. Správa investičních bytů, tj. 
nájemních bytů i celých nájemních domů je 
hodně o kreativitě. Jedná se ve zkratce o ši-
rokospektrální práci od  rekonstrukce bytu, 
po  jeho zařízení a  vybavení tak, aby mohl 
být pronajat za  atraktivní nájemné. Násled-
ně o  vyhledání solventního a  spokojeného 
nájemce, podepsání smlouvy, ale i  o  zákon-
ných revizích a komplet servisu pro nájemní-
ky.  Včetně vymáhání nájmu, když už k tomu 
dojde. Člověk musí být rychlý a hbitý a vše si 
dobře pohlídat i po stránce právní. 
No a správa SVJ je spíše o koordinaci a nale-
zení řešení pro všechny spolumajitele, aby 
neplatili zbytečně moc peněz, aby byli spoko-
jeni a měli pocit, že jejich majetek není ničen 
a je o něho dobře postaráno. 

  V  čem spatřujete největší problémy SVJ 
vůči správě domu?

Abych byla upřímná. Pro pár středně velkých 
fi rem v oblasti správy domu jsem krátce praco-
vala a po této velmi přínosné zkušenosti mohu 
říci, že se ve zkratce jedná o nízkou úroveň na-
bízených služeb. Absolutní nečinností správce 
počínaje a neoprávněnou nebo nepodloženou 
fakturací konče.  Ale k těmto nehezkým zkuše-
nostem už se nechci vracet. A na obranu správ-
ních společností snad jen to, že se členy SVJ to 
občas také nemáme jednoduché (směje se). 
Mají pocit, že pro ně za nízký správní poplatek 
musíte udělat vlastně úplně všechno. Ale je to 
o komunikaci a nastavení si mantinelů.  

  Jaké máte cíle v roce 2020?
Ráda bych už konečně předělala webovky 
a  dala mým klientům možnost zákaznické-
ho přístupu ke  všem informacím týkajících 
se jejich nemovitosti. Jsem ve fázi přípravné 
a moc se těším, až vše spustíme. 

Romana Šimková
tel. 732 204 172, info@romkey-reality.cz

Salvátorská 8, Praha 1

Správa SVJ a investičních bytů

 správy nemovitosti pro SVJ  správa nájemních bytů  bytové rekonstrukce  homestaging
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Na  to, aby úspěšně proběhlo zateplení by-
tové domu, potřebujeme dodržet 3 základní 
etapy. Připravit si kvalitní základní podklady 
(projektová dokumentace, studie, rozpočet), 
vybrat si kvalitní realizační společnost, a v ne-
poslední řadě správně nastavit kontrolní me-
chanismy (autorský dozor, technický dozor 
investora).
Příprava základních podkladů při obnově by-
tového domu je klíčová záležitost. Zkušenosti 
z praxe však ukazují, že hned v této první fázi 
investoři podceňují důležitost. Je úplně běž-
né, že investoři si vyberou nejlevnějšího pro-
jektanta, který vypracuje projektovou doku-
mentaci jen pro získání stavebního povolení. 
Projekt je v  tomto případě bez detailů a  vý-
sledkem je, že jednotlivé detaily se řeší přímo 
na  stavbě a  mnohokrát neodborně. Taky je 
běžné, že se používají technologické postupy 
a  materiály, které nejsou vhodné na  danou 
konstrukci. Všechny tyto věci výrazným způ-
sobem ovlivňují životnost stavby.
Druhá důležitá etapa je samotný výběr reali-
zační fi rmy. Je to jeden z nejdůležitějších kro-
ků na  to, abychom úspěšně obnovili bytový 
dům. Když máme kvalitně připravené vstupní 
podklady, jako je detailně vypracovaná pro-
jektová dokumentace a následně výměr, tzv. 
„slepý rozpočet“, tak máme skoro vyhráno. 
Stačí nám oslovit ověřené realizační fi rmy, 
kterým pošleme projektovou dokumentaci 

k  nacenění, a  následně můžeme vyhodnotit 
jednotlivé nabídky. Problém však nastává, 
když se nabídky vyhodnocují jenom na  zá-
kladě ceny. Nabídky od  fi rem by měla vždy 
vyhodnotit osoba s  praxí z  oboru obnovy 
bytových domů. Je totiž potřebné jednotlivé 
nabídky vyhodnotit i z technického hlediska, 
aby se odhalily případné nedostatky a přede-
šlo se možným komplikacím při realizaci stav-
by. V ideálním případě by to měl být technic-
ký dozor, který následně bude i  kontrolovat 
kvalitu na stavbě po dobu realizace. 
Poslední etapa je nastavení kontrolních me-
chanismů. Musíme si uvědomit, že při zatep-
lení bytového domu na  jedné straně stojí 
investor, který nemá zkušenosti s  obnovou 
bytového domu, a  na  druhé straně je reali-
zační společnost, která má za sebou několik 
realizací a  ví přesně jak postupovat, aby se 
vytěžilo z  dané zakázky co nejvíc. Je proto 
nutné, aby investor měl na  svojí straně od-

borníka, který má dostatečné znalosti s  ob-
novou bytových domů. Odborná osoba, jako 
je technický dozor, může investorovi mimo 
jiné ušetřit fi nanční prostředky, ale hlavně 
pomoct v tom, aby technické věci byly prove-
dené správně a tím pádem zaručit i dlouhou 
životnost stavby. 
V západních zemích je úplně běžné, že si in-
vestoři (SVJ, bytová družstva) najímají již při 
plánovaní obnovy bytového domu odbor-
nou osobu, která jim pomůže celý proces 
obnovy realizovat kvalitně a hlavně tak, aby 
vynaložené fi nanční prostředky byly efektiv-
ně investované. Je pravda, že odbornou oso-
bu je třeba zaplatit, ale z praxe se ukazuje, že 
tato investice se v nejednom případě vrátí při 
realizaci, a v každém případě se ušetří mini-
málně případné stresové situace, které vzni-
kají při samotné realizaci. 

Kristian Palčo 

autorizovaný stavební dozor

Jak úspěšně obnovit bytový dům?
Tuto otázku si pravděpodobně klade každý investor předtím, jak začne rozmýšlet, že investuje fi nanční 
prostředky do obnovy bytového domu. Hned na začátku musím konstatovat a z praxe to jednoznačně 
vyplývá, že investoři při obnově bytového domu prioritně myslí jen na úsporu energie, v lepších přípa-
dech možná i na opravu degradovaných balkónů, resp. lodžií. Z odborného hlediska je třeba konstato-
vat, že obnova bytového domu by měla být řešená hlavně jako prodloužení životnosti objektu. 

Nabízené služby: 
 Odborné poradenství při obnově bytových domu

 Pomoc s výběrem projektanta a generálního dodavatele
 Technický dozor investora

 Odborné a znalecké posudky
Kontakt: Kristian Palčo, mobil: 601 380 038, e-mail: palco@pkxmax.cz
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PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o., www.servisfasad.eu

DOTACE

266 313 728

PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o., www.servisfasad.eu
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RENOVACE FASÁDY? 
Jedině s jedničkou na trhu! 

Revitalizační poradna únor 2020www.radce-pro-SVJ.cz

Nepodceňujte rizika zanedbané fasády plné prachu, řas a prasklin
Fasádu domu dělají detaily. Nevhodně provedené nebo již staré zateplení Vám může značně 
zkomplikovat život. Prvními příznaky budoucích komplikací je estetické znehodnocení. Na takové
fasádě nejčastěji najdeme praskliny, znečištění od prachu a bohužel taky usazené řasy a zdra-
votně škodlivé plísně. Tyto nečistoty si nevědomky každý den prostřednictvím větrání pouš-
tíme do obytných prostor a ohrožujeme tak své zdraví. Dále dochází k oslabení a poškozování 
krycí vrstvy zateplení a tudíž i ke zkrácení živostnosti zateplovacího systému s budoucími 
fatálními následky. Z těchto nedostatků plynou komplikovanější opravy a tím i vyšší investice do 
budoucna. V takovém případě je čas na odborné posouzení stavu fasády.

Proč se nám vlastně fasáda poškodila? 
Hlavní příčinou poškození bývá nekvalitně provedená práce či použitý nevhodný materiál. Na 
fasádu navíc působí špína a prach z okolí domu, např. ze silnice. Stav fasády také ovlivňuje 
okolní zeleň a v neposlední řadě orientace domu. 

Největší výhody renovace fasády:
- Nový vzhled domu
- Zdravé bydlení
- Bezpečné větrání
- Prodloužení životnosti zateplené fasády
- Vyhnete se náročné investici za opravy

Informujte se na www.revitalizacebytovek.cz/fasada nebo na telefonu 800 100 533. 

Aby renovace splnila očekávání a hlavně účel, měla by ji provádět odborná fi rma. 
Nechte si odborně posoudit stav fasády od největšího lídra na trhu v revitalizaci bytových domů. Opravili jsme více jak 800 bytových domů. Díky laboratorní analýze zjistíme jak zjevné, tak skryté 
vady. Navrhneme řešení na míru Vašemu domu a následně opravíme zjištěné vady. Působíme po celém území republiky a díky skvěle odvedené práci a zkušenostem z oprav bytových domů jsme 
právem označováni za JEDNIČKU NA TRHU. Neváhejte se na nás obrátit!

Před renovací

Před renovací

Před renovací

Renovace

Renovace

Renovace

Po renovaci

Po renovaci

Po renovaci

 Jihlava, Březinova 89, 90

 Staré Město pod Landštejnem 127

 Zbýšov, Školní 484, 485
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POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ SLUŽBY
Před započetím záměru provedeme posou-
zení na  místě včetně odborné konzultace 
a  poradenství. Na  tomto základě připraví-

me kompletní studii pro opravu/revitalizaci fa-
sády, následně zpracujeme cenovou nabídku. 
V  případě potřeby provedeme prováděcí 
projektovou dokumentaci. Vyřídíme závazné 
stanovisko od OPP MHMP (památkáři) a po-
můžeme zajistit granty od MHMP, které dosa-
hují až 40 % z  hodnoty investičních nákladů 
za opravu fasády. 

PROVÁDÍME PRŮZKUMY
Provedeme stavebně technický a restaurátor-
ský průzkum.

NAŠE PŘEDNOSTI
  PROVEDEME KONZULTACI A  PORA-

DENSTVÍ NA MÍSTĚ STAVBY ZDARMA
 PŘIPRAVÍME KOMPLETNÍ STUDII PRO 

OPRAVU/REVITALIZACI FASÁDY, NÁSLED-
NĚ ZPRACUJEME CENOVOU NABÍDKU

 V PŘÍPADĚ POTŘEBY PROVEDEME PRO-
VÁDĚCÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

 VYŘÍDÍME ZÁVAZNÉ STANOVISKO 
OD OPP MHMP

 POMŮŽEME VÁM ZAJISTIT GRANTY 
OD MHMP

 VYŘÍDÍME ZÁBORY VEŘEJNÉHO PRO-
STRANSTVÍ PRO UMÍSTĚNÍ LEŠENÍ 
A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

  NA OPRAVY FASÁD POUŽÍVÁME MATE-
RIÁLY V SOULADU S POŽADAVKY NPÚ

HIFAS – OPRAVY FASÁD PRAHA
V HIFAS provádíme kompletní opravy a restaurování fasád, vč. obnovy ploch a štukové výzdoby, 
oprav poškozených říms, šambrán, reliéfů, bosáží, konzolí a dalších zdobných prvků. Pokud jsou 
prvky zcela degradovány, vyrobíme jejich repliky.

Kontakt: tel.: +420 773 811 002, e-mail: info@hifas.cz, www.hifas.cz
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VLASTNOSTI ŠPALETOVÝCH 
OKEN STABIL
Špaletové okno je dřevěné okno tvořené 
dvěma vnějšími a  vnitřními otevíracími kří-
dly. Špaleta je dřevěná část mezi nimi. Dnes 
jsou špaletová okna instalována především 
do  historických budov. Dnešní špaletová 
okna zachovávají starobylý vzhled a  svými 
vlastnostmi se díky využití moderních tech-
nologií blíží moderním oknům a mohou být 
využita i v nízkoenergetických domech.

Záruka 15 let, dlouhá životnost
Dřevěná špaletová okna mají staletími pro-
věřenou životnost. Okna STABIL poskytují 
nejdelší záruku na trhu a doživotní servis.

Vzduchotěsnost, vodotěsnost
Díky profi lované konstrukci rámu a celoob-
vodovému zafrézovanému těsnění je zajiš-
těna požadovaná vzduchotěsnost a  vodo-
těsnost.

Protihluková izolace
Zvukový útlum je až 45 dB.
Špaletovými okny osazujeme především his-
torické fasády starých vil a činžovních domů 
v původní zástavbě v centrech měst.

Individuální vzhled
Profi ly vyrobíme na míru vašich představ. Při-
blížíme se i původnímu vzhledu oken, které 
musí zapadat do  historické fasády. Vyrobí-
me také interiérové obložení, které dotvoří 
vnitřní prostor v okolí špalet, takže je výsled-
ná podoba věrná původnímu stavu. Velkou 
výhodnou dřevěných špaletových oken je, 
že se v případě poškození dají opravit. Díky 
tomu mohou zůstat v reprezentativním sta-
vu mnohem déle. Vyrábíme rovněž repliky 
původních špaletových oken včetně všech 
zdobných dřevěných prvků.
Je-li třeba zařídit povolení od  příslušných 
úřadů, tzv. „Závazné stanovisko od Památká-
řů“, můžete tuto administrativní část činnos-
ti bez obav nechat na nás. Máme zkušenosti 
s náročnými rekonstrukcemi, které podléhají 
přísnému dohledu Památkářů.

GRANTY
Na  špaletová okna je možné získat granty 
a dotace. Můžete získat grant od MHMP (Ma-
gistrátu hlavního města Prahy) a dotaci NZÚ 
(Nová zelená úsporám). Zkušení zaměstnan-
ci OKNA STABIL nabízí kompletní vypraco-

vání veškeré do-
kumentace pro 
podání žádostí 
a  komunikaci 
s příslušnými úřady.
Zpracujeme podklady, projekt a žádosti pro 
čerpání grantů od MHMP a dotací z progra-
mu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Celková výše 

grantů a dotací dosahuje celkově až 50% 

z investičních nákladů za pořízení špale-

tových oken.

PŘÍSLUŠENSTVÍ je samozřejmostí
Dodáváme také žaluzie, rolety a  sítě proti 
hmyzu ve špičkové kvalitě a v designu, který 
ladí s vašimi novými okny.

ŠPALETOVÁ OKNA STABIL
Okna STABIL – nejdelší záruka na trhu 15 let

Jsme český výrobce oken. Naše okna se vykazují dlouhou životností a splňují 
vysoké nároky na energetickou úsporu díky vynikajícím izolačním vlastnos-
tem. Nabízíme výhodný poměr ceny a kvality se zárukou až 15 let. Okna STA-
BIL spojují tradiční českou řemeslnou kvalitu a špičkové technologie.

Kontakt: OKNA STABIL, E-mail: info@dolehidegroup.cz  
tel.: +420 734 212 385, 773 811 001, www.oknastabil.cz

MISTROVSKÁ PRÁCE – vyrábíme repliky původních špaletových

oken včetně všech zdobných dřevěných prvků.
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  Správa nemovitostí je široký pojem, jaké 
oblasti se věnuje Domsys?

Michal Vrábel (MV): Zaměřujeme se na provoz 
a vývoj specializované aplikace pro správce ne-
movitostí, kteří vykonávají ekonomickou a tech-
nickou správu bytových domů (SVJ, bytová 
družstva), pronájmů komerčních či městských 
nemovitostí.

  Kdo je váš typický zákazník?
MV: Naši zákazníci jsou především z  řad profe-
sionálních správců SVJ/BD, kteří mají ve  správě 
od 100 do 10 000 bytových či nebytových pro-
stor. Nechci zapomenout ani 
na celou řadu našich menších zá-
kazníků z řad SVJ a soukromých 
investorů, pro které je Domsys 
cenově dostupný profesionální 
software pro správu nemovitostí.

  Kde se vzal Domsys?
MV: Rozhodli jsme se rozprou-
dit stojaté vody a  nabídnout 
správcům úplně novou alterna-
tivu, díky které konečný zákaz-
ník – vlastník/výbor získá služ-
bu odpovídající 21. století. Trh 
byl poměrně stabilně rozdělen 
mezi zavedené aplikace (větši-
nou z  90. let), kam se nejméně 
posledních deset let nepovedlo nikomu pronik-
nout. Jenže doba už je jinde a vlastníkům tato 
úroveň služeb nestačí.

  Proč myslíte, že vlastníkům stávající správ-
covské služby nepostačují?

MV: Vlastníci chtějí od  správce za  své peníze 
více – pravidelně zpracovávané platby, včasné 
zasílání upomínek, přehledně a online poskyto-
vaná data. Jenže bez adekvátní aplikace lze jen 
obtížně nabídnout odpovídající standard služeb. 
V  současné době je používání Domsys konku-
renční výhodou. Rozhodne-li se SVJ pro výměnu 
správce, má ten s aplikací Domsys výhodu.

  Kolik vlastníků či správců již pracuje ve vaší 
aplikaci?

MV: V současné době několik set správců spra-
vuje v Domsys téměř 100 000 jednotek. A já vě-
řím, že tu 100000. oslavíme právě letos.

  Čím jste správce SVJ přesvědčili, aby pou-
žívali vaši aplikaci místo té, na kterou jsou 
zvyklí?

MV: Vytvořili jsme přehlednou a intuitivní webo-
vou aplikaci moderních parametrů s  důrazem 
na bezpečnost. Pohodlné ovládání ale ještě ni-
koho nepřesvědčí investovat čas a peníze do ně-
čeho nového, co má být navíc základním ka-
menem jeho byznysu. Myšlenka, jak uspět, byla 
jednoduchá. Museli jsme přijít s takovou aplikaci, 
která si vydělá na sebe, a ještě ušetří majiteli dal-
ší náklady. Právě zjednodušení a  s  tím spojená 
úspora cca 50 % času doplněná o zásadní zlep-
šení prezentace činnosti správce je přeci skvělou 
příležitostí, jak díky investici do software vydělat. 

Vysoká míra automatizace a zjednodušení pravi-
delných činností je jednou z podstatných vlast-
ností. Vždyť jen včasné a  pravidelné rozesílání 
upomínek výrazně zlepšuje platební morálku. 
Přitom v Domsys je toto měsíční zpracování pla-
teb a upomínek otázkou několika minut.

  Pomáháte fi rmám s implementací?
MV: Ano, máme tým odborníků s detailní znalos-
tí oblasti správy nemovitostí i účetnictví. Impor-
tujeme a konsolidujeme data, školíme uživatele. 
Poskytujeme také poradenství metodické, kdy 
umíme inspirovat našimi bohatými zkušenostmi.

  Je součástí Domsys také účetnictví či daňo-
vá evidence?

MV: Detailně a strukturovaně evidujeme všech-
ny ekonomické údaje v podrobnosti účetnictví. 
Máme řádově sto výstupních sestav PDF/XLS. 
I  přesto účetnictví jako takové zcela úmyslně, 
jako součást Domsys, nenabízíme. Jednoznačně 
lepší je používat plnohodnotný účetní program, 
do kterého data sofi stikovaně exportujeme. Po-

užíváte-li obvyklý účetní program, je snadnější 
nalézt zaměstnance či účetnictví outsourcovat. 
K celoroční práci s Domsysem nemusí být uživa-
tel účetním.

  Populárním tématem je zpřístupnění dat 
online. Umožňujete vlastníkům takový pří-
stup?

MV: Ano, jedná se o velmi oblíbenou součást, říká-
me jí Domsys Portál. Ten je nejen webový, ale také 
jako aplikace pro mobilní telefony s Android a iOS. 
Především vlastníci a výbor vyžadují zřízení tako-
vého přístupu stále častěji. Pokud správce tuto 

službu poskytnout neumí, bývá 
to pro SVJ důvodem k  nalezení 
jiného správce, který to umož-
ňuje. Taková SVJ nás stále častěji 
kontaktují s žádostí o doporučení 
správců, kteří používají Domsys.

  Zpracovává Domsys také 
roční vyúčtování?

MV: Domsys vytváří správná, 
přesná a úplná roční vyúčtování. 
Přehledně porovnáme skutečně 
uhrazené zálohy oproti výsledné 
výši nákladu. Rozúčtováváme 
také náklady na teplo (vytápění 
a ohřev TUV) v souladu s přísluš-
nou vyhláškou. Hotové vyúčto-

vání lze během pár minut distribuovat vlastní-
kům emailem, poštou či zveřejnit na portál.

  Jak mohou vlastníci získat takový online 
přístup ke svému SVJ?

MV: Je smutné, že dnes máme online přístup 
z webu či mobilu ke všemu možnému, ale přesto 
většina vlastníků nemá online přístup k základ-
ním informacím o hospodaření a ekonomickém 
stavu svého SVJ. Nejjednodušší cestou je vyu-
žívat služby moderního správce, který používá 
Domsys nebo na  Domsys přejde. Z  toho poté 
automaticky plynou všechny výhody a možnosti 
pro správce i vlastníky. 

  Lze získat náhled či demoverzi aplikace?
MV: Na  našich stránkách www.domsys.cz/              

demoverze stačí požádat o  demoverzi, kterou 
zřizujeme obratem, její platnost je 14 dnů. Rádi 
však aplikaci správcům představíme s naplněný-
mi daty včetně výstupů.

www.domsys.cz

ROZHOVOR: Konečně moderní správa SVJ
Populární aplikace pro správce nemovitostí přináší do léta opomíjeného segmen-
tu zcela nové možnosti a standardy. Domsys je online software pro správu nemo-
vitostí, který se za pět let stal jedním z nejpopulárnějších nástrojů profesionálních 
správců SVJ. Zakladatel společnosti Data Evolution s.r.o. Michal Vrábel prozradí, co 
stojí za úspěchem aplikace a co na ní správci nemovitostí nejvíce oceňují.
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Je jen na  Vašem vkusu, zda PVC madla 
v  mnoha barevných odstínech, luxusnější 
a útulnější dřevěná madla či odolná plasto-
vá madla. Máme řešení téměř pro každého. 
Pro inspiraci navštivte www.madlapropane-
lovedomy.cz
ZDARMA a nezávazně Vám vypracujeme ce-
novou kalkulaci. Je to velmi malá investice 
s velkou přidanou hodnotou.

Stará madla na zábradlí dosloužila?
Se společností Dastech dopadne 
výměna na jedničku.

Specializujeme se na dodávku a montáž madla na zábradlí pro panelové domy úspěšně mno-
ho let. Máme nejširší výběr kvalitních materiálů a nabízíme odborné poradenství, zaměření 
i profesionální montáž. 

Dastech s.r.o., U Kapličky 6, Lahošť
Volejte zdarma 800 310 320,  nebo navštivte naše www.dastech.cz I www.vybaveniprobydleni.cz I www.madlapropanelovedomy.cz

Společnost Dastech je moderní a živá fi rma, 
která se pro své zákazníky  snaží  vyvíjet 
a  nabízet  praktické novinky pro dům, byt 
i zahradu.
Rádi bychom Vám ze svého programu před-
stavili například zábrany květinových truhlí-
ků, které na okenních parapetech spolehlivě 
zabezpečí květiny proti jejich pádu.
Zábrany květinových truhlíků jsou subtilní 
a přitom pevné, vyrobené z kvalitní nerezo-
vé oceli a budou Vám tak sloužit bez údržby 
dlouhé věky. 

Pro Váš balkon naleznete v  nabídce také 
stolky či držáky truhlíků na  zábradlí, kvalit-
ní plechové úložné boxy a skříně rakouské-
ho výrobce Biohort nebo plastová madla 
na balkón Balmad.
Pro inspiraci navštivte náš eshop  
https://www.vybaveniprobydleni.cz/

Novinkou pro rok 2020 je variabilní květino-
vá stěna SEMIRAMIS pro vytvoření  útulného 
a  praktického zákoutí na  balkónech a  tera-
sách. 
Velké množství doplňků nabízí široké mož-
nosti uplatnění pro sestavení květinové stě-
ny SEMIRAMIS podle vašich představ. 
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Z naší dlouholeté praxe víme, že je nutné v mnoha 
případech již po 8letech fasádní nátěr renovovat 
pro znovuobnovení funkčnosti fasády a  přitom 
zachovat její vlastnosti jako jsou vysoká paropro-
pustnost, voděodolnost, odolnost proti alkáliím 
a  klimatickým vlivům. V  praxi začínáme aplikací 
penetračního nátěru pro sjednocení různoro-
dých savostí podkladů a pro zaručení přilnavosti 
fi nálního nátěru. Po  24hodinách provádíme mi-
nimálně dvounásobný fi nální silikonový nátěr 
s  hydrofobními účinky, odperlovacím efektem 
a paropropustností. Po provedeném čištění fasády 
provádíme údržbu fasády tmelením spár pružným 
elastickým tmelem (spáry mezi rámy oken a ostě-
ním, parapety, vzniklé praskliny v omítkách aj.).

OBNOVTE VZHLED FASÁDY
Specializujeme se na  čištění a  renovaci fasád bytových domů. U  starších fasád jsou barvy 
postupem času degradovány povětrnostními vlivy, ztratily svou schopnost odolávat slunci 
a povětrnostním vlivům a tím dochází k omezení ochrany zateplovacího systému. 

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

TMELENÍ DILATAČNÍCH SPÁR MRAZUVZDORNÝM ELASTICKÝM TMELEM

DEGRADACE VÝPLNÍ SPÁR

Oprava dilatačních spár  je dříve nebo později vyžadována u každého 
panelového domu. Nepříznivým počasím, zatékáním srážkové vody, 
kondenzací vodních par nebo již nefunkční stávající izolací dochází 

k postupné degradaci výplní mezipanelových spár, následně k porušení 
konstrukce a vzniku plísní, které vytvářejí pro život nezdravé prostředí, 
proto je nutné se rozhodnout k přetěsnění dilatačních spár co nejdříve!

Spárování panelových domů a izolaci spár mezi panely realizujeme ho-
rolezeckou technikou za použití osvědčené technologie SE SPECIÁLNÍ-
MI DISPERZNÍMI TMELY, které vyhovují třídě 12,5 podle ISO 11 600, tzn. 
dynamickému namáhání -12,5 %, a  po  vyschnutí vytvoří dlouhodobě 
funkční plastoelastický spoj či těsnění. Velkou výhodou je jejich přetíra-

telnost nátěrovými hmotami, výborná přilnavost na většinu stavebních 
materiálů i snadná zpracovatelnost.
Technologický postup – odstranění stávajícího tmelu, hloubková pe-

netrace styčných stěn spár, vložení miralonového těsnícího provazce, 

tmelení pružným akrylátovým nestékavým tmelem včetně zapravení.
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Dešťové svody FURANFLEX Rain® kompozitní vložka pro vnitřní dešťové svody
Nabízíme čisté a rychlé vložkování – opravy dešťových svo-
dů (stávajících litinových, azbestových, plastových či beto-
nových)  z rovných střech bytových domů, které jsou postu-
pem času porušeny, netěsní a dochází k průsaku a zatékání 
v  místech tohoto porušení a  spojů do  budovy. Provedení 
opravy během jednoho dne. Bez bourání a bez nutnosti pří-
stupu do bytů.

 Zachování stávajícího průměru
 Vložkování bez jediného spoje
 Nadstandardní délka záruky

WWW.DESTOVESVODY-FURANFLEX.CZ

Společné komíny FURANFLEX® kompozitní vložka pro společné komíny   
Nabízíme modernizaci společných komínů pro více podlaží 
nad sebou pro provoz nových kondenzačních kotlů a stávají-
cích turbo kotlů – bez nutnosti bourání a s minimálními zásahy 
do bytů.
Nová evropská směrnice o  účinnosti kotlů zakazuje nekon-
denzační plynové kotle v celé EU, bez výjimek. Jde o nekon-
denzační plynové kotle napojené do komína v provedení B – 
atmosférické (výjimka do září 2018) a nekondenzační plynové 
kotle v provedení C – turbo.
Pro provoz nových kondenzačních kotlů, nemají povětšinou 
starší stávající společné keramické komíny dostatečnou těs-
nost v odpovídající přetlakové třídě a krom toho, hrozí i vyté-
kání kondenzátu mimo tuto spalinovou cestu spoji mezi stá-
vajícími keramickými vložkami.
Naše fi rma používá pro tuto modernizaci, úpravu a vložkování 
stávajícího komínového průduchu kompozitní vložkou Furan-
fl ex, která nezmenšuje průměr průduchu a je určena pro pro-
voz stávajících turbo i nových kondenzačních kotlů.

WWW.KOMINIK-EKOTOP.CZ/SPOLECNE-KOMINY
Jsme tady pro Vás již 25 let! Profesionalita. Bezpečnost. Osobní přístup. 
Neváhejte nás kontaktovat – konsultace, informace :

EKOTOP SERVIS, s.f.o., David Jiránek – 739 050 913
W W W. E K O T O P S E R V I S. C Z
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Poptávkový formulář
Mám zájem o kontakt a přípravu nezávazné cenové nabídky na vyčištění odvětrávacího potrubí se slevou 3 000,- Kč.
 

Jméno a příjmení: ..............................................................................................................................................................Funkce: ................................................................

Adresa: ...................................................................................................................................................................................PSČ: ......................................................................

E-mail: ....................................................................................................................................................................................Telefon: ................................................................

Počet bytových jednotek: .................................. Počet pater: ............................................ Počet bytů na patře:      2      3     4     nebo více, počet: .............

Vyplněný formulář zašlete buď poštou na Alkion service s.r.o., Zámecká ulice, 514 01 Jilemnice, 
nebo naskenovaný e-mailem na info@alkion.eu

1.  Jak dlouho působí vaše fi rma v tomto obo-
ru? Jaké jsou vaše zkušenosti?

Alkion service s.r.o. je rodinná fi rma vlastněná 
panem Luďkem Petrilákem a jeho dvěma syny. 
Vznikla v roce 2009 - loni tedy slavila desetileté 
výročí – a od začátku se specializovala na čiště-
ní vzduchotechnických potrubí a  odtahových 
systémů. Nejvíce zkušeností jsme získali v prů-
myslu, kde jsme naráželi na, často na  první 
pohled těžko řešitelné, výzvy. Díky našemu vý-
vojovému oddělení jsme však vyvinuli unikátní 
zařízení, která si také sami vyrábíme, a to nám 
pomáhá být na evropské technologické špičce 
v tomto úzce specializovaném oboru.

2.  Jak se liší čištění vzduchotechniky v obyt-
ných a v průmyslových objektech?

Zjednodušeně řečeno jsou průmyslové objekty 
mnohem komplikovanější. Nejde jen o velikost 
objektů a délku potrubí, ale hlavně o typ znečiš-
tění. V průmyslu je často podobnější spíše asfaltu 
než jen nánosu prachu. U obytných nebo kance-
lářských budov se jedná právě o prach a mastné 
nečistoty. Díky našim zkušenostem z  průmyslu 
jsme však schopni nabídnout špičkovou techni-
ku a kvalitu i v bytových a panelových domech.

3.  Jaká zdravotní rizika s sebou nesou nevy-
čištěné stoupačky?

Zdravotních a  hygienických rizik je celá řada. 
Stáří panelových domů, a  tedy i  stoupaček je 
v řádu desítek let. Za tu dobu se v potrubí na-
shromáždilo velké množství mastného prachu, 
který je odsáván z toalet, koupelen a kuchyní. 

V  tomto poměrně teplém a  vlhkém prostředí 
se daří jak koliformním bakteriím, které přená-
šejí průjmová onemocnění, tak i různým typům 
plísní a kvasinek. Ty můžou následně přispívat 
ke vzniku alergií a astmatu nejen u dětí. V ne-
poslední řadě způsobují znečištěné stoupačky 
také vyšší prašnost v  bytech a  zvyšují požární 
riziko v celém domě.

4.  Jaké roční období je na  čištění v  panelo-
vých domech nejvhodnější?

Obecně mohu říci, že když nesněží, neprší a ne-
mrzne, tak může čištění probíhat. Prakticky je 
nejlepší sezóna od dubna do října, kdy je rela-
tivně nejstabilnější počasí a práce tak můžeme 
plánovat dostatečně dopředu. Když se ozvete 
například ještě v  dubnu nebo v  květnu, tak 
do prázdnin většinou čištění zvládneme. Ozve-
te-li se až v říjnu, tak je možné, že budeme mu-
set čištění odložit až na další jaro.

5.  Od čeho se odvíjí cena čištění?
Faktorů je několik. Mezi hlavní patří počet pa-
ter domu, počet vchodů a typ zakončení stou-
pačky na  střeše. Turbíny typu Lomanco jsou 
snadnější na demontáž, proto je čištění časově 
méně náročné, velké elektrické ventilátory jsou 
komplikovanější. 

6.  Za jak dlouho přijedete, když si vás objed-
náme?

Omlouvám se, ale na  to nemůžu odpovědět 
úplně jednoznačně. Většinou se nám daří 
v sezoně domluvit termín do  jednoho měsíce 

od objednání. Záleží na vytíženosti našich týmů 
a  velikosti projektů, které souběžně realizuje-
me. V současné době máme v terénu čtyři týmy 
vybavené veškerou technikou. Stává se, že mu-
síme některé termíny posunout, protože často 
řešíme rychlé požadavky zákazníků například 
ze zaoceánských lodí nebo urgentní sanaci vý-
robní haly po požáru, kde bohužel nemůžeme 
o termínech rozhodovat sami.

7.  Zbývá po čištění nějaký odpad? Jak s ním 
nakládáte?

V  rámci čištění současně odsáváme nečistoty 
výkonným středotlakým ventilátorem s vlastní 
účinnou fi ltrací. Potrubí tak dostáváme do pod-
tlaku a tím zajišťujeme, že se nečistoty nedosta-
nou do jednotlivých bytů. Špinavé fi ltry potom 
likvidujeme v souladu s platnou legislativou.

8.  Která zakázka pro vás zatím byla nejzají-
mavější?

Mezi naše nejatraktivnější a  pro naše techni-
ky nejzajímavější zakázky patří projekty pro 
americké námořnictvo (US Navy), se kterým 
spolupracujeme již řadu let a několikrát ročně 
se vydáváme za prací do loděnic v Chorvatsku 
nebo v  Německu. Podobně nás baví i  práce 
na zaoceánských výletních lodích, ale naši tech-
nici sbírají mnoho zkušeností i v Rakousku nebo 
Německu u špičkových technologických fi rem. 
Takhle narychlo si vzpomenu například na fi r-
mu, která vyrábí mikroprocesory, takže se jedná 
o superčisté prostředí. Mnohé projekty pro nás 
neznamenají jen práci, ale také vzrušující výzvy!

8 otázek o čištění odvětrávacích potrubí
Pavel Čampulka, obchodní zástupce a  specialista 
na panelové domy společnosti Alkion service s.r.o.
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Okna pro váš   
moderní dům.
S okny REHAU uspoří objekt až 76 % energie. Výborně 
utlumí hluk, zvýší uživatelský komfort a zhodnotí nemovi-
tost. Okna SYNEGO a GENEO jsou snadno udržovaná 
a 100% recyklovatelná. Výběr z mnoha designů.
 
Okna znovunalezená pro moderní život.
www.rehau.cz  
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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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Otázka zní, jakým způsobem vybírat lanové či hyd-
raulické výtahy. Omezíme se pouze na  český trh, 
který není sice velký, ale má bohatou tradici a vy-
značuje se hustou koncentrací výtahářských fi rem. 
Pokusíme se objektivně zhodnotit kladné i záporné 
stránky lanových a  hydraulických výtahů s  ome-
zením se na  největší oblast trhu, tj.osobní výtahy 
od 320 do 630 kg,  v níž se oba typy výtahů použí-
vají (nebudu mluvit o speciálních panoramatických 
výtazích, o  speciálních nákladních výtazích  atd.).  
Budeme na jedné straně hodnotit lanové bezstro-
jovnové výtahy poslední generace, opatřené frek-
venčním měničem VVVF, na druhé straně moderní  
hydraulické výtahy Fluitronic, které používají  pro 
svůj chod ekologické oleje místo tradičních olejů 
na minerální bázi a elektronické řídící bloky.
Aktuální trend ukazuje, že do  5/6 zastávek se 
upřednostňují hydraulické výtahy nové generace, 
od 7 zastávek nové lanové výtahy. 

HODNOCENÍ předností 
obou technologií:

  Ani jedna technologie nepředstavuje nebezpe-
čí   pro životní prostředí. Zavedením používání 
ekologických olejů u nových  hydraulických vý-
tahů se eliminuje dopad na  životní prostředí, 
čímž splňují požadavky evropských norem

  Moderní lanové výtahy mají  své pohony umís-
těné uvnitř šachty, není tedy potřeba počítat 
se zvláštním prostorem na střeše nebo uvnitř 
budovy. Ještě před několika lety neexistovaly 
bezstrojovnové hydraulické výtahy, v současné 
době už ale jsou  k dispozici technologii, kdy je 
možné umístit pohon hydraulického výtahu 
v šachtě nebo do skříně přenosné strojovny.

  Spotřeba el. energie u  lanových a  hydraulic-
kých výtahů poslední generace je téměř stejná: 
lanový výtah o nosnosti 480 kg vyžaduje příkon 
3-4 kW oproti 6-7 kW vyžadovaného u hydrau-
lického výtahu Fluitronic, ale lanové výtahy 
na rozdíl od hydraulických spotřebovávají el.e-
nergii i při jízdě směrem dolů, čímž se tato spo-
třeba vyrovnává. 

  Kromě toho stálý podíl spotřeby el.energie 
(nad 50%)  připadne  fázi stand-by, tedy když 
výtah stojí. Moderní lanové výtahy jsou na roz-
díl od  hydraulických opatřeny frekvenčním 
měničem, který má velkou spotřebu el.energie 
ve fázi, kdy výtah stojí.

  Nad 15 m zdvihu je nevýhodou hydraulických 
výtahů poměr mezi  příkonem a  rychlostí 
ve srovnání s lanovými výtahy.

  Jízdní vlastnosti lanových výtahů s VVVF a hyd-
raulických výtahů Fluitronic nové generace 
s elektronickým řídícím blokem jsou na stejné 
úrovni, co se týče komfortu jízdy a  dojezdu 
na zastávku.

  Co se týče rychlosti  - lanové výtahy jezdí až 1 
m/s, tradiční hydraulické jezdí obvykle rychlostí 
do 0,63 m/s. Avšak moderní hydraulické výtahy 
Fluitronic mohou dosáhnout rychlosti  až 0,86 
m/s při jízdě směrem nahoru a 1 m/s směrem 
dolů.  Nicméně pro výtahy v obytných domech 
do  4-5 zastávek není tento argument natolik 
důležitý. Při zohlednění doby potřebné na ná-
stup -  výstup a otevření - zavření dveří je rozdíl 
mezi lanovým výtahem s rychlostí 1 m/s a hydr. 
výtahem s 0,63 m/s ca. minus 5-6 sekund, což je 
zanedbatelná doba.

  Náklady na  materiál a  montáž hydraulického 
výtahu, také nového typu Fluitronic, do  5/6 
zastávek jsou značně nižší  než u lanových výta-
hů. To však neplatí u vyšších dopravních zdvihů 
nad 6  zastávek.

  Z  hlediska bezpečnosti je nutno říci, že bez-
strojovnový  lanový výtah má normálně celý 
systém pohonu umístěn nahoře v šachtě. Proto 
se musí  všechny zásahy v případě poruchy dě-
lat na střeše kabiny v horní části hlavy šachty, 
kde se často nachází i  řízení. To je určitě ne-
bezpečná a nepohodlná pozice. To stejné platí 
i  pro montáž výtahu. U  hydraulických výtahů 
Fluitronic je pohon umístěn na dně prohlubně 
šachty nebo mimo šachtu. 

  Vyprošťovací systémy u  lanových výtahů 
jsou složitější, často je nutný nouzový zdroj 
el. proudu, u hydr.výtahů funguje stále stejný 
jednoduchý systém nouzového vyprošťování 
osob na základě poklesu kabiny přes manuál-
ní vypouštění oleje tlačítkem na řídícím bloku, 
tedy i při úplném výpadku el.proudu, což může 
dělat i osoba pouze poučená. 

  Nebezpečí v případě zemětřesení: u  lanových 
výtahů nebezpečí pádu protizávaží a pohonu 
na  kabinu, u  hydr.výtahů toto nebezpečí ne-
hrozí.

Z výše uvedeného vyplývá, že v obytných bu-

dovách do 5-6 zastávek se při výběru techno-

logie dává přednost hydraulickým  výtahům 

nové koncepce, od  7 zastávek moderním la-

novým výtahům. Pro malé zdvihy nabízejí více 

výhod hydraulické výtahy: levnější materiál, 

bezpečná,  rychlá a snadná  montáž (tj. levná), 

Pro vyšší zdvihy jsou nejlepším řešením lanové 

výtahy, zejména kvůli malému instalovanému 

příkonu a vysoké rychlosti. 

Výběr technologie souvisí s počtem pater
Do 5/6 zastávek se při volbě typu výtahu dává přednost hydraulickým výtahům nové generace, 
od 7 zastávek je vhodné volit lanové výtahy.
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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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Časová fl exibilita 
V dnešní době jsou řemeslníci stále vytíženější 
a je čím dál více problematičtější dohledat fi r-
mu, která má čas a je schopna zakázku v námi 
požadovaném termínu realizovat. Ověřová-
ní volných kapacit obvoláváním fi rem není 
efektivním řešením. Členové výboru se přes 
den věnují svým pracovním povinnostem 
a  na  správu SVJ přichází čas až ve  večerních 
hodinách, kdy není prostor k telefonování fi r-
mám. Poptávku přes internet je možné zadat 
v klidu, a to i v nočních hodinách. Firmy si po-
ptávku přečtou a následně se již ozývají jen ty, 
které jsou schopny zakázku realizovat v námi 
požadovaném termínu. Odpadá tedy první 
otázka: „Dobrý den, máte čas na…?“ a můžete 
rovnou přejít k domlouvání detailů.

Služba je zdarma 
Zadání poptávky vás stojí maximálně 5 minut 
vašeho času a  žádné peníze. Veškerou práci 
za  vás provedou operátoři, kteří poptávku 
upraví a rozešlou jen fi rmám, které v dané lo-
kalitě mají zájem realizovat zakázky. Tato celá 
služba je nejen zdarma, ale také nezávazná. 
Výběr fi rmy je vždy na vás a samozřejmě nako-
nec můžete realizovat zakázku i s jinou fi rmou, 
kterou například seženete jinde.

Osobní přístup 
Po  vyplnění poptávkového formuláře se vám 
telefonicky ozve operátor z  oddělení správy 
poptávek, který s  vámi rychle poptávku pro-
jde. Společně tak můžete doplnit další důležité 
detaily. Operátoři jsou zkušení profesionálové 
a dobře vědí, co který dodavatel potřebuje vě-

dět. Pro začátek tedy stačí vyplnit jen pár zá-
kladních informací. Firmy také ocení fotografi e 
nebo např. hrubé náčrty, které je možné připo-
jit rovnou k poptávce. 
 
Ověřené fi rmy
Všichni členové výboru musí ze zákona ve své 
funkci jednat s péčí řádného hospodáře. Opa-
trnost a  obezřetnost je tedy při sjednávání 
nových zakázek velmi důležitá.  Poptávkové 
portály vám mohou být i  v  tomto nápomoc-
né.  Firmy na  portálech získávají hodnocení 
od  poptávajících, podle kterých si následně 
můžete snadněji udělat představu o přístupu 
fi rmy k  zákazníkům. Udělování hodnocení je 
mezi zákazníky čím dál oblíbenější a často roz-
hoduje o fi nálním výběru fi rmy nebo produk-
tu. Např. na poptávkovém portále Poptávej.cz 
v tuto chvíli evidují již přes 11 600 udělených 
recenzí.

Velké množství různých fi rem 
Členové výboru řeší velké spektrum různoro-
dých problémů. Někdy je třeba sehnat fi rmu 
na výměnu sklepních oken, jindy je třeba natřít 
parapety nebo sehnat fi rmu na úklid chodeb. 
Všechno to, a  i  další jiné záležitosti se jedno-
duše zařizují stále na  stejné adrese. Stačí si 
zapamatovat jednu webovou adresu poptáv-
kového serveru, který eviduje velké množství 
různých fi rem, a to pro zajištění drobných prací 
až po velké projekty.

Bezpečnost 
Pro kontaktování je třeba zadat telefon a email, 
následně již komunikace probíhá napřímo, a to 

mezi vámi a fi rmou, která vás osloví. Nemusíte 
se obávat, že tyto údaje budou na stánkách vi-
ditelné. Vše je pečlivě ukryto a kontakt na vás 
se dostane pouze té fi rmě, která o zakázku pro-
jeví opravdový zájem.

Co bude dále následovat?
Komunikace mezi vámi probíhá prostřed-
nictvím telefonu nebo emailu. Firma se vám 
ozve a  nabídne své služby. Po  tomto kroku 
již následně vše probíhá standardně a  tak, 
jak jste zvyklí. Firma přijede, místo prohlídne 
a  zpracuje detailní nabídku přímo na  míru. 
Veškeré kontakty na fi rmu jsou stále uloženy 
v  systému poptávkového serveru a  pokud 
omylem ztratíte kontakt, stačí se jim ozvat 
a  oni vám jistě rádi kontakt na  fi rmu znovu 
pošlou.

Zajímavosti
Už tedy víte, jak takové hledání dodavatele 
přes internet funguje a  co můžete očekávat. 
Členové výboru nejčastěji využívají tento způ-
sob pro hledání zateplení fasád, nebo výměny 
oken. Jednoduše se zde také najdou úklidové 
fi rmy nebo fi rmy poskytující správcovské služ-
by. Kromě tradičních poptávek sledujeme po-
slední dobou i zájem o nadstandardní služby 
– jako zelené střechy, venkovní rolety, sauny, 
přestavby společných prostor, kamerové sys-
témy, zabezpečovací systémy, úpravy zahrad 
a zeleně kolem domu, nebo nové zdroje tep-
la (tepelná čerpadla, klimatizace, rekuperace) 
apod. Určitě stojí za  to nebát se a  zadat po-
ptávku po  vhodné fi rmě prostřednictvím od-
kazu uvedeného níže.

Hledání fi rem - moderní trendy 
a internetové výběrové řízení
V současné době je nejpohodlnější a také nejefektivnější shánět informace prostřednictvím inter-
netu. Zamysleli jsme se, co v dnešních dnech nejvíce trápí společenství vlastníků jednotek a byto-
vá družstva. A spoustu těchto problémů lze vyřešit právě zadáním poptávky na internetu. 
Připravili jsme pro vás přehled největších výhod takového způsobu:

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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Uvítáme jakékoliv Vaše další otázky, které 
bychom mohli společnými silami představit 
v některém z dalších vydání, a které by moh-
ly pomoci dalším bytovým domům k řešení 
nejrůznějších situací nebo i  třeba jen jako 
podpora, že se s podobnými situacemi potý-
ká mnoho jiných bytových domů a že v tom 
nikdo není sám. Proto neváhejte a  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)

Při schvalování nových stanov shromážděním 

jsem měl námitku, že v nich není uvedena kon-

trolní komise. Někteří členové mi oponovali, 

že to není potřeba, ale pokud vím, tak okolní 

SVJ ji mají. Proto se chci zeptat, zda SVJ podle 

NOZ musí kontrolní komisi mít nebo je to pou-

ze na rozhodnutí shromáždění vlastníků.

Revizní komise není ze zákona povinná, záleží 
tedy pouze na  usnesení shromáždění Vašeho 
domu, zda do stanov tuto funkci zakotvíte.
Jinak ještě pro informaci – revizní komise nemá 
žádnou výkonnou moc, pouze kontroluje činnost 
výboru a upozorňuje jej na případné chyby.

Dobrý den, prosím o  radu kapající stoupačky 

vody v garáži, nad kterou jsou dva byty. Majitel 

garáže nahlásil výboru havárii, ale od  majitelů 

bytu prý nic neteče. Kdo zajištuje a hradí opravu? 

Pokud skutečně nedošlo k havárii v žádné byto-
vé jednotce, pak opravy hradí SVJ ze společných 
peněz.
Zároveň pokud se nedaří najít zdroj škody, může 
výbor nahlédnout do bytů po předešlém upozor-
nění a domluvení termínu, neboť je potřeba zjistit, 
kde tato skutečnost vznikla. Takový vstup do by-
tové jednotky upravuje § 1183 NOZ.
Podívejte se zároveň do  prohlášení vlastníka, 
po  jakou část rozvodů vody/tepla ji mají členo-

vé v  osobním vlastnictví, a  odkud se jedná již 
o  podílové spoluvlastnictví. Ve  většině 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 důležitá právě kvůli úhradě.

V  roce 1012 jsem si koupil byt do  osobního 

vlastnictví. Tato jednotka je samostatně vy-

tápěna a vše je na elektřinu. Již šest let, podle 

našeho předsedy, jsem povinen platit kontro-

lu a čištění komínu, který využívá 5 z 9 majite-

lů. Ti mají byt na plyn a elektřinu. Chtěl jsem se 

proto zeptat, zda je mou povinností čištění ko-

mínu platit, když nejsme připojen k plynu ani 

ke komínu? Děkuji za zpětnou vazbu.

Podívejte se, prosím, do Vašeho prohlášení vlast-
níka, kde je uvedeno, co vše máte v  osobním 
vlastnictví a  co je v  podílovém spoluvlastnictví 
všech členů a případně i s výlučným užíváním jen 
některých majitelů bytových jednotek.
Pokud je komín defi nován a  upraven ve  spolu-
vlastnické části prohlášení vlastníka, a pokud ne-
bylo na  shromáždění odhlasováno jinak, pak se 
na platbách za revize podílejí všichni spoluvlast-
níci bez ohledu na jejich způsobu vytápění. Jinak 
úpravu společných částí nemovité věci, konkrét-
ně i komín, naleznete v Nařízení vlády č. 366/2013 
Sb., o  úpravě některých záležitostí souvisejících 
s bytovým spoluvlastnictvím.

Mám právo nahlédnout, jak je nakládáno 

s fondem? Když se na něco zeptám předsedy, 

tak mi jen řekne, že nenadělám nic, protože to 

prostě rozhodl výbor.

Jako člen společenství vlastníků (dále jen SV) 
máte právo nahlížet do všech dokumentů ve spo-
jitosti se společenství vlastníků, kterého jste 
členem, tedy do všech dokumentů včetně účet-
nictví, výpisů z  banky apod. Toto právo vychází                                  
z § 1179 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Ještě reaguji na Vaši informaci o tom, že Vám před-
seda řekl, že o tom rozhodl výbor… Ano, výbor 
může rozhodovat sám bez nutnosti odsouhlasení 
shromáždění, ale pouze do fi nanční výše, která je 
výboru přesně vymezena ve  stanovách. Pokud 
ve stanovách Vašeho SV žádné takové ustanove-
ní není, tedy není defi nováno, o čem může výbor 
rozhodovat sám, pak bude postupovat do fi nanč-
ního limitu podle § 13, Nařízení vlády č. 366/2013 

Sb., kde jsou uvedeny limity pro rozhodování 
výboru bez nutnosti svolání a odsouhlasení shro-
mážděním.

Má SVJ povinnost vkládat na rejstřík zápisy ze 

shromáždění vlastníků?

Nikoliv, zápis ze shromáždění se na rejstřík vkládá 
pouze, například pokud byste zvolili nový výbor. 
Pak by bylo potřeba zápis poslat včetně žádosti 
o změnu zaspaných údajů, čestné prohlášení atd.

Jsme SVJ. V prohlášení vlastníka máme lodžie 

jako součást bytu. Někteří si opatřili lodžie za-

sklením, zastíněním, eventuálně mřížemi. Při 

zateplení domu bylo nutné všechna tato zaří-

zení demontovat a nahradit je těm, kteří si je 

pořídili na vlastní náklady, a to z fondu oprav. 

Postupovali jsme v rozporu s předpisy?

Postupovali jste správně.

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda může 

mít SVJ zakotveno ve  stanovách, že při pro-

deji bytové jednotky je nejdříve osloveno 

SVJ a  pokud odmítne, může být byt prodán 

a v tomto případě, zda má právo SVJ hovořit 

do výběru nájemníků.

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

Jeden majitel bytu si chce v  našem bytovém 

domě ve svém bytě zřídit kancelářské prosto-

ry, které budou navštěvovat jeho zákazníci. 

Může si majitel bytu zřídit takovou kancelář 

bez souhlasu ostatních majitelů bytů? Nemá-

me bohužel tento případ ošetřen v domovním 

řádu ani ve stanovách. Předem děkuji za od-

pověď.

Přeji hezký den a děkuji za Váš dotaz. Velmi záleží 
na tom, jakou povahu bude zmiňovaná kancelář 
mít. Obecně platí, že pokud provoz kanceláře 
nezpůsobí větší zatížení domu, tak majitel nepo-
třebuje souhlas společenství vlastníků, potažmo 
shromáždění. Zde bude velmi záležet na frekven-
ci návštěv klientů, na tom, zda například nebudou 
čekat na chodbě apod.

Poradna pro společenství vlastníků
Do redakce nám chodí dotazy z oblasti bytového spoluvlastnictví, a to ať z oblasti mezilid-
ských vztahů, tak i z pohledu práva. Rádi bychom Vám zde proto shrnuli pár dalších dotazů 
našich čtenářů, které by Vám mohly sloužit jako pomůcka pro Váš bytový dům a případné, 
doposud nevyjasněné, dotazy. 
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Na základě množících se dotazů a požadavků 
nabízíme služby profesionálního předsedy 
pro společenství vlastníků a bytová družstva. 
Funkce předsedy je vykonávána prostřed-
nictvím právníků a specialistů na správu 
nemovitostí. Zajistíme spolehlivé řešení prá-
vě pro Vás. Nabízíme profesionálního člena 
výboru nebo předsedu společenství. Jedná 
se o výkon funkce statutárního orgánu SVJ 
(dle nového Občanského zákoníku, zákona 
č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

CO OD NÁŠ MŮŽETE OČEKÁVAT?
• odpovídáme za vedení účetnictví, sesta-

vení účetní závěrky včetně plnění daňo-
vých povinností společenství, pokud již 
SVJ účetního má, spolupracujeme s ním ve 
všech výše uvedených bodech

• odpovídáme za vedení písemností (vedení 
evidence členství), zápisů ze shromáždění, 
usnesení a případnou skartaci písemností

• jednáme ve věcech správy domu, které 
nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění 
SVJ

• činíme opatření k zajištění úhrady dluhů 
vlastníků

• vedeme evidenci vlastníků jednotek a pl-
níme povinnosti ve vztahu ke společenství 
vlastníků jednotek

• zajišťujeme včasné plnění závazků spole-
čenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a 
povinností vůči třetím osobám, včas uplat-
ňujeme pohledávky společenství

• svoláváme shromáždění vlastníků, připra-
vujeme podklady pro shromáždění, zajiš-
ťujeme pozvánky a prezenci, řídíme a or-

ganizujeme jednání shromáždění vlastníků 
jednotek, zajišťujeme zápis z jednání

• samostatně uzavíráme smlouvy dle fi nanč-
ního limitu určeného shromážděním

• zajišťujeme plnění usnesení shromáždění 
vlastníků a odpovídáme mu za svou čin-
nost

• vyřizujeme žádosti, doporučení, připomín-
ky a stížnosti obdržené od členů společen-
ství

• poskytujeme průběžné informace členům 
společenství o své činnosti, důležitém dění 
ve společenství, o věcných a fi nančních vý-
sledcích správy společných částí domu

• zajišťujeme zpracování a schválení věcné-
ho a fi nančního plánu oprav a investic

• komunikujeme s účetními a navrhujeme 
výši záloh na úhrady za jednotlivé služby 
a způsob rozúčtování úhrad za služby na 
jednotlivé vlastníky

• konáme pravidelné porady se správcem ob-
jektu včetně pravidelné kontroly objektu

• vymáháme plnění povinností stanovených 
členům společenství

• dohlížíme na výkon činnosti správce, pro-
vádíme jeho kontrolu

Víme, že jsou pořád SVJ, která GDPR 
nestihla, proto nabízíme kompletní 
právní balíček pro vyřešení GDPR, 
tedy datový audit, při kterém zjistí-
me, zda SVJ:
- správně nakládá s osobními údaji 

na základě zákona či souhlasu
- nezpracováváte nad rámec zákona 

informace zbytečné pro Vaše SVJ
- evidujete osobní údaje v souladu s 

GDPR

- děláte chyby, za které by Vám hrozila 
pokuta

- všechny takto zpracovávané údaje 
jsou zpracovávány řádně a v soula-
du s právními předpisy

Dále Vám v rámci našeho 
datového auditu:
- projdeme veškeré smlouvy s do-

davateli služeb (např. smlouvy se 
správcem, zpracovatelské smlouvy, 

které má SVJ doposud uzavřeny 
s poskytovateli informačních sys-
témů či jiných IT služeb, v rámci 
kterých jsou zpracovávány osobní 
údaje vlastníků; kontrola zejména 
způsobu zpracování, přístupu jed-
notlivých osob do systému, zabez-
pečení a další)

-  zkontrolujeme rozsah, účel a dobu 
zpracování osobních údajů a také 
to, na jakých systémech jsou údaje 

uchovávány (cloud, webové strán-
ky SVJ atd.)

-  zkontrolujeme obsah smlouvy, a to 
zejména co do podmínek přístupu 
jednotlivých třetích osob k osob-
ním údajům vedeným v systémech

- upravíme smlouvy, které odporují 
nařízení tak, aby SVJ nehrozil žádný 
postih

- provedeme kontrolu poskytnutých 
souhlasů se zpracováním

Profesionální předseda pro Vaše SVJ

Nestihli jste GDPR? Pomůžeme Vám s tím

NAD RÁMEC TĚCHTO SLUŽEB ZAJISTÍME NAVÍC DALŠÍ SLUŽBY, 
jejich seznam naleznete na www.RadceproSVJ.cz  v záložce PŘEDSEDA SVJ

Přizpůsobíme se potřebám Vašeho SVJ ve vztahu k naší odměně. Cena za výkon externího předsedy SVJ je fakturována 
společenství vlastníků, tato cena je konečná a společenství nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění. Budeme rádi, 

když nás kontaktujete pro více informací a pro případnou nabídku.
PŘIPRAVÍME VÁM NABÍDKU

Pro více informací nás kontaktujte na redakce@radceprosvj.cz , 601 222 819, Mgr. Barbora Zimová.
Více naleznete na webové stránce www.RadceproSVJ.cz  v záložce PŘEDSEDA SVJ

Další služby zahrnuté v naší službě GDPR naleznete na www.RadceproSVJ.cz v záložce GDPR
PŘIPRAVÍME VÁM NABÍDKU

Pro více informací nás kontaktujte na redakce@radceprosvj.cz , 601 222 819, Mgr. Barbora Zimová.
Více naleznete na webové stránce www.RadceproSVJ.cz  v záložce GDPR
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S komplexní službou a s nadstandardními zárukami v etn  studie úspor, projektu, zápisu ze 
sch ze, stavebního povolení, právního servisu, odpojení od CZT, realizace, revize, nákupu energií 
a i provozování úsporné kotelny, p ípadn  zajistíme i financování. 
 

1. Zpracujeme Vám projekt na výstavbu 
kotelny s podklady pro výb rové ízení 

Zpracujeme Vám projekt pro výstavbu kotelny a vybavíme Vás 
materiály a informacemi pro p ípravu výb ru dodavatel  a 
upozorníme Vás na úskalí, která Vám mohou "utéct".  
 

2. Nejnižší cena plynu pro spln ní p edložených úspor p ed i po 
realizaci 
U nové kotelny se náklad na dodávku plynu pohybuje na cca 2/3 
celkových náklad , proto je zásadní mít zajišt nou cenu plynu na 
skute n  nejnižší možné úrovni, to pro Vás umíme za ídit. Jen tak lze 
dosáhnout úspory, která je prezentovaná ve fázi nabídky!  
Proto cht jte od potenciálních dodavatel  prokázat, že úspora p ed 
výstavbou byla také prokázána i v reálném provozu. Protože úspora je 
to, pro  se do vlastní kotelny pouštíte!  
Rádi Vám p edložíme naše realizace a zárove  Vás na n  i pozveme. 
 

3. Postavíme Vám kotelnu z "investorských" pen z a za 5 let m že 
být Vaše 
Nemáte vlastní prost edky? Nebo chcete kotelnu postavit z 
"investorských" pen z? Umíme to. A navíc lze již po 5 letech kotelnu 
p evést do vlastnictví domu, záleží na konkrétních podmínkách, rádi 
Vám ekneme více. 
 

4. Naši právníci budou pracovat pro Vás bez omezení asu až do 
vy ešení 
Naši právníci mají jeden cíl, a tím je získat stavební povolení pro 
výstavbu nové kotelny. S naším týmem nebudete zbyte n  platit 
jeden nebo dva m síce za as právník ,  nebo v p ípad  odvolání 
tepláren a p i nesnázích na ú adech klidn  i rok. Cena v nabídce je 
kone ná a obsahuje vše ke zdárnému získání povolení. 
 

5. Zpracujeme Vám studii úspor zdarma 
Na základ  požadavku od výbor  SVJ máme i studii proveditelnosti. 
 

Více o úsporných kotelnách zjistíte nebo poptávku zadáte na www.usporne-kotelny.cz nebo na maddeo.cz 
 

„ asovanou bombou“ m že být plynové potrubí v prostupech  
 

Na základ  zkušeností z montáží stoupa ek vody a kanalizace zjiš ujeme, že stávající stoupa ky plynu jsou ve velmi 
špatném stavu, a to i p esto, že samotné revize doposud byly bez závady. Tento stav sledujeme dokonce i u 
mladších dom , a p itom jejich životnost není ješt  u konce.
 

Pro ? Hlavním d vodem neut šeného stavu jsou p edevším 
prostupy stoupa ek jednotlivými podlažími. Tento stav lze opravit a 

rekonstrukcí plynového potrubí lze 
preventivn  p edejít nebezpe ným 
haváriím.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V em je problém? 

• Tyto plynové rozvody nejsou v prostupech podlažím opat eny 
ochranným nát rem a jsou ve v tšin  p ípad  napadeny korozí. 

• P i periodických revizích nelze zjistit stav potrubí v t chto prostupech, 
jelikož tam nejsou osazeny chráni ky a potrubí je zabetonované. 
 

• V instala ních šachtách, kde jsou tyto plynovody, asto dochází k 
promá ení t chto prostup  bez chráni ek z d vodu poruch na 
vodovodním potrubí a odpadech. Vlivem koroze dochází k zeslabení 
st n potrubí a v n kterých p ípadech i úniku plynu. 

• Životnost ocelových plynovod  se plánuje na 50 let, ale koroze 
stoupacích plynovod  jsou u daleko mladších dom . 

• V n kterých p ípadech jsou zjišt ny neprova ené svary na stoupacích 
vedení. A poškozené potrubí plynu je zjišt né až p i rekonstrukci 
bytového jádra.  
 
 
 

 

Maddeo CZ s.r.o. – úsporné kotelny, m ení, regulace, potrubní systémy, služby pro SVJ , Pob ežní 249/46, 186 00 Praha 8 
Poradíme Vám, zpracujeme nabídku, 773 669 073, info@maddeo.cz     www.maddeo.cz 

foto stoupa ky plynu p i rekonstrukci na poslední chvíli 
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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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7points, s.r.o.  |  Blanenská 1339/99, 664 34 Kuřim  |  +420 724 781 111  |  info@7points.cz  |  www.nabalkone.cz
kancelář KUŘIM: 541 231 877  |  kancelář PRAHA, Podjavorinské 1603/10: 541 231 877

ROZŠIŘUJEME BALKONY A LODŽIE
pro Vaši pohodu

PROJEKTUJEME, STAVÍME 
A POMÁHÁME S FINANCOVÁNÍM 
pro SVJ i bytová družstva

zasklení a zastínění
balkonové nebo lodžiové zábradlí
dodávka a montáž příslušenství

Našim cílem je zvětšit Váš životní prostor. Zvýšit kvalitu bydlení bez nutnosti změny adresy. Veškeré použité mate-
riály jsou trvale bezúdržbové. Tedy Vám se bude lépe bydlet a Vaše nemovitost se významně zhodnotí.

www.nabalkone.cz

ROZŠIŘTE SI SVÉ ŽIVOTNÍ PROSTORY





Nová generace neovlivnitelného vodom ru Maddeo, verze SMARTm D 
s integrovaným radiovým modulem a velmi vysokou p esností  
Q1=10 l/hod – H, Q1=16 l/hod – V  
 

Je vhodné poznamenat, že p esnost vodom ru p esahuje t ídu C dle EHS. Tento nový typ 
vodom ru SMARTm D dosahuje vysoké p esnosti pro ob  polohy. Spole n  s integrovaným 
radiovým modulem a vylou enou možností ovlivn ní magnetem a pro svoji výhodnou cenu se 
stává jedním z nejvýhodn jších ešeních pro všechny SVJ, možná i bezkonkuren ním ešením 
s ohledem na parametry vodom ru a cenu. 

 
Specifikace 
Elektronický neovlivnitelný vodom r Maddeo, verze SMARTm D 
s digitálním LCD, který je ur en pro p esné m ení spot eby 
vody v bytech a objektech s p ipojením DN15 jako p ímá 
náhrada za vodom ry stavbení délky 110mm, ale i 80mm. 
P ípadn   i  za130mm pro sv tlost DN20. 
 

Velmi užite nou výhodou je integrovaná anténa, takže nikde 
„nic“ nep ekáží. Navíc výška vodom ru oproti elektronickým 
vodom r m nebo další „novým“ typ m r zných výrobc  je 
nižší, a tak se vodom r snadno „vleze“ i tam, kde je problém 
s vyššími typy vodom r . Výška dle ná rtku H=73mm. 
 

Konstrukce vodom ru absolutn  znemož uje ovlivn ní vn jším 
magnetickým polem, protože vodom r neobsahuje 
magnetickou spojku, ale induk ní snímání, které je p enášeno 
p ímo do elektroniky. Odolnost ve vn jším prost edí je IP 68. 
 

Nespornou výhodou je, že vodom r 
SMARTm D má integrovaný radiový 
modul, který umož uje dálkové ode ty 
m idel bez vstupu do bytu. Radiový 
modul komunikuje protokolem 

wireless MBUS 868 MHz dle 13757-4. V p ípad  požadavku bude 
vodom r vybaven komunika ním modulem LoRa nebo IoT. 
 

Nový neovlivnitelný vodom r Maddeo, SMART D registruje nam ené 
hodnoty p ímo v interní pam ti, v které jsou zaznamenány i alarmy 
jako je t eba zp tný pr tok, úniky, atd. Vodom r obsahuje baterii s 
životností 10+ let.  
 

Výrobcem je spole nost Bmeters (EU), která ro n  vyrobí téme  
1.800.000 m idel a právem pat í mezi velmi významné výrobce 
s vlastním vývojem, výrobou a technologickými novinkami. 
 

 

 
 

 
 
Výhody neovlivnitelného vodom ru SMARTm D: 
1. Elektronický vodom r s digitálním íselníkem 
2. Ve své konstrukce neobsahuje magnetickou spojku 
3. Velmi vysoká p esnost m ení Q1=10l/hod-H, Q1=16 l/hod-V 
4. Integrovaný radiový modul, induk ní snímání  
5. Pro stavební délku 110mm, ale i pro 80mm, s odolností IP 68  
6. Oto ný íselník o 360 °C 
7. Pam t nam ených hodnot, alarmy (zp tný pr tok, úniky,..) 
 
Instala ní polohy neovlivnitelného vodom ru SMARTm D: 

 
Vodom r je ur en pro vodorovnou a svislou polohu instalace, možná 
je i poloha íselníkem dol . 
 
Rozm ry 
H=73 mm 
B=85mm 
L=110 (80,130) mm

 
 

Maddeo CZ s.r.o. – úsporné kotelny, m ení, regulace, potrubní systémy, služby pro SVJ , Pob ežní 249/46, 186 00 Praha 8 
Poradíme, zpracujeme nabídku, 800 778 778, info@maddeo.cz  www.neovlivnitelnyvodomer.cz       maddeo.cz 

Jednoduché dálkové ode ty z chodby wireless MBUS nebo p es internet (na objednání LoRa, IoT) 

Bezkonkuren ní  pom r parametry / cena 


