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Vážení čtenáři,

do rukou se vám dostává nová podoba magazínu 
pro členy statutárních orgánů společenství 
vlastníků jednotek a bytových družstev.

Přeji si, aby představení nových produktů, trendů 
a osvědčených partnerů pro bytové domy a jejich 
správu bylo užitečným zdrojem inspirace pro vaši 
nelehkou každodenní práci.

Věřím, že i na základě vašich ohlasů budeme 
společně vybírat zajímavá témata, podobně 
jako to již řadu měsíců činíme v rámci našich 
odborných seminářů pro společenství vlastníků 
jednotek a bytová družstva.

Hezké léto

 
 
 
 
 
 
Mgr. Martin Kroh
předseda správní rady DMS ČR

O b S a h  Č Í S l a
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ROzhOvOR
Ing. Oldřich 

Sova 
přeDSeDa přeDStaveNStva SbD pokRok  

a MíStopřeDSeDa SpRávNí RaDy DMS ČR

pane předsedo, jste předsedou velkého praž-
ského bytového družstva – Sbd pOkROk. Jaké 
je jeho současné postavení v rámci oboru jeho 
podnikání a pražské lokality?

Stavební bytové družstvo POkROk prošlo mnoha etapami, 
než se z něho stal jeden z nejsilnějších subjektů českého 
bytového družstevnictví. v letošním roce slaví výročí 55 let 
od svého založení. 

Jak dlouho působíte v čele družstva?

Do funkce ředitele družstva jsem nastoupil v dubnu roku 
2002. ani ve snu by mě nenapadlo, že za pár měsíců mě 
„prověří“ taková událost, jakou byly povodně a tisíciletá 
voda v Praze. byla to složitá doba, která ale ukázala sou-
držnost týmu vedení družstva. Myslím si, že i díky tomu se 
pak podařilo dát dohromady vedení družstva, které táhne 
za jeden provaz.

Předsedou předs tavens tva j sem se s ta l  v  roce 2006,  
v loňském roce jsem byl zvolen na další pětileté období.

podařilo se vám velmi výrazně stabilizovat 
Sbd pOkROk z hlediska složení jeho vedení 
a učinit z něj velmi silného partnera pro spra-
vované klienty. které své kroky byste s odstu-
pem času označil za největší úspěch?

To by měl asi hodnoti t někdo jiný, nerad bych, aby má 
slova vyzněla jako chlubení. Snad to nebude působit moc 
egoisticky, když řeknu, že mám radost z celkové stabili -
zace družstva. Nejde jen o moji práci, ale o rozhodová-
ní představenstva a shromáždění delegátů, které se také 
chová velmi zodpovědně. Společně se nám podařilo před 
několika lety dostat družstvo z červených čísel do černých  
a také si tuto pozici každý další rok udržet. Stále se snaží-

me vymýšlet nové možnosti, jak uspět na trhu a posílit své 
konkurenční výhody.

Je přirozené, že každý máme občas pocit, že 
bychom některá svá rozhodnutí z minulosti  
s odstupem času přehodnotili. Je něco, co bys-
te učinil jinak?

Občas si také pokládám takovou otázku, když se ohlížím 
za svou minulostí. Někde jsem ale četl, že by si člověk 
neměl vyčítat, že kdysi udělal něco špatně. Pokud to sám 
se sebou myslí poctivě, určitě se v danou dobu rozhodoval 
podle toho, co tehdy pokládal za správné. I s ohledem na 
dostupné informace a své tehdejší schopnosti a možnosti.

chci tím říct, že o svých horších rozhodnutích vím a snažím 
se je mít na mysli v současných situacích.

co přináší starost o bytové domy? Nestačí za-
jištění vedení účetnictví a je hotovo?

To určitě ne. v současné době se staráme téměř o 23 tisíc 
bytů v různých lokali tách hlavního města. v této oblasti 
jsme velmi úspěšní, protože můžeme nabídnout dlouhodobé 
zkušenosti našich odborníků. Díky tomu si můžeme dovolit 
výhodné ceny a par t icipování SvJ a bD na benef i tech  
u vybraných služeb, vyplývajících z nadstandardních vzta-
hů s jej ich dodavatel i. Jako velký správce si napřík lad 
můžeme dovolit nabídnout našim klientům výhodné pojištění  
a tím jim pomáhat snižovat jejich náklady na bydlení. 

kdybychom se starali jen o vedení účetnictví, v tvrdé kon-
kurenci bychom o své klienty rychle přišli.

„Díky tomu si můžeme dovolit  
výhodné ceny a participování SVJ  

a BD na benefitech u vybraných  
služeb, vyplývajících z nadstandard-

ních vztahů s jejich dodavateli.“

 
Jak hodnotíte konkurenci na poli správy by-
tových domů z pozice největšího bytového 
družstva a vlastně i z pozice člena největšího 
sdružení, které se touto činností zabývá?

konkurence je na poli faci l i ty managementu velká. Ne 
všichni ale podnikají ve prospěch svých kl ientů. My se 
snažíme poskytovat špičkové služby za dostupné ceny. 
zákazníci si pak sami vyberou, jest l i dají přednost naší 
kvalitě, komplexnosti služeb a nepřetržité dosažitelnosti,  

R O z h O v O R  S  O S O b N O S T Í
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nebo nevyzkoušeným subjektům, které mnoho slibují, ale 
méně plní.

Jedenáctým rokem jste místopředsedou 
správní rady družstevního marketingové-
ho sdružení. Jak vy sám vnímáte jeho roli 
a přínos pro vaše družstvo a jeho klienty?

Myslím si, že členství v Družstevním marketingovém sdruže-
ní ČR je pro stavební bytová družstva výhodné. Je zajíma-
vou platformou pro výměnu informací a zkušeností. Nabízí 
i výhodné služby prostřednictvím své benefitní karty Sphere 
card, díky které mohou mít naši členové výrazné slevy na 
některé služby nebo nákup zboží.

Od Nového roku nabyl účinnosti nový občan-
ský zákoník a zákon o obchodních korpora-
cích. Jak na změny právních norem reagovalo 
Sbd pOkROk?

Př ipravoval i  jsme se na ně postupně. Uspořádal i  jsme 
školení pro představenstvo SbD POkROk, pro výbory SvJ 
a představenstva bD, jejichž domy spravujeme, aby vědě-
li, co je od ledna čeká. Pomáháme jim při úpravě stanov 
a při řešení konkrétních situací.

„Můžeme tedy praktické zkušenosti 
efektivně poskytnout všem, 

kdo je potřebují.”

Máte na závěr našeho rozhovoru nějakou 
radu pro členy statutárních orgánů SvJ a bd, 
kteří se obtížně orientují v současných, mnoh-
dy nejednoznačných výkladech nové právní 
úpravy bydlení? 

chtělo by se říct, aby se obráti l i na nás, protože máme 
mnoho tisíc členů, detailně známe problematiku bytového 
družstevnictví, disponujeme bohatými zkušenostmi a fun-
gujícím profesionálním aparátem. Můžeme tedy praktické 
zkušenosti efektivně poskytnout všem, kdo je potřebují, už 
v době přípravy jejich vzniku a pak je provázet nelehkým 
obdobím založení členské evidence bytového družstva, 
financování a koupě domu od obce až po převzetí domu 
do vlastnictví bytového družstva a jeho následnou správu. 
Máme za sebou vlnu zakládání SvJ, které v minulosti vy-
plývalo ze zákona a které nám přineslo mnohé zkušenosti 
z převodu bytů do vlastnictví členů družstva. bylo by proto 
škoda, abychom je nemohli předat těm, kdo je potřebují.

kdyby si ale nevybrali naše specialisty, určitě bych členům 
statutárních orgánů SvJ a bD doporučil, aby se nespoléhali 
jen na to, co si přečet l i na internetu, ale aby vyhledali 
zkušené odborníky. vyvarují se tak mnoha problémů.

Na otázky Mgr. Martina kroha odpovídal Ing. Oldřich Sova.

R O z h O v O R  S  O S O b N O S T Í

NOvá pOdOba 
dMS ČR
po deseti letech své činnosti vstoupilo 
Družstevní marketingové sdružení 
Česká republika do jedenáctého roku 
svého působení s celou řadou změn. 
Dovolte, abych vám i jménem svých 
kolegů a partnerů sdružení krátce 
představil ty nejvýraznější z nich.

v pozici manažera sdružení nahradila Jolana hlaváčková 
v závěru loňského roku dlouholetou tvář našeho sdružení 
Pavla Tománka, kterému i touto cestou vyjadřuji své podě-
kování za odvedenou práci pro DMS ČR, jeho členy a jimi 
spravované bytové domy. Jsem přesvědčen, že nová ma-
nažerka zvládne současné úkoly sdružení na profesionální 
úrovni a společně budeme vytvářet hodnotnou platformu pro 
sdílení informací členskými družstvy, využívání obchodních 
a marketingových pří ležitostí j imi spravovanými objekty 
a vzájemnou výměnu zkušeností a doporučení v oblasti 
efektivní správy bytového fondu.

v průběhu loňského roku představilo DMS ČR nové logo, 
které se stalo velmi rychle vnímaným marketingovým nástro-
jem sdružení. Právě změna loga asi nejlépe charakterizuje 
výrazné změny v zaměření a aktivitách DMS ČR, ke kterým 
došlo a dochází. Podobnou změnou prošly webové stránky 
sdružení (www.dmscr.cz), a to především z obsahového 
hlediska. chceme se pokusi t je více přibl íži t potřebám 
členů statutárních orgánů SvJ a bD, kteří řeší řadu otázek 
a problémů spojených se starostí o bytové domy.

k v lajkovým lodím našeho sdružení nepochybně patř í 
odborné semináře pro zástupce bytových domů. Svou 
náplní jsou orientovány na nejběžnější otázky provozu 
a správy bytových domů, právní předpisy a pravidla pro 
tuto oblast a na představení nových trendů a nápadů, které 
mohou být dobrým vodítkem či inspirací pro zúčastněné. 
Semináře jsou samozřejmě vítanou příležitostí pro vzájem-
né obohacení o zkušenosti, které mají správci bytového 
fondu a zástupci bytových domů. Jej ich organizace je 
samozřejmě doprovázena novou grafikou, která pamatuje 
i na drobné pomůcky pro účastníky semináře v podobě 
tužky a bloku. Snad se sluší podotknout, že účast na se-
minářích je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma 
a zdaleka nemusí j í t  o zástupce objektů, které jsou ve 
správě členských družstev sdružení.

„V průběhu loňského roku představilo 
DMS ČR nové logo, které se stalo 

velmi rychle vnímaným marketingovým 
nástrojem sdružení.” 

viditelnou proměnou prochází také tento magazín, jehož 
novou grafickou a obsahovou podobu doplňuje i změna 
formátu a vazby. změnila se také cílová skupina adresátů 
bulletinu, ke kterým patří členové statutárních orgánů SvJ 
a bD. DMS ČR tak citlivě reaguje na měnící se trh správy 
bytových domů v souvislosti se změnou legislativního pro-
středí, kdy v návaznosti na právní změny v oblasti správy 
bytového fondu a výrazné zvýšení odpovědnosti za její 
zajišťování stoupla poptávka po odborných konzultacích 
i kvalitní správě bytových domů.

vážení čtenáři, věříme, že i vy nám pomůžete správně 
nasměrovat naše ús i l í ,  aby se nabídka našich s lužeb 
a aktivi t s tala vyhledávanou pří ležitost í pro vás a vámi 
řízené bytové domy. Své hodnocení nové podoby i obsa-
hu časopisu eDOMES můžete vyjádřit na www.dmscr.cz.

Mgr. Martin kroh / předseda správní rady DMS ČR

D M S  Č R
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dRužStevNí bytOvá 
výStavba
Družstevní bytová výstavba se pomalu, 
ale jistě stává znovuobjevenou 
formou zajištění vlastního bydlení. 
projekty realizované oběma největšími 
pražskými bytovými družstvy  
v posledních několika letech to 
potvrzují. 

SbD POkROk i SbD Praha připravují v úzké spolupráci 
s developerskými společnostmi zajímavou příležitost pro 
ty, kteří v začátku nedisponují žádným velkým majetkem  
a hlavně příjmy nebo zázemím, kterými by dokázali do-
sáhnout na podmínky hypotečních bank. 

Je opravdu bytové družstvo rizikem pro zájemce o tuto for-
mu bydlení? a nakolik se liší od bytového spoluvlastnictví 
či, chcete-li, koupě bytu do vlastnictví kupujícího?

bytové družstvo je především společenstvím osob založe-
ným na vzájemné podpoře jeho členů. hlavním rozdílem 
oproti společenství vlastníků jednotek je skutečnost, že 
financování družstevní bytové výstavby je zásadním způ-
sobem založeno na úvěru bytovému družstvu jako budou-
címu vlastníkovi domu. Odpadá tedy jednání s bankou  
a mnohdy náročné dokladování majetkových a příjmových 
poměrů žadatele. Člen družstva se také nestává dlužní-
kem a přitom si ponechává do budoucna otevřenou cestu  
k nabytí bytu do svého vlastnictví. 

velmi diskutovanou otázkou je rozdílnost v úpravě bytové-
ho družstva a společenství vlastníků jednotek. asi neexis-
tuje jednoznačný názor na výhodnost jedné formy oproti 
té druhé. zvláště pak budeme muset počkat, jak si praxe 
poradí s často nejednoznačnou novou právní úpravou, 
ať j iž jde o zákon č. 89/2012 Sb., (nový) občanský 
zákoník, nebo zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o korporacích). výraz-
ně podrobnější pravidla bytových družstev jsou bohužel 
v mnoha ohledech spíše kontraproduktivní a nadbyteč-
ně svazují úpravu vnitřních poměrů družstva jeho členy  
v rámci vnitřních předpisů. Navíc bohužel vytváří i bariéry, 
jejichž překonávání je dražší, zejména pro malá bytová 
družstva. Oproti tomu stručnost úpravy společenství vlast-
níků jednotek může vyvolávat pocit o nestejnosti přístupu 
k oběma právním subjektům v oblasti bydlení.

v každém případě je členství v bytovém družstvu založeno 
na potvrzení o vzniku členství v družstvu a odpovídající ná-
jemní smlouvě k vybranému bytu, garáži či komoře. Převod 
družstevního podílu nelze nijak ovlivnit ze strany družstva 
a zůstává tak zcela v rukou člena družstva, je výrazně 
jednodušší a levnější než prodej a koupě bytové jednotky. 
Družstevní podíl lze zastavit, pokud to nevylučují stano-
vy bytového družstva, což však může být v praxi častým 
jevem s ohledem např. na ochranu zájmů ostatních členů 
bytového družstva. bytové družstvo se může s neplatícím 
členem vypořádat nejen standardní žalobou na zaplacení 
pohledávky, ale také jeho vyloučením z družstva. Oproti 
tomu podobný postup u společenství vlastníků jednotek 
neexis tuje. a samozřejmě u obou právních forem plat í  
v první řadě, že družstvo či společenství je právě takové, 
jaké ho utvoří konkrétní skupina jeho členů a především 
členů jeho statutárních orgánů!

ať se již ve svém hodnocení přikloníme k té či oné formě, 
nemůžeme pominout skutečnost, že se družstevní bytová 
výstavba stává stále výraznějším a živějším prvkem v ob-
lasti nového developmentu. To potvrzují úspěšně realizova-
né projekty SbD POkROk (bD Písková a bD chudenická) 
a SbD Praha (bD habr, bD bri tská čtvr ť v a bD Prosek 
Park Iv). v současné době je připravována a nabízena 
další etapa  bD Prosek Park vI. Přejme si, aby svou cestu  
k družstevní formě bydlení našl i  další zájemci, hlavně  
z řad mladých rodin. za nás mohu slíbit, že učiníme vše 
proto, aby byli na své rozhodnutí pyšní!

Mgr. Martin kroh / předseda správní rady DMS ČR

D M S  Č R

VEXTA a.s. má dlouholetou zkušenost v zateplování 
a revitalizaci panelových, bytových či rodinných 
domů. Zajišťuje také komplexní dodávku, montáž 
i pozáruční servis plastových oken. 

„Vzhledem ke státní podpoře je celá řada panelových i nepanelových domů 
již částečně, nebo zcela zateplena, případně kompletně zrekonstruována. 
Kvalita a rozsah provedených rekonstrukcí jsou však různé,“ říká obchodní 
ředitel akciové společnosti VEXTA Martin Líska. 

„V některých objektech se problematické části vynechaly, jinde nebyly 
peníze na rekonstrukci interiérů, jako jsou společné prostory, schodiště 
a podobně. V některých domech je nutné se zabývat tím, co bylo provedeno 
třeba již v 90. letech, ale v ne úplně odpovídající kvalitě.“ 

A vaše firma si s touto situací umí poradit?

„Poměrně často se setkáváme s bytovými domy, kde již základní 
rekonstrukce proběhla. Týká se to například oken a balkónových dveří, 
která kdysi vyměnila třeba dnes již neexistující firma, nebo firma která jejich 
komplexní servis vůbec nenabízí. Ta okna jdou špatně zavírat, netěsní a nyní 
se řeší, co s tím. Ve většině případů však stačí odborný servis a okna jsou 
zase jako nová. I toto našim klientům nabízíme.“ 

Ale bytové domy, to nejsou jen okna… 

„Pracujeme rovněž na domech, kde byl zateplovací systém proveden 
nekvalitně, tepelný izolant byl dodán v malé tloušťce, vynechala se 
rekonstrukce lodžií a podobně. Ne každá firma se tímto chce zabývat, 
mnohdy to třeba ani neumí. Pokud se vše ale vezme za správný konec, 
tedy od řádného zjištění stávajícího stavu, přes návrh řešení, projekční 
přípravu až po kvalitní realizaci, tak se určitě není čeho bát. I my bychom 
se raději zabývali „nedotčeným“ panelákem, jednoduše ho včetně střechy 
zateplili a vyměnili okna – umíme to bezvadně, ale takových domů už 
bohužel mnoho není.“ 

Řešíte i interiéry těchto domů? 

„Tam je obvykle situace poněkud jiná. Mnoho domů si jejich rekonstrukci 
nechalo až úplně na konec a tak je nyní často můžeme řešit komplexně – 
„na klíč“. Pokud i v interiéru můžeme postupovat s architektonickou 
a projekční přípravou, na základě předem odsouhlasené vizualizace, 
tak výsledek bývá z hlediska obyvatel domu opravdu neuvěřitelný.“

A co třeba moderní technologie?

„Samozamykací zámky na vstupních dveřích jsou dnes už standard, ale čím 
dál častěji instalujeme třeba vstupní „bezklíčové“, obvykle čipové systémy. 
S tím pak často souvisí potřeba rekonstrukce systému domovních telefonů. 
Ne každý však třeba ví, že jejich alternativou, případně doplňkem, může být 
třeba i aplikace v chytrém telefonu“. 

VEXTA, to není 
jen zateplení!

Akciová společnost VEXTA provádí 
zateplení a revitalizaci domů, 
od bytových či rodinných přes 
panelové až po veřejné budovy. 
Zajišťuje kompletní dodávku, 
montáž a servis oken a dveří. 
Realizuje rovněž výstavbu rodinných 
montovaných domů „na klíč“. 

Všechny informace 
najdete na www.vexta.cz
nebo se dozvíte na 
bezplatné infolince 
800 900 963.
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pRažSké zaSedáNí 
výkONNéhO výbORu 
MezINáROdNí uNIe 
NáJeMNíků (Iut)
ve dnech 23. až 25. května t. r. se v Praze uskutečnilo 
pravidelné zasedání výkonného výboru Mezinárodní unie 
nájemníků (IUT – International Union of Tenants). v rámci 
pražského pobytu přijal zástupce IUT v čele s prezidentem 
Unie Svenem bergenstrahlem předseda Senátu Parlamentu 
České republiky Milan Štěch. Na setkání a následné tis-
kové konferenci nechyběli ani zástupci partnerských orga-
nizací DMS ČR – představitelé SON (Sdružení nájemníků 
České republiky) a ČSRb (České společnosti pro rozvoj 
bydlení). všichni přítomní se shodli v otázce důležitosti, 
jakou je třeba přikládat zajištění důstojného bydlení pro 
člověka jako jedné ze základních lidských potřeb. v tomto 
směru se přitom mohou uchazeči o přízeň voličů v nadchá-
zejících volbách inspirovat v sousedních zemích (Německo 
či Rakousko), kde právě otázky bydlení tvoří přirozenou 

součást hlavních volebních témat.

v průběhu víkendového jednání navštívi la delegace IUT 
vybrané projekty družstevní bytové výstavby, která předsta-
vuje jednu z forem nájemního bydlení v České republice. 
Mezi navštívené lokality patři ly bytové domy v hostivaři 
(SbD POkROk) a na Proseku (SbD Praha). Mezi hosty ne-
chyběli vedle prezidenta IUT také další významní členové 
IUT – viceprezidenti Jan laurier a Richard hewgill, gene-
rální tajemník Magnus hammar, vedoucí Stálého zastou-
pení IUT v EU v bruselu barbara Steenbergen a prezidenti 
a ředitelé sdružení nájemníků České republiky, Dánska, 
Finska, Francie, Nizozemí, Norska, Rakouska, Spolkové 
republiky Německo, Švédska, Švýcarska a velké británie. 
všichni pří tomní si prohlédl i s tavby a vzorové byty, se 
zájmem vyslechli podmínky i postavení této formy nájem-
ního bydlení v Praze a České republice a s neskrývaným 
uznáním upřímně ocenili úroveň a kvalitu představených 
projektů. Mezi ocenění lze bezesporu zařadit i pozvá-
ní zástupců českých bytových družstev k další spolupráci  
v rámci evropských struktur a organizací.

Mgr. Martin kroh / předseda správní rady DMS ČR

Č l Á N E k  –  D M S  Č R

ÚSpěšNé SeMINáře 
dMS ČR pOkRaČuJí…
Na podzim roku 2013 spustilo 
Družstevní marketingové sdružení 
Česká republika (DMS ČR) sérii 
úspěšných odborných seminářů pro 
členy statutárních orgánů společenství 
vlastníků jednotek a bytových 
družstev s technickým i legislativním 
zaměřením. 

 
proč úspěšných? 

Jednotl ivé semináře byly navštíveny v průměru více než 
50 účastníky. zástupci bytových domů se k nám vracejí 
a zajímají se o novinky prostřednictvím webových stránek 
DMS ČR, píší, volají a obracejí se na širokou základnu 
členských družstev. každý z  klientů má po skončení semi-
náře k dispozici dotazník, kde může vyjádřit své podněty 
k dalším tématům a ohodnotit právě probíhající seminář 
bodovou škálou. Pravidelnou součástí většiny technických 
seminářů je menší dárek pro vylosované účastníky, který 
věnují hostující společnosti.

Pro letošní rok jsme připravi l i ,  i  v reakci na novou ci -
vilněprávní legislativu, pokračování odborných seminářů  
DMS ČR. celkem se uskutečnilo 7 jarních termínů. v součas-
né době máme připraveno 5 podzimních setkání s technic-
kým zaměřením, jejichž součástí bude vždy i zajímavý host  
a aktuální informace o vývoji legislativy. Nebudou chybět 
ani jeden či dva právní semináře, k teré pořádáme ve 
spolupráci s městskou částí Praha 9.

„Je vidět – a pozorujeme to na 
každém ze setkání – že je neustále 

poptávka po dobrých zkušenostech.“

Je vidět – a pozorujeme to na každém ze setkání – že je 
neustále poptávka po dobrých zkušenostech z kvalitních re-
vitalizací bytových domů, novinkách z oblasti jejich staveb-
ní a technologické údržby či modernizace i po pravidlech 
pro efektivní správu a provoz bytových domů, ke kterým 
patří rozúčtování nákladů na vodu a teplo, ale i ostatních 
záloh na služby. základní pozornost se obrací na úspo-
ry energetických nákladů a rovněž na správné nastavení 

f inancování projektů, které časem musí řeši t většina bD  
a SvJ. v této souvislosti je na místě zmínit ohlas, který vy-
volala potřeba refinancování poskytnutých úvěrů SvJ a bD.

velký zájem zaznamenala diskuse s právními odborníky 
nad legislativními změnami v oblasti bydlení, především no-
vým občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korpo-
racích, zákonem o službách a dalšími předpisy. klienti mo-
hou využít přítomnosti právníků specializujících se na právní 
úpravu vnitřních poměrů společenství vlastníků jednotek  
a bytových družstev a klást otázky týkaj ící se konkrét -
ních případů v jejich bD či SvJ. vítaná je také pomoc při 
povinné úpravě stanov, které je třeba uvést do souladu  
s novými právními normami. Příklad řešení stanov SvJ, kte-
rý připravilo naše sdružení je k dispozici a zaregistrované 
subjekty jej zdarma získají na info@dmscr.cz.

Účast na odborných seminářích DMS ČR je pro zaregistro-
vané zájemce ve velké většině případů zdarma, omezením 
je tak jen kapacita přednáškových prostor. Místo konání 
volíme vždy tak, aby bylo dobře dopravně dostupné všem 
účastníkům. Oblíbeným místem konání se staly historické 
prostory budovy Muzea hlavního města Prahy na Florenci.

termíny letošních podzimních seminářů  
dMS ČR sledujte na webových stránkách sdru-
žení: www.dmscr.cz.

většina z nich bude opět ve středečním termínu a již nyní 
máme konkrétní data jejich konání. Jelikož přirozenou vět-
šinu návštěvníků seminářů tvoří členové statutárních orgánů 
SvJ a bD, konání setkání bude opět  soustředěno do od-
poledních a podvečerních hodin.

k účasti na odborných seminářích DMS ČR je možné se 
registrovat velice jednoduše, a to prostřednictvím webo-
vých stránek www.dmscr.cz.

  
 termíny podzimních seminářů:

 17. září / 8. října / 29. října  
 19. listopadu / 2. prosince  

veškeré další informace o uvedených aktivitách DMS ČR, 
doplnění hlavních témat a přednášejících na odborných 
seminářích či jejich případné změny můžete průběžně sle-
dovat na webových stránkách sdružení. 

Jste srdečně zváni!

za sdružení DMS ČR 

Jolana hlaváčková / manažerka sdružení

D M S  Č R
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NeJdůležItěJší 
zMěNy pRávNí 
ÚpRavy 
vlaStNIckéhO 
bydleNí  
a bytOvých 
dRužStev
pokud se týče bytových družstev, 
nabytím účinnosti zákona  
o obchodních korporacích došlo  
k několika významným změnám,  
které se od jeho účinnosti již projevily, 
zatím většinou negativně. 
Předně zákon o obchodních korporacích (dále také zOk) 
uložil i bytovým družstvům – stejně jako ostatním obchod-
ním korporacím – v § 777 odst. 2 povinnost přizpůsobit 
stanovy úpravě podle zákona o obchodních korporacích, 
a to v poměrně krátké době, do konce června tohoto roku. 
I bytovým družstvům tedy v tomto směru hrozí při nesplnění 
této povinnosti (byť v další, dodatečné lhůtě) zásadní sank-
ce, zrušení soudem, tedy v podstatě jakýsi „trest smrti“. 

Na rozdíl od většiny jiných obchodních korporací však 
bytová družstva mají své nejvyšší orgány zpravidla v počtu 
nejméně desítek, často však i stovek členů (členské schůze 
nebo shromáždění delegátů). Navíc zákon o obchodních 
korporacích pro určité změny stanov, týkajících se zjed-
nodušeně řečeno pravidel družstevního nájmu, zakotvi l 
povinnost jejich schválení všemi členy, kteří jsou současně 
nájemci družstevních bytů, což jsou nejméně desítky, čas-
to však stovky, někdy dokonce tisíce osob (§ 731 odst. 
2). Toto pravidlo je při tom  teoret icky nejméně sporné  
(a v této podobě podle našeho názoru nepřijatelné) i pro 
skutečné změny stanov v tomto směru. Ještě horší však je, 
že řada právníků – včetně některých notářů – se rozhodla 
jej užívat jako podmínku pro zmíněné nezbytné přizpůso-
bení stanov bytových družstev novým právním poměrům. Je 
pak logické, že k tomuto přizpůsobení nemůže zpravidla 
dojí t a řadě bytových družstev proto hrozí – a je třeba 
říci, že věcně zcela zbytečně – zánik. 

aniž bychom se pouštěli do detailních rozborů, je třeba 
zdůraznit, že ustanovení § 731 odst. 2 zOk nelze v této 

souvislosti podle našeho názoru vykládat jinak, než že při-
způsobení stanov bytových družstev novým předpisům včet-
ně doplnění údajů uvedených § 731 zOk po 1. 1. 2014 
provede bytové družstvo formou změny stanov dosud obvyk-
lým způsobem, přičemž o této změně stanov bude hlasovat 
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů nejvyššího 
orgánu nebo vyšším hlasovacím kvorem, pokud to dosa-
vadní stanovy vyžadují. z tohoto důvodu Družstevní marke-
tingové sdružení ČR spolu s dalšími organizacemi, zejmé-
na Svazem českých a moravských bytových družstev, ale  
i se Sdružením bytových družstev a společenství vlastníků 
ČR (oběma organizacím, zejména pak SČMbD, je třeba 
za jejich iniciativní a konstruktivní spolupráci poděkovat), 
vydaly v posledních dnech společné stanovisko v této věci, 
kterým společně oslovily jak příslušné státní orgány, tak 
notářskou komoru. lze doufat, že se tato iniciativa setká  
s pochopením. Do budoucna se samozřejmě jedná o jeden 
z námětů na novelizaci zákona, která se připravuje. 

U bytových družstev v praxi činí problémy i další ustano-
vení. Obecně se zásadně změnila struktura právní úpravy 
družstva, bylo při jato více ne zcela důvodných zákon -
ných omezení a vytvořila se také nová forma provázanosti  
s  občanským zákoníkem, ne vždy však zcela š ťas tná  
a jasná. Dále pro bytová družstva začala být účinná ně-
která těžko pochopitelná zákonná omezení. Například 
(nepřímý) zákaz evidovat v seznamu členů jejich datum 
narození (§ 580 zOk), pro novou výstavbu skutečně zce-
la nelogická až likvidační minimální výše vypořádacího 
podílu (§ 748 zOk), která v podstatě nutí bytová druž-
stva garantovat členům kdykoli návratnost jejich investice 
na úkor jiných členů, nedůvodný zákaz rozdělování zisku 
bytových družstev mezi jeho členy (§ 750 zOk) a další. 
všem družstvům, a to i těm nejmenším, bylo také (nepřímo) 
uloženo zřídit internetové stránky (§ 582 zOk). 

všechny uvedené skutečnosti – a řadu dalších – se v praxi 
bytová družstva pokouší řešit výkladem, takto neřešitelné 
nedostatky jsou navrhovány k novelizaci. Jak úspěšný bude 
pro družstva další postup není jisté, jedno však lze říci již 
nyní – nebude jednoduchý a zmatky, nejasnosti i zbytečné 
problémy budou ještě nejméně několik let pokračovat.  

podobná je situace u bytového vlastnictví, resp. spo-
luvlastnictví, a společenství vlastníků jednotek. 

v oblasti bytového spoluvlastnictví je zásadním problé-
mem předevš ím samotná, v novém občanském záko-
níku (NOz) s ice naznačená (§ 3063 NOz), nicméně 
„nedotažená“ koncepce vztahu jednotek vzniklých pod-
le zákona o v las tn ic tv í  bytů a nových jednotek podle 
§ 1159 NOz. vcelku se ustáli l zatím převažující ( jsou  
i jiné názory) výklad, podle kterého jednotky vzniklé pod-
le zákona o vlastnictví bytů existuj í dále, ale na práva  

l E g I S l aT I va

lEgISlaTIva
JUDr. Marek 

Novotný 
leGiSlativNí expeRt DMS ČR
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Jak 
SpRávNě peČOvat 
O plaStOvá OkNa
tepelně izolační vlastnosti, minimální 
nároky na údržbu a životnost delší než 
padesát let jsou bezesporu největšími 
výhodami plastových oken. aby dobře 
sloužily, zaslouží si jednou až dvakrát 
ročně alespoň základní péči. 

pravidelná péče – rámy jako první

Odborníci na úklid doporučují umýt rámy jako první, tepr-
ve potom přicházejí na řadu skla. U nově instalovaných 
oken strhněte ochranné pásky co nejdříve, nejpozději však 
do tř í měsíců od instalace, a zbavte je zbytků malty či 
malby. Nezapomeňte rámy umýt hlavně z vnější strany. 
Pyl, prach a jiné nečistoty, které létají vzduchem, ulpívají 
na povrchu a Uv záření je doslova zapéká do rámů. Čím 
déle je necháte být, tím pracnější bude jejich odstranění.

k čiš tění použij te to, čím běžně ukl ízí te v domácnost i, 
někomu se osvědčil prostředek na mytí nádobí zředěný 
vodou, jinému univerzální či speciální saponáty. v kaž-
dém případě nepoužívejte abrazivní prostředky (prostředky 
s drsnou strukturou – písek apod.), nitroředidla nebo ben-
zin, ale ani drátěnky nebo cokoli, co by mohlo poškrábat 
povrch rámů. Na zvláště odolné nečistoty si pořiďte spe-
ciální čističe, např. Fenosol apod. Nečistoty nikdy neod-
straňujte na sucho, abyste rámy neodřeli.

Nezapomeňte na kliky, těsnění ani kanálky

Jednou až dvakrát ročně dotáhněte uvolněné kličky a úchy-
ty. kování jednou ročně promažte olejem, ať nezatuhne. 
každého půl roku dopřejte těsnění v rámu výživnou kúru 
speciálními přípravky, například silikonovým olejem. zpo-
malí te tak proces přirozeného stárnutí. Těsnění zůstane 
déle pružné a bude spolehlivě plnit svou funkci. 

Natírání zakázáno

Jednou z nesporných výhod plastových oken je, že po ce-
lou dobu své životnosti se nemusejí natírat. Pokud byste se 
přesto k tomuto kroku rozhodli, jakýkoli takový zásah může 
být důvodem k zamítnutí případné reklamace, protože se 

t ím mohou změni t v lastnost i  prof i lu. Pokud natřete bí lý 
profil tmavou barvou, bude profil automaticky náchylnější 
k tepelné roztažnosti, na což nemusí mít stavěnou statiku 
(výztuhy atd.). Ochranný bezbarvý lak je také zbytečný, 
okno tím nic navíc nezíská.

zažloutlé okenní rámy reklamujte

Žloutnutí okenních rámů je častý problém zejména u star-
ších plastových oken nebo oken z nekvali tních, levných 
profilů neznámých značek. Svou roli také hraje působení 
Uv záření, kdy budova je exponována na slunci. zažlout-
nutí bohužel nijak nevyčistí te, protože jde o degeneraci 
základního materiálu, z něhož je profil vyroben. v takovém 
případě máte plné právo okna reklamovat.

bílá zůstane bílou

U kvalitních oken od renomovaných výrobců se žloutnutí 
bát nemusíte. Plastové profi ly vyráběné z Pvc obsahují 
dnes už bezolovnaté barevné stabilizátory a antioxidanty, 
které zaručují, že základní bílá barva zůstane bílou i za 
mnoho let. Stejným způsobem jsou ošetřeny i fólie, kterými 
jsou potahovány profily barevných oken.

zdroj: Převzato z časopisu Okolo bytu.

e D O M E S
a povinnost i jej ich vlastníků i na jej ich společenství se 
užije úprava nového občanského zákoníku. Samozřejmě 
je to koncepce příliš nekonzistentní, neprovázaná, vedoucí 
k řadě otázek, nejasností a nesrovnalostí. Při tom samot-
ná nová úprava bytového spoluvlastnictví trpí řadou vad, 
z toho pak někter ými zásadními. Tyto nedostatky jsou 
a j iž před účinnost í nového občanského zákoníku byly 
v zásadě známy. 

V praxi se v posledních měsících 
řeší zejména otázky vzniku a zápisu 
společenství vlastníků, změn stanov 

stávajících společenství a otázky 
s tím spojené, zejména možnost 

vlastníků bytů převádět vlastnictví 
bytů v domech, kde společenství 

vlastníků dosud není zapsáno 
v příslušném veřejném rejstříku.    

zejména jde o to, že u řady domů není společens tv í 
v las tníků z různých důvodů dosud v rejs t ř íku zapsáno 
(„nemá IČO“), a to i když toto společenství ze zákona 
již dříve vzniklo (podle zákona o vlastnictví bytů). Tato 
si tuace byla běžná i dř íve, ale zákon s ní nespojoval 
žádné zásadní důsledky. Nový občanský zákoník ovšem 
přinesl podstatnou změnu v tom, že podle § 1198 NOz 
není v zásadě možné v domech s touto formou vlastnictví 
převádět jednotky, pokud existenci společenství vlastníků 
není možné doložit. I když toto ustanovení zřejmě neplatí 
bezvýj imečně (viz § 1202 NOz a také § 24 zákona 
č. 211/2013 Sb.), přesto katastrální úřady v některých 
případech blokují další převody vlastnictví bytů. v souvislosti 
s těmito požadavky se proto v řadě domů nyní spoluvlastníci 
pokouší zakládat, ustavovat společenství, ale setkávají se 
přitom s tím, že zejména notáři požadují, aby příslušné 
rozhodnutí spoluvlastníků bylo přijato za přítomnosti všech 
spoluvlastníků všemi jejich hlasy, k čemuž ale zřejmě není 
vždycky důvod.  

Problémem se zabývalo i  výše zmíněné s tanovisko t ř í 
organizací a dospělo k závěru, podle kterého v přípa-
dě společenství vlastníků vyžaduje zákon souhlas všech 
vlastníků ke schválení stanov v zásadě pouze v případě 
uvedeném v § 1200 odst. 1 odst. 1 nového občanského 
zákoníku, tedy pokud se nově zakládá společenství vlast-
níků po 1. 1. 2014 j iným způsobem než prohlášením 
nebo smlouvou o výstavbě. Souhlas 100 % vlastníků při 
schválení stanov nelze vyžadovat (praxe řady notářů je 

však opačná) například ke změnám (přizpůsobení) s ta-
nov SvJ vzniklých ze zákona (zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů), i když ještě nejsou zapsána v rejstříku 
společenství – tato SvJ se do doby přijet í vlastních sta-
nov řídí vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády 
č. 371/2004 Sb. budou-li tato SvJ přijímat vlastní stano-
vy, půjde ve své podstatě o změnu stanov, nikoli o přijí -
mání stanov ve smyslu § 1200 odst. 1 NOz za účelem 
založení SvJ.

Společenstv í  v las tníků může být po 1. 1. 2014 zalo-
ženo také podle zvláštního zákona č. 311/2013 Sb., 
o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým 
rodinným domům některých bytových družstev. Ustanove-
ní § 24 odst. 3 zmíněného předpisu použit í ustanovení 
§ 1200 odst. 1 NOz výslovně vylučuje, takže ani v těchto 
případech (jedná se o případy „odloženého“ vzniku SvJ 
v domech stavebních bytových družstev) souhlas všech 
vlastníků vyžadovat nelze.

Uvedené s tanovisko k výše uvedené problematice do-
poručuje nahlédnout i do Pokynů č. 44 Českého úřadu 
zeměměř ického a katas t rá ln ího ve znění  úč inném od 
26. 5. 2014 (čl. 3 – bod 1.1.2 a čl. 7 – bod 1.5), které 
jsou dostupné na www.cuzk.cz, a dále do stanoviska 
č. 1 odboru bytové politiky MMR (www.mmr.cz).

závěrem je třeba říci, že v oblasti bytového spoluvlast -
nictví je v novém občanském zákoníku řada dalších ne-
jasných či přímo nesprávně upravených témat, zejména 
zmíněné odložení vzniku spoluvlastnictví podle § 1202 
NOz, změna prohlášení podle § 1169 NOz ve spojení 
s § 1208 NOz, forma placení příspěvků podle § 1180 
NOz, uplatnění zákazu podle § 1214 NOz na rozhodo-
vání na zasedání (shromáždění) a řada dalších, kterými se 
společenství ve svých stanovách při jejich změnách budou 
muset zabývat (podle § 2041 NOz). Naštěstí však – na 
rozdíl od bytových družstev – společenstvím nehrozí „trest 
smr ti“ a mají na to delší dobu ( tř í, resp. pokud se týče 
názvu, dvou let, v případech doplnění údajů zapisovaných 
do rejstříku stejnou jako bytová družstva). Samozřejmě ne-
provedení změn stanov společenství bude znamenat pokra-
čování zmatku uvnitř společenství, způsobeného účinností 
nového občanského zákoníku. lze snad nicméně alespoň 
doufat, že část nesouladností odstraní plánovaná noveli-
zace nové civilněprávní legislativy.

JUDr. Marek Novotný, advokát, č. osv. Čak 2240

autor od roku 1992 působí jako advokát, od roku 1996 pak jako 
partner Společné advokátní kanceláře prof. Oto Novotný a partneři, 
kde se – kromě obchodního práva – zabývá zejména právem 
nemovitostí, včetně právní problematiky vlastnického a družstevního 
bydlení.menovaný je autorem řady odborných publikací, zejména 
spoluautorem prestižních komentářů pro nakladatelství c. h. beck. 
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NepřeSNé MěřeNí 
ČI SNad dOkONce 
pOdezřeNí 
z MaNIpulace 
S vOdOMěRy?
Nemůžete se při vyúčtování spotřeby 
vody dopočítat? Nemusí se jednat jen 
o běžné ztráty. v případě zastaralých 
vodoměrů je možné, že se i vaše 
družstvo nebo Svj stalo obětí pokusů 
o nelegální zásahy do vodoměrů 
s cílem ovlivnit měření spotřeby 
vody. jaké máme možnosti se těmto 
pokusům bránit?

Investujte do kvalitnějších vodoměrů

voda je stále dražší komoditou, její cena vzrostla za po-
sledních 25 let více než stokrát. Mnoho vodoměrů bylo 
instalováno v době, kdy se po nich velká přesnost ani 
nevyžadovala, a současným požadavkům na kvalitu měření 
proto j iž nevyhovují. Tyto vodoměry jsou také nejsnáze 
ovlivnitelné ať už silným magnetem, nebo fyzickým zása-
hem zvenčí. řešením je instalace nových měřicích zaříze-
ní. „Moderní vodoměry měří spotřebu přesněji i při velmi 
nízkém průtoku vody a jejich měření není možné tak snad-
no zvenčí ovlivnit,“ uvádí karel hajman, produktový ma-
nažer společnosti ENbRa, která se specializuje zejména 
na problematiku měřidel pro měření spotřeby tepla, vody 
a dálkové odečty spotřeby. „co je také pro mnoho majitelů 
domů důležité, cena přesnějšího vodoměru se od běžného 
měřicího zařízení příliš neliší,“ dodal karel hajman.

používejte měřidla od prověřených výrobců

Na českém trhu najdete velké množství přístrojů pro mě-
ření spotřeby vody. Ne každý vodoměr je přitom kvalitní 
a přesný. hlavním kri tériem výběru by proto neměla být 
cena, ale technické parametry měřidla. „Obecně lze říci, 
že bez ohledu na konstrukční provedení neexistuje vodo-
měr, kter ý by nebylo možné nelegálně ovlivni t. kvali tní 
zařízení a správně provedená montáž ale dokáže pod-
vodníkům znatelně zt íži t  život. Př i výběru vodoměru je 

dobré preferovat renomovaného dodavatele, vodoměr by 
měl být antimagnetický a musí mít i současnou evropskou 
homologaci,“ sdělil karel hajman.

Nedůvěřujte slepě obchodníkům, zaměřte se 
na normy a homologace

Mnoho dodavatelských firem na svých internetových strán-
kách nabízí různé vodoměry, které podle jejich slov není 
možné ovl ivni t. Spíše než různá neověřená tvrzení ob-
chodníků mají mnohem větší vypovídací hodnotu informace 
o tom, jaké normy dané měřicí zařízení splňuje. kvalitní 
vodoměr by měl odpovídat normě ČSN EN 14154, která 
mimo jiná podstatná kritéria také přesně specifikuje ochra-
nu měřidla před vnějším magnetickým polem. Dodavatel 
by měl též doložit, že daný vodoměr prošel zkouškami 
v některém z autor izovaných metrologických s t ředisek 
a vyhovuje současným náročným požadavkům jak z hle-
diska přesnosti měření, tak i v odolnosti proti nelegálnímu 
ovlivnění. Používejte rovněž pouze vodoměry, které mají 
příslušná evropská typová schválení.

zabránit podvodům mohou i dálkové odečty 
vodoměrů

Současným trendem jsou dálkové odečty spotřeby vody. 
v takovém případě není při sběru naměřených hodnot nut-
ná osobní návštěva jednotl ivých bytů, protože sběr dat 
probíhá na dálku pochůzkovým způsobem nebo z auto-
mobilu projíždějícího okolo domu. Dálkové odečty namě-
řených hodnot nejen zpřesňují a zlevňují rozúčtování, ale 
mohou zabraňovat i podvodům. chytré vodoměry s radi-
ovým komunikačním modulem totiž mohou provozovatele 
samy aktivně upozornit na pokus o nelegální zásah. Ne 
všechny vodoměry ale tuto funkci nabízí.

Na snímku rádiový antimagetický suchoběžný vodoměr s radiomodulem

zdroj: Převzato z časopisu Okolo bytu.
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SedM věcí, kteRé 
Je dObRé vědět 
O zatepleNí
kvali tním zateplením nemovitosti lze ušetři t 50–70 pro-
cent nákladů na vytápění. včetně klimatizace, jejíž provoz 
v porovnání s vytápěním bývá až tř ikrát náročnější na 
energie. Přestože většina veřejnost i si čím dál t ím více 
uvědomuje výhody zateplení, s tále s ním jsou spojeny 
i nepravdivé mýty. Sdružení EPS ČR informuje o sedmi 
nejrozšířenějších.

Mýtus první: 
deset centimetrů izolace stačí

Nestačí. v případě klasického bílého pěnového polysty-
renu platí jednoduchá úměra „čím více, tím lépe“. v sou-
časnosti se volí nejčastěji izolace o t loušťce 15 až 20 
cm. větší uplatnění si nachází i šedý pěnový polystyren 
s lepšími izolačními vlastnostmi. Náklady na izolační mate-
riál tvoří jen desetinu celkových nákladů kompletní fasády. 
Uvažovat o t loušťce izolace menší než 10 cm je podle 
odborníků f inančně nezodpovědné a nedosáhne se t ím 
požadovaných očekávání.

Mýtus druhý: 
polystyren v konstrukcích po čase „mizí“

Stávalo se v počátcích využívání před desítkami let, pokud 
byl aplikován s lepidly obsahujícími organická rozpouš-
tědla. Při správné aplikaci je pěnový polystyren vysoce 
odolný a životnost dosahuje nejméně 50 let.

Mýtus třetí: 
po zateplení se konstrukce stáhne 
a dům „nedýchá“

k výměně vzduchu dochází v 95 % pomocí spár v kon-
strukcích, netěsněním oken, dveří, venti látorů a digesto-
ří. vnitřní konstrukce i po zateplení samozřejmě i nadále 
reaguje na změny vlhkosti vnitřního vzduchu – dům „dý-
chá“. Snižuje se kondenzace vodní páry uvnitř nemovitosti 
a nedochází tak k tvorbě plísní.

Mýtus čtvrtý: 
zateplení zvýší kondenzaci vodních par, 
vznikají plísně

Právě naopak! vnější zateplení výrazně snižuje kondenza-
ci vodní páry uvnitř konstrukce. Teplota obvodových stěn 

zevnitř je vyšší a vzdaluje se od teploty rosného bodu. 
zateplení tak brání vzniku plísní. Pokud se plíseň objeví, 
není to zapříčiněno zateplením, nýbrž špatným utěsněním 
spár u oken a dveří či nezateplením výrazných tepelných 
mostů v konstrukci.

Mýtus pátý: 
zateplení zvládnu sám

Přestože je o Češích známo, že jsou národem kutilů a mají 
zlaté ruce, neměli by v případě zateplovacích systémů 
přecenit své síly a zejména časové možnosti. kvalitního 
dodavatele zateplovacích prací si lze ověři t  napřík lad 
podle referencí. Neměli bychom se proto spoléhat pouze 
na cenu, ale dbát musíme i na kvalitu izolačního materi-
álu. Pokud se navíc do zateplení pustí člověk sám, nelze 
zaručit životnost provedených prací. Případné opravy se 
pak mohou velmi prodražit.

Mýtus šestý: 
zateplili jsme před 15 roky, to stačí

zateplení staré 20 a více let by sice vydrželo, ale pro-
blémy začíná mít stále větší počet domů zateplených za-
čátkem 90. let. Tehdy se zateplovalo tloušťkou 5 cm, což 
je méně než třetina dnes standardní používané t loušťky. 
z pohledu doporučených hodnot a možných energetických 
úspor je pěticentimetrová izolace zcela nedostatečná. vý-
hledy evropské legislativy navíc ukazují na přísné poža-
davky na energeticky nenáročné budovy po roce 2020. 
Izolace, kterou byla nemovitost zateplena před 20 lety, 
nemusí a za několik let nejspíše nebude stačit.

Mýtus sedmý: 
Náš dům není panelák, zateplit nepotřebu-
jeme

Rozhodujícím faktorem pro volbu zateplení není to, jestli 
se jedná o panelák či rodinný dům, ale stav nemovitos-
t i (stáří, spotřeba energie apod.). ztrát prostupem tepla 
u obvodových stěn nezatepleného rodinného domu jsou 
zhruba 30 %. Okny uniká okolo 20 % tepla a přibližně 
stejné množství tepla unikne větráním. Střechou běžně ztrá-
címe asi 20 % tepla. zateplených rodinných domů v ČR 
je necelých 200 tisíc, tedy zhruba 11 procent. Polovina 
z toho je navíc zateplena špatně. Motivovat k zateplení 
má dotační program Nová zelená úsporám, který nabízí 
více než 500 000 korun na výstavbu nového rodinného 
domu nebo až 55 procent výdajů na zateplení. Stát připra-
vil pro žadatele dohromady 1,9 miliardy korun. zažádat 
je však nutné nejpozději do podzimu. 

zdroj: Převzato z časopisu Okolo bytu.
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„Nezamykání bytu či domu na noc, majetek za desítky 
tisíc v garážích nebo dílnách bez kvalitního zámku nebo 
cennosti uschovávané na lehce dosažitelných místech,“ 
vypočítává lucie Filová. „Setkáváme se s tím denně.“

zloději míří do centra

v druhé polovině roku 2013 statistiky potvrdily i další nový 
trend – zatímco v minulosti pachatelé operovali především 
v okrajových částech měst, v současně době se stále častě-
ji zaměřují i na městská centra. v hledáčku mají především 
obydlí ve staré zástavbě. Na nový trend upozorňuje Ivan 
Pavlíček, odborník na zabezpečení domácností ze společ-
nosti NEXT. Novostavby podle jeho slov zloděje naopak 
odrazují. Jejich majitelé totiž nezřídka využívají možnosti 
stavebního spoření i k financování bezpečnostních dveří 
nebo jiných certifikovaných systémů ochrany. 

„Staré domy, které se ve velké míře vyskytují v centrech 
měst, jsou z hlediska vloupání velice rizikové. zloději vyu-
žívají toho, že majitelé často nechávají hlavní vstupní dve-
ře do staré zástavby zcela nezabezpečené. Své kriminální 
dí lo pak dokonají uvni t ř domu, kde si vyberou nejhůře 
zajištěný byt. Ten rychle poznají podle dřevo-papírových 
dveří, které lze snadno prorazit. Nájemcům nebo vlastní -
kům bytů pak nepomůže ani montáž přídavných zámků na 
obyčejné dveře. Toto opatření totiž nedělá zlodějům žádné 
starosti, ač si to mnozí lidé myslí. Nejde totiž o systémo-
vou, ale dílčí ochranu, která v praxi moc nefunguje. Přitom 
účinné zabezpečení domácnosti lze snadno financovat  
i ze stavebního spoření,“ říká Ivan Pavlíček, odborník na 
zabezpečení domů a bytů. 

Stačí drobné úpravy a riziko se výrazně sníží

Problém je však uzavřen v začarovaném kruhu. Slabší eko-
nomická sí la obyvatel zároveň způsobuje, že peněz na 
investice do zabezpečení není nazbyt. Jan krupíř, tvůrce 
webu zamcenydum.cz, však tvrdí, že situaci lze zlepšit už 
za několik stovek.

„Pro začátek není t řeba investovat moc, spíše jde o to 
naučit se měnit návyky,“ říká Jan krupíř. „Pořiďte si vlož-
ku s olivou pro jednoduché uzamykání bez klíče zevnitř  
a řetízek na dveře – to vše kolem osmi set korun. Sjednoťte 
zámky, ať nemusíte nosit víc než jeden klíč – díky tomu 
se naučíte zamykat všechny dveře, i když jdete jen na 
krátkou procházku.

Podle Jana krupíře zloděj dobře pozná, kdo svoje bezpečí 
bere vážně a kdo bude snadnou obětí. a podle toho by 
se majitelé objektů měli chovat. 

koho pouštíte do bytu?

základní pravidla zabezpečování bychom měli dodržovat 
všichni, mimořádně ostražit í by ale měli být starší l idé. 
zvýšenému nebezpečí jsou vystaveni senioři, kteří často 
bydlí sami. U nich kromě rizika vloupání hrozí, že si ne-
vědomky pustí zloděje dobrovolně do bytu. Podle odbor-
níků právě těchto situací v poslední době výrazně přibývá  
a nejsou výjimečné ani případy,  kdy jsou tímto způsobem 
okradeni i výrazně mladší lidé. 

Neobjasněná vloupání mimo policejní 
statistiky

Množství neobjasněných vloupání je však pravděpodob-
ně mnohem vyšší, než dokládají oficiální policejní údaje. 
„Mnozí majitelé nezabezpečených domácností totiž často 
nehlásí množící se krádeže, což lze považovat za trend 
posledních let,“ upozorňuje Ivan Pavlíček, odborník na 
komplexní zabezpečení domácností.

Na policii nenahlášené případy vloupání však lidem zkom-
plikují jednání s pojišťovnami. Poškozeným totiž bude chy-
bět například protokol o trestním oznámení, který pojiš -
ťovny vyžadují. „Nepříjemné dohadování s pojišťovnami 
je pravděpodobné i v situaci, kdy nemáte v domácnosti 
certifikované bezpečnostní dveře nebo elektronický zabez-
pečovací systém s příslušným atestem.“ 

Nárůst krádeží vloupáním je celorepublikový 
problém. 

zloději se zaměřují i na spor tovní vybavení. Nejčastěji 
přicházíme o jízdní kola. kromě kvali tního zamykacího 
systému garáže nebo sklepa je proto vhodné zabezpečit 
proti odcizení i samotné jízdní kolo. 

zdroj: Převzato z časopisu Okolo bytu.

e D O M E S

pOČet vlOupáNí 
StOupá – kde 
chybuJeMe?
o dvacet procent více vloupání do 
domů, o pět procent více vloupání 
do bytů a jen nepatrně nižší nárůst 
vloupání do chat a chalup. škody za 
neuvěřitelných 672 milionů korun,  
z nichž se podaří dopátrat jen 
nepatrný zlomek. Rok 2013, jak 
vyplývá z aktualizovaných policejních 
statistik, skutečně splnil negativní 
očekávání odborníků. v letošním 
roce vám proto v každém čísle okolo 
bytu nabídneme důležité informace 
a užitečné tipy přímo od odborníků, 
kteří se oblasti zabezpečení našich 
domovů věnují. 

které lokality jsou nejméně bezpečné?

celkem bylo vyšetřováno 6671 vloupání do domů, 4446 
vloupání do bytů a 4841 vloupání do chat a chalup. 
Nejmarkantnějš í  nárůs t  v loupání byl ve zl ínském kraj i  
(o 73,5 % více vloupání do bytů a 65,1 % vloupání rodin-
ných domů). v Praze pak narostl především počet vloupání 
do domů (o 67,9 %). kritický nárůst byl pak také v Olo-
mouckém kraji (60,3% nárůst vloupání do domů a 34% 
nárůst vloupání do bytů).

Naopak dobře si vedl například Pardubický kraj, kde do-
šlo k mírnému meziročnímu poklesu krádeží vloupáním. 

více zlodějů i naší nedůslednosti

„Nárůst krádeží vloupáním, kterého jsme v roce 2013 byli 
svědky, je důsledkem především stále tíživější ekonomické 
situace obyvatelstva,“ vysvětluje JUDr. Jiří kameník, prezi-
dent asociace soukromých bezpečnostních služeb. Podle 
něj svou roli sehrála stále lepší organizovanost menších 
loupežných skupin a rostoucí zkušenosti zlodějů jednot -
livců.

Oproti tomu stojí podceňování zabezpečení majetku ze 
strany Čechů, myslí si lucie Filová ze společnosti TOkOz. 
Ta patří mezi nejstarší české podniky vyrábějící zámky  
a kování a má díky tomu dobrý přehled o tom, jak k pro-
blematice bezpečnosti přistupuje český zákazník.
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deJte SI pOzOR 
Na Nízké ceNy 
StatIckých 
pOSudků!
řada úprav v panelových domech 
vzniká načerno i z důvodu zvýšení 
správních poplatků z 300 kč na 5000 
kč při žádostech o stavební povolení. 
ostatně cena stavebních prací, do 
které patří i poplatky, ovlivňuje kvalitu 
projektových a stavebních prací více, 
nežli je zdrávo. Do soukromého 
sektoru se přelévá nesystémový  
a nezdravý styl státní správy vysoutěžit 
projektovou přípravu a stavbu za 
úplně nejnižší cenu.

Nejlevnější neznamená nejlepší!

Tento trend staví stavebníka do pozice sociálně slabého 
občana, který si za nejmenší peníz kupuje v supermarketu 
nejlevnější buřty bez masa. Napadlo by nás jít do nemoc-
nice a požadovat pro svou léčbu lékaře s nejnižším pla-
tem? Jistě že ne. ve stavebnictví ovšem v naprosté většině 
získá veřejnou zakázku ten nejlevnější.

Určitě není pravidlem, že nejdražší nabídka automaticky 
znamená i nejkvalitnější dílo; rozhodně však lze konstato-
vat, že nejlevnější nabídka bez závazných honorářových 
pravidel nikdy nezaručí nejlepší práci. Naši předkové pro-
to vyřazovali z výběru nejdražší a nejlevnější nabídku.  
I my bychom se z toho měli poučit a nedívat se v nabídce 
pouze na řádek s cenou, ale posoudit nabídku komplex-
ně. Do takového posouzení nabídky patří nejen cena, ale 
rovněž např. posouzení referencí nabízejícího uchazeče.

Je třeba odborník

U úprav panelových domů je situace o to komplikovanější, 
že okruh odborníků, kteří problematiku panelových domů 
ovládají, je poměrně úzký. ze strany stavebníků je navíc 
posouzení záměru často hrubě podceňováno. Nosné zdi 
jsou považovány za příčky, betonové stěny za železobeton 
a tak bychom mohli pokračovat dále. Posouzení panelové 
budovy často provádějí osoby, které k tomu nemají potřeb-

né znalosti a které zejména dnes v době, kdy je nouze  
o zakázky, berou vše.

ČkaIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) 
v případě profesního pochybení svých členů tyto skutečnos-
ti řeší disciplinárními opatřeními, ale to je již pro staveb-
níka pozdě. Proto doporučujeme zájemcům o úpravy bytů 
v panelových domech, aby se obraceli na naše oblastní 
kanceláře, které jim mohou pomoci s výběrem odborně 
prověřených projektantů. Úpravy dispozic panelového 
domu skutečně nelze odbýt jednou stránkou textu za dvě 
koruny, ale je zapotřebí podrobného rozboru a posouzení.

Nedostatečný přístup k původním projekto-
vým podkladům

Dalším problémem, který se při úpravách panelových domů 
objevil, je nedostatečný přístup k původním projektovým 
podkladům. Projektová dokumentace, která je nezbytně 
nutná pro posuzování statiky panelových domů, není běžně 
k dispozici, a zejména mladší generace projektantů k ní 
nemá přís tup. Nejedná se tot iž o běžné půdorysy jed-
notlivých podlaží nebo o řezy, ale mj. o výkresy, výztuže  
a konstrukční detaily stropů a stěn. Projektové podklady 
byly původně v knihovnách velkých projektových organi-
zací, které většinou zanikly již v polovině devadesátých 
let. Poté se dostaly do soukromých rukou, nebo byly zlik -
vidovány.

Dnes, po dalších dvaceti letech, dochází dále k jej ich 
postupné likvidaci. Jestliže majitel takovéto dokumentace 
zemře, rodina nějaký nepotřebný papír maximálně odve-
ze do sběru. To je veliká škoda a v budoucnu může tato 
skutečnost způsobit veliký problém. ČkaIT proto již v mi-
nulém roce zahájila na toto téma jednání s MMR a jemu 
podřízenému SFRb.

digitalizace projektové dokumentace

Projednali jsme možnosti digitalizace původní projekto-
vé dokumentace jednotlivých systémů panelových soustav  
a současně přípravu podkladů pro systémová řešení úprav 
panelových domů podle současných požadavků na zatep-
lení a další úpravy. bohužel se tato velmi pokročilá jednání 
pozastavila z důvodu změn v personálním obsazení SFRb, 
ale jsme přesvědčeni, že i každé nové vedení uvedených 
institucí pochopí naléhavost potřeby řešit problematiku pa-
nelových domů a že jednání budou konstruktivně pokra-
čovat. ČkaIT v této problematice bude rozhodně aktivním 
činitelem.

autor: Ing. Robert Špalek, místopředseda ČkaIT 

zdroj: Převzato z časopisu Okolo bytu.

Č k a I T
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ÚROkOvé 
Sazby JSOu Na 
hIStORIckéM MINIMu
toto konstatování asi nepotěší ty, kteří hledají, jak své 
naspořené peníze nějak slušně zhodnotit. Naopak je výbor-
nou zprávou pro ty, kteří zvažují čerpání úvěru, neboť 
pro jeho využití ještě nebyla vhodnější doba. zejména to 
platí pro vlastníky bytových domů, kteří plánují opravu 
či rekonstrukci své nemovitosti a výše úrokových sazeb je 
v minulosti odrazovala od krytí nákladů takové investice 
úvěrovými prostředky. pro odpověď na otázku, proč jsou 
v současné době úrokové sazby tak nízko, jak dlouho ten-
to stav může vydržet a jak na cenu úvěrů reagují klienti 
z řad bytových družstev a Svj, jsme se vypravili do banky, 
která poskytla více než třetinu všech úvěrů určených na 
revitalizace bytových domů v jejich vlastnictví a která má 
s úvěrováním těchto klientů dlouholeté zkušenosti. Na naše 
otázky nám odpověděl ing. ladislav koucký, manažer pro 
obsluhu bytových družstev a Svj z ČSob.

co ovlivnilo stávající rekordně nízkou úroveň 
úrokových sazeb z úvěrů a jak dlouho může 
takový stav trvat?

Na výši bankami uplatňovaných úrokových sazeb má vliv 
řada faktorů. Tím zásadním však je zejména stávající cena 
peněz na mezibankovním trhu, do které se přímo promítá 
v současné době uplatňovaná finanční a měnová politika 
České národní banky. Pokud ČNb drží základní úrokové 
sazby na nízké úrovni, je to pro trh signál, který má for-
mou zlevnění úvěrových zdrojů pomoci zvýšit poptávku po 
investicích. Pokud budeme mluvit konkrétně o úrokových 
sazbách pro úvěrování klientů typu bytové družstvo nebo 
SvJ, pak na jejich stávající nízké úrovni mají podíl i dva 
další faktor y. Pr vním je konkurenční boj mezi bankami 
o tyto klienty, který je nutí minimalizovat jimi uplatňova-
né marže, a druhým je velmi nízká rizikovost těchto úvě-
rů. v současné době se všechny tyto tři faktory protnuly 
a výsledkem tak je stav, kdy úrokové sazby na celou dobu 
splatnosti úvěru nyní nedosahují ani 3 % a při fixaci na 5 
let se pohybují dokonce pod úrovní 2,5 % – a to i u úvěrů 
se splatnost í  15 až 20 let. Dle názoru renomovaných 
finančních analytiků by tato úroveň mohla vydržet až do 
konce letošního roku. To je dobrá zpráva pro ty zástupce 
družstev a SvJ, kteří investici do svého domu teprve připra-
vují a její realizaci plánují až v druhé půlce tohoto roku. 
Naopak další odkládání oprav by se již vyplatit nemuselo, 
protože jakýkoliv státní dotační program je v nedohlednu, 
sazby j iž nemají kam klesat a v příš t ím roce by mohlo 
naopak dojít k jejich postupnému růstu. 

to jsou opravdu nízké úrokové sazby, ale jak 
pociťujete konkurenci úrokově zvýhodněných 
úvěrů od Státního fondu rozvoje bydlení 
nabízených v rámci programů panel 2013+ 
a JeSSIca?

Je sice pravda, že úvěry od SFRb nabízejí ještě o něco 
nižší úrokové sazby, než je tomu obecně u úvěrů od ko-
merčních bank, ale já osobně v nich přímou konkurenci 
nevidím. Spíše je považuji za vhodný doplněk nabídky, 
ze které si bytová družstva a SvJ mohou vybírat. zdů-
vodnění je jednoduché – úvěry z programu JESSIca lze 
využí t pouze ve vybraných lokali tách 41 měst a stejně 
jako u úvěrů z programu Panel 2013+ musí realizovaná 
investice splňovat určité předem dané podmínky na kom-
plexnost prováděné opravy. Navíc žádost o úvěr z těchto 
programů je spojena s vyšší administrativní náročností, 
než je požadováno u bank, což řadu klientů odrazuje. 
Proto nabídku úvěrů z programů Panel a JESSIca vnímám 
spíše jako alternativu k úvěrům nabízeným bankami, které 
lze jednoduše použít kdekoliv a v podstatě na jakýkoliv 
účel. Svůj názor mohu opřít o konkrétní čísla – zatímco 
za první čtyři měsíce tohoto roku byly z programu Panel 
2013+ reálně poskytnuty úvěr y v objemu 127 mil. kč 
a z programu JESSIca v objemu 15 mi l .  kč, pak jen 
ČSOb poskytla za stejnou dobu bytovým družstvům a SvJ 
nové úvěry v objemu přesahujícím 1 miliardu korun.

ČSOb v letošním roce jako první banka v ČR 
nabízí plošně možnost získat úvěr zcela bez 
poplatku za vedení úvěrového účtu. Jaký je 
zájem klientů o tuto nabídku?

ano, je pravda, že od března 2014 nabízí ČSOb mož-
nost získat tzv. vztahový bonus, což obnáší poskytnut í 
úvěru bez předmětného poplatku. Jak už napovídá název 
bonusu, banka tím sleduje primárně navázání dlouhodobé-
ho vztahu se svými klienty. Podmínkou pro získání tohoto 
bonusu je, že bytové družstvo či SvJ si zafixuje úrokovou 
sazbu na dobu minimálně 10 let a současně povede celý 
svůj platební styk přes účet u ČSOb. ČSOb se tímto způ-
sobem snaží vybídnout klienty k tomu, aby využili stávající 
rekordně nízké úrovně úrokových sazeb a zafixovali si 
j i  na co nejdelší období. Takový stav je pak přínosem              
pro obě strany. klient má jistotu, že po celou dobu fixace 
úrokové sazby se nezmění výše jeho měsíční anuitní splát-
ky a on tudíž nebude v této době nucen navyšovat stáva-
j ící příděl do fondu oprav. Rovněž pro banku je takový 
stav výhodný – klient je nyní schopen úvěr bez problémů 
splácet a výše splátky se díky neměnnosti úrokové sazby 
do budoucna nezmění.

Č S O b
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Projekt se řídí heslem „20–20–20“, což znamená, že 
do roku 2020 má být primární spotřeba o 20 procent 
snížena a podíl obnovitelných zdrojů se má naopak 
o 20 procent zvýšit. 

pro úspěšné dosažení stanoveného cíle je ale 
se změnami nutné začít už teď

Pro představu: požadovaná pětina uspořených nákladů 
odpovídá více než čtyřem stovkám elektráren. To je velké 
množství. Pro přeměnu takové ambiciózní výzvy v realitu je 
nutná motivace evropských zemí, aby se snažily zabránit 
plýtvání energiemi.

S neefektivním zacházením se přitom můžeme setkat takřka 
všude: v dopravě (například obsazenost auta pouze jed-
ním pasažérem), při provozu elektrických přístrojů (jejich 
neustálé zapnutí i v případě, když s nimi nepracujeme  
– např. Pc) a také při provozu budov ( topení puštěné 
naplno při otevřených oknech, tekoucí voda při čiš tění 
zubů atd.). 

dostupnost informací je základ úspor

Mají-li ale spotřebitelé energií šetřit, musí vědět jak. Spo-
třebitel proto potřebuje dostatečné, jasné a přesné infor-
mace, aby mohl plně využívat možnosti, které mu vnitřní 
t rh s energií nabízí. Moci napřík lad bez obtíží změnit 
dodavatele elektřiny nebo plynu, mít k dispozici informace  
o okamžité spotřebě, dostávat srozumitelné vyúčtování 
svých nákladů apod. S tím souvisí fakt, že moderní infor -
mační a telekomunikační technologie budou v energetice 
zaujímat velmi důležitou pozici. Díky nim pak budou sa-
motní spotřebitelé hrát na energetickém trhu aktivnější roli. 
(Politiky Evropské unie: Energetika, Evropská unie, 2013; 
doi: 10.2775/47942).

Údaje o spotřebě energií vždy k dispozici

Samotné zavádění úsporných opatření by mělo být co 
nejefektivnější. velkou roli při realizaci úsporných opat-
ření hraje kval i tn í  a přesná kont ro la spot řeby energi í  
u jednotlivců pomocí speciálních přístrojů. Ta spotřebite -
l i garantuje, že každý bude plati t pouze svoji spotřebu 
energií a také za tuto spotřebu bude zodpovědný. Dalším 
důležitým prvkem v rámci monitoringu, měření spotřeby 
a následného rozúčtovávání nákladů je možnost vizua -
l izace, kont ro ly a správy naměřených údajů, nej lépe  
z pohodlí domova. Ideální proto je, pokud mohou ná-
jemníci sledovat svou spotřebu a náklady prostřednictvím 
internetového por tálu. Správci nemovitost í zase mohou 
pomocí přehledné grafiky kdykoli porovnat aktuální údaje  
a náklady s údaji z předchozího roku či s průměrnou ne-

movitostí. Transparentnost spotřeby energií zvyšuje pově-
domí o spotřebitelském chování mezi nájemníky a správci 
nemovitostí. 

Inteligentní měření

základem pro individuální rozúčtování je přesné zazna-
menání spotřeby energií v jednot l ivých domácnostech.  
k tomu jsou určeny inteligentní měřicí technologie. Ty mo-
hou mít různou podobu a také forma předávání dat může 
být rozdílná. Nejlepší jsou chytré měřicí přístroje, které 
údaje o spotřebě přenášejí přímo poskytovateli energe-
t ických služeb. Nejnovějšími technologiemi pro přenos 
dat jsou tzv. rádiové systémy. Tento přenos je bezchybný  
a přenášené údaje jsou vysoce zabezpečeny. Další výho-
dou tohoto způsobu odečtu je možnost získání údajů, aniž 
by musel technik vstoupit do bytu. Nájemníci či majitelé 
tedy již nemusejí být u odečtu osobně přítomni, což šetří 
peníze i čas. 

efektivní snižování nákladů 

v nových a kompletně rekonst ruovaných budovách j iž 
platí povinnost instalace měřidel. Tyto přístroje ale v sou-
časnosti měří pouze spotřebu elektřiny, a přitom se tento 
sektor na spotřebě domácích energií podílí jen necelou 
pětinou. Mnohem důležitější je proto monitoring spotřeby 
teplé vody a vytápění – tento segment tvoří více než 80 
procent celkové spotřeby. Efektivním způsobem kontroly 
spotřeby by přitom bylo začlenění měřidel všech typů ener-
gií do budoucích inteligentních sítí. Majitelé nemovitostí 
a poskytovatelé ubytování by proto měli využít příležitost  
a zmodernizovat své nemovitosti pomocí měřidel nové ge-
nerace a vybavit je tak pro budoucnost. hledejte proto 
firmu nabízející služby z jednoho zdroje: měření, účtování, 
hodnocení a vizualizaci všech údajů energetické spotřeby.

Ing. vladimír bureš, ista Česká republika s.r.o.

Energetická spotřeba v Evropě neustále roste. Fosil-
ní energetické zdroje, tedy uhl í, ropu nebo zemní 
plyn, potřebujeme pro dopravu, průmyslovou výrobu, 
vytápění, osvět lení aj. Jej ich zásoby při tom nejsou 
nekonečné. Je proto nutné hledat zdroje nové a s těmi 
stávajícími šetři t. základem pro úsporná opatření je 
vědět, kolik energie spotřebujeme. 

Dnes si každodenní fungování neumíme představit bez 
auta, počítače, ústředního topení nebo teplé vody, 
ke které se dostaneme pouhým otočením kohoutku. 
k tomu všemu jsou ale zapotřebí energetické zdroje. 
S využíváním tak velkého množství zdrojů pro výrobu 
energie ale bohužel souvisí i s tále více znečistěné 
prostředí. 

šetřit. ale jak?

Evropa si výhodu solidarity v případě energetických 
problémů začala uvědomovat už v 60. letech minu-
lého století. Už tehdy proto byly vytvořeny společné 

strategické zásoby ropy a stanoveny postupy pro pří -
pad řešení krizových situací. Dnes má energetická po-
litika daleko širší pole působnosti. zahrnuje dopravu, 
průmysl, životní prostředí atd. 

Dnešní Evropa sama o sobě nemá dostatečné zásoby 
energetických surovin. Dováží polovinu toho, co na 
výrobu energie potřebuje. ceny surovin se vytvářejí 
na světových trzích a Evropě nezbývá, než je respek-
tovat. Máme tedy jedinou možnost, jak ovlivnit výda-
je: snížit spotřebovávané množství surovin. zároveň 
však jen málokdo chce slevit ze svých navyklých stan-
dardů. Je ale vůbec v naší moci snížit energetickou 
spotřebu a zároveň si užívat komfortního života? Po-
kud se naučíme opravdu efektivně využívat zdroje, 
pak to možné je. 

energetické úspory v evropě do roku 2020

I proto se Evropa pusti la do projektu energetického 
přechodu do roku 2020. 

I S Ta

efektIvNě šetřIt eNeRgIí  
pOMOhOu I SpecIálNí MěřIcí příStROJe 
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pojišťovna kooperativa a Družstevní 
marketingové sdružení Česká 
republika (DMS ČR) jsou dlouholetými 
partnery zejména v pojištění bytových 
domů. v uplynulých dnech se navíc 
podařilo dohodnout i speciální 
podmínky pro klienty DMS ČR. 
Na novinky a výhody pojištění 
u pojišťovny kooperativa jsme se 
zeptali ing. ivo Sebery, ředitele 
agentury praha.

v čem dělají klienti u pojištění majetku nej-
větší chyby?

klienti často spoléhají na letité smlouvy, které jsou neak-
tuální. Mohla se totiž změnila hodnota jejich majetku, ob-
jevit se nová rizika a podobně. Nový občanský zákoník, 
který platí od počátku roku 2014, sám o sobě definuje 
v oblast i pojiš tění odpovědnosti řadu dříve neznámých 
rizik. Sousedy si většinou nevybíráme, ale pro udržení dob-
rých sousedských vztahů může každý z nás udělat víc, než 
si umíme představit. co když mou vinou způsobím škodu 
i ostatním obyvatelům domu? Jak jim budu kompenzovat 
vzniklé škody? z čeho uhradím poškozený majetek nebo 
citovou újmu?

Nabízí kooperativa pro letošní rok nějaké no-
vinky? 

ano. Právě v důsledku očekávaných vyšších odpovědnost-

ních škod jsme například u povinného ručení zavedli nový 
limit 150/150 milionů kč, který by měl plně postačovat 
pro úhradu i těch největších škod. změny jsme připravili 
i u pojištění majetku, kde nově nabízíme připojištění práv-
ní ochrany ve spotřebitelských vztazích, které je možné 
si sjednat v rámci pojištění domácnosti. Připojištění za-
hrnuje právní poradenství a úhradu nákladů na právního 
zástupce, soudní poplatky nebo znalecké posudky, a to až 
do výše 200 000 kč. Pojištění klient může využít například 
ve sporu souvisejícím s reklamací vadného zboží nebo 
vadně provedených služeb. za 390 kč ročně se pojištění 
vztahuje na všechny členy domácnosti. 

Mají členové dMS ČR u kooperativy nějaké 
cenové zvýhodnění pojištění?

Naše dlouhodobá spolupráce vyústila ve velmi výhodnou 
nabídku pojištění pro klienty DMS ČR. klientem pro tyto 
účely rozumíme vlastníky bytů nebo osoby žijící v bytech, 
které se nacházejí v domech pojištěných pod rámcovou 
pojistnou smlouvou uzavřenou mezi DMS ČR a kooperati-
vou. U pojištění majetku a odpovědnosti občanů nabízíme 
slevu až 30 % ze základního pojistného. Sleva se vzta-
huje na pojištění domácnosti (včetně připojištění právní 
ochrany ve spotřebitelských vztazích) a pojištění rekreač-
ní budovy a rekreační domácnosti. Jako další bonus pak 
od nás každý člen DMS obdrží jednorázovou slevu 300 
kč na první pojistné. vyšší než standardní slevy můžeme 
nabídnout i u pojiš tění vozidel, tedy povinného ručení 
a havarijního pojištění. Pro sjednání pojištění či získání 
bližších informací doporučuji navšt ívi t některou z praž-
ských poboček kooperativy nebo se obrátit na naše kon-
taktní místo: mpoustkova@koop.cz, tel.: 724 488 406.

Děkujeme za rozhovor. 

k O O P E R aT I va

Od kOOpeRatIvy 
pRO klIeNty dMS ČR 
pOJIštěNí O 300 kČ 
levNěJší
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chemické čištění topného systému 
bytového portfolia bd Svitavy 

celkový počet objektů a radiátorů:
22 objektů / 5 450 kusů radiátorů
termín realizace: říjen–prosinec 2012 
Spotřeba tepla 2011 (přepočtená): 19 277,2 gJ/rok 
Spotřeba tepla 2013 (přepočtená): 16 069,2 gJ/rok 

vyhodnocení za období 2011/2013: 
Předpokládaná úspora (nepřepočtená): 15 % (2 891,6 gJ/rok)
Skutečná úspora (přepočtená): 16,64 % (3 207,96 gJ/rok)
Finanční úspora: 2 082 286,7 kč/rok 
(cena tepla 649,1 kč/gJ dle cÚ 2011)
Návratnost investice: 24 měsíců 

chemické čištění topného systému 
bytového portfolia bd trnovany teplice 

celkový počet objektů a radiátorů:
65 objektů / 8 317 kusů radiátorů
termín realizace: leden–březen 2013
Spotřeba tepla 2011 (přepočtená): 43 348,6 gJ/rok 
Spotřeba tepla 2013 (přepočtená): 39 576,6 gJ/rok 

vyhodnocení za období 2011/2013: 
Předpokládaná úspora (nepřepočtená): 10,5 % (3 772 gJ/rok)
Skutečná úspora (přepočtená): 10,58 % (3 800 gJ/rok)
Finanční úspora: 2 192 600 kč/rok 
(cena tepla 577 kč/gJ dle cÚ 2013)
Návratnost investice: 31 měsíců

Jak zmiňuje jednatel společnosti, nejen on sám věří, že 
zejména dlouholeté zkušenosti a dostatek zákazníků, kteří 
mohou osobně potvrdit účinnost čištění a způsob provádě-
ní prací, jsou nejlepšími argumenty pro úspěšné navazová-
ní dalších obchodních příležitostí. Svoji aktivitou na tomto 
poli, zejména ve smyslu osvěty pomocí tiskovin, díky nimž 
mohlo chemické čištění vstoupit do hlubšího povědomí ve-
řejnosti, vzbudila společnost zájem o tuto činnost. což 
však též bohužel vedlo k nekalému jednání některých nově 

vzniklých podnikatelských subjektů v minulém i tomto roce, 
jež parazitují na dobré pověsti společnosti a dostupných 
propagačních materiálech (i čistě autorských). 

„Jsme si jisti, že již v příštím roce bude spojení chemické 
čištění téměř automatické podobně jako zateplení fasád 
nebo výměna oken. k tomu je však potřeba skutečných 
výsledků a důvěryhodnosti firem provádějících čištění che-
mickou cestou a to naše společnost bezvýhradně splňuje.“

Roční vyhodnocení provozu soustavy Út a dosažené úspory 
z hlediska spotřeby energie na vytápění v bd Svitavy a bd trnovany

Proč je společnost Dk chEMO s.r.o. nejžádanějším ob-
chodním partnerem v chemickém čištění topných systémů 
v panelových a bytových domech a zároveň jediným ob-
chodním partnerem Stavebního bytového družstva praha 
či Svazu českých a moravských bytových družstev? Ne-
jen pro svoje technologické možnosti a účinná chemická 
činidla nenarušující povrchy čištěných materiálů, ale také 
pro know-how k docílení deklarovaných úspor po roce 
od realizace zakázky, jak se můžete přesvědčit prostřed-
nictvím zkušeností bytového družstva Svitavy a bytového 
družstva Trnovany, která přistoupila k vyčištění kompletního 
bytového portfolia. 

pROČ SI vybRat pRávě dk cheMO s.r.o.? 

Od roku 2010, kdy svoji pozornost zaměřila především na 
bytový sektor, má vyčištěno přes 26 000 otopných těles 
bez jediné závady ve smyslu netěsnosti článků či poško-
zení těsnění vlivem čištění. To je počet, kterým se nemůže 
pochlubit žádná z konkurenčních firem. 

•  Je první společností, která dokládá výsledky čištění po-
mocí termovizních snímků nebo průmyslové sondy. 

•  Je jedinou společností, která dokládá výsledky čištění 
také formou odborných posudků, v nichž jsou zohled-
něny energetické a finanční úspory. 

•  Je jednotnou firmou, tedy bez subdodavatelských vzta-
hů v případě provádění chemického čištění a diagnos-
tiky soustav. 

•  vždy dodržu je  dek la rované záruky,  k te ré  býva j í 
v indiv iduálních př ípadech i  delš í  než 24 měsíců, 
což s tandardně s t v rzu je  se zákazn íky  smlouvami 
odílo.

•  Práce vykonává po celé republice i v průběhu svátků 
a víkendů, a to bez příplatku. 

•  Její zástupci se pravidelně účastní odborných seminá-
řů a prezentací v rámci Družstevního marketingového 
sdružení ČR, Svazu českých a moravských bytových 
družstev, bytových družstev či společenství vlastníků 
jednotek po celé republice, během nichž seznamují 
posluchače s touto činností.

SNIžOváNí eNeRgIí 
pROStředNIctvíM 
cheMIckéhO ČIštěNí

D k  c h E M O



30    |   eDOMES 2014 eDOMES 2014    |    31

V PRAZE VYUŽIJTE TAKÉ NABÍDKU TĚCHTO PARTNERŮ:

více na www.sphere.cz

prostor starého mlýna nabízí 
ideální propojení české tradice 
a mlynářského řemesla
PRAHA 9, Národních hrdinů 3
www.pddp.cz

činoherní divadlo s dlouholetou 
tradicí
PRAHA 1, Vodičkova 28
www.mestskadivadlaprazska.cz

láká Vás představa podvodního světa? 
Nechte změnit své sny v realitu!
PRAHA 10, Pražská 16
www.nemodiving.cz

jediná samoobsluha květin v ČR, 
objednávka květin online, rozvoz 
květin po Praze do dvou hodin
3x PRAHA
www.bellesfleurs.cz

největší prodejna podlahových 
krytin v ČR, luxusní i kusové 
koberce, metráž, tapety
PRAHA 6, Karlovarská 660/117
www.kobercekkpraha.cz

thajské terapeutky provádějí 
reflexologii, masáže aromatické, 
relaxační, tradiční thajské, detoxikační
PRAHA 1, SLOVANSKÝ DŮM
BRNO, Pekařská 7
www.sabai.cz

dárkové prodejny po celé ČR, dárky 
pro každou příležitost, přání do 
obálky, společenské hry
síť v ČR
www.albi.cz

divadla, kina, předprodej vstupenek
PRAHA 1, Vodičkova 36
www.lucerna.cz

dioptrické a sluneční brýle, kontaktní 
čočky, profesionální vyšetření zraku, 
originální brýlové obruby
PRAHA 2, Vinohradská 1292/65
www.optik-spektrum.cz

koberce a podlahy pro každého
PRAHA 9, Chlumecká 1531/4
www.koberce-carpeta.cz

nová restaurace přímo v centru Prahy 
s nabídkou tradičních staročeských 
specialit
PRAHA 1, Na Poříčí 12
www.larepublica.cz

bytové dekorace, interiérové vůně  
a tělová kosmetika
www.abouthome.cz

10 %

10 %

8 až 
10 %

10 %

11 %

10 %

5 %

20 %

10 %

10 %

10 %

10 %

JAK ZÍSKAT SLEVU? STAČÍ UKÁZAT KARTU…

ZE ZAJÍMAVÝCH PARTNERŮ VYBÍRÁME:

více na www.sphere.cz

Máte problém s používáním DMS Sphere card? Nevíte si rady? Potřebujete poradit nebo se jen informovat? Hledáte nejbližší restauraci, obchod nebo hotel ve vašem 
okolí, kde můžete uplatnit výhody plynoucí z benefitní karty DMS Sphere card? Neváhejte a zavolejte na náš Klientservis a my Vám ochotně pomůžeme či poradíme.

Po – Pá: od 8.30 do 17.00hod.  Telefon: +420 241 710 502  Mobil: +420 608 983 483  e-mail: klientservis@sphere.cz

Mějte platnou kartu s logem Sphere card vždy při 
sobě. Nikdy totiž nevíte, kdy narazíte na partnera 

programu.

Nakupovat výhodněji můžete v těch obchodech, 
které jsou označeny logem Sphere card. 

To platí i pro e-shopy.

Před placením se prokažte kartou a žádejte slevu 
Sphere card. Na e-shopu použijte unikátní 
čárový kód EAN 13 na zadní straně karty.

0,40Kč / litr

20 %

5 až 8 %

10 %

5 %

3 až 15 %

10 %

5 %

10 %

5 %

10 %

10 %

1 2 3

výhody a slevy cca 5 až 30 %

na více než 10.000 obchodních místech

platí v České i Slovenské republice

včetně více než 1.000 v Praze

Benefitní karta DMS s programem Sphere card

...karta plná výhod

www.sphere.cz
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zíSkeJte kONtROlu 
Nad příStupeM dO 
vašehO bytOvéhO 
dOMu
zvýšení  bezpečnost i  obydl í  a osob 
je tématem číslo jedna. Nejen správ-
cům,  a le  i  vě t š ině  obyva te l  domů 
jsou dobře známé chronické problé-
my –  ne funkčn í  zámky,  odemčené 
vchodové dveře, ztráty kl íčů, pohyb 
neznámých osob po domě.  Spo le -
čenství vlastníků bytových jednotek, 
bytová družs tva i  správci  bytových 
domů stojí před otázkou, jak efektivně  
a jednoduše vstup do domů zabezpe-
čit.

Pokud  i  vám  nebo  ně komu  z  va š i c h  sou sedů  ně -
kdy byly odcizeny k l íče od domu, pak ví te, že zt ráta 
jed iného k l í če  může  znamena t  vážné  na ru šen í  za -
bezpečen í  by tu ,  a le  i  sk lepu nebo také kočárkárny 
a tak  je  pak nu tná výměna všech do tčených zámků 
nebo v ložek. Čipové sys témy minimal izuj í  ta to r iz ika  
a zároveň s sebou př inášej í  mnoho výhod, k teré jsou  
s použitím standardních mechanických zámků buď zcela 
nemožné, nebo velice těžko dosažitelné.

Čipový systém s důvěrou 

Příkladem moderní metody, která využívá čipové systémy 
se správou přes počítačový software, je SiPass Entro od 
společnosti Siemens. Tento čipový systém elektronickým 
zabezpečením vchodů do domu a dalších prostor přináší 
řešení i pro eliminaci vandalismu. Díky němu získáte opět 
kontrolu nad tím, kdo má přístup do vašeho domu. 

P r i nc ip  j e  j ednoduchý  –  každý  ná jemn í k  j e  v yba -
ven  iden t i f i kačn ím p r vkem ( t j .  bezkon tak t n í  ka r tou 
nebo čipem), k ter ý určuje, zda má př ís tup do domu.
Opro t i  k las ickému k l íčovému sys tému zámku má ve l -
mi jednoduchou a bezpečnou správu. v případě zt rá-
ty lze čip zablokovat.  Je vyřazen z databáze, nejde  
s ním zamykat ani odemykat a stává se z něj bezcenný pří-
věsek na klíče. Tato procedura navíc nemá vliv na ostatní 
obyvatele domu, nijak je neomezí. Stejně se postupuje při 

odstěhování nájemníků. 

Oproti tomu ztráta klíče většinou postihne všechny – klíč 
není možné zakázat, a proto je nutné vyměnit vložku Fab 
i klíče všech obyvatel. Právě tyto dodatečné náklady uka-
zují, že i přes výhodnější počáteční investici do klasických 
zámků se nemusí standardní klíčový systém finančně vůbec 
vyplatit.

Nejen čipový sys tém, k ter ý kontroluje, kdo vchází do 
domu, ale i kamerový systém, který střeží dveře a okolí 
domu, pomáhají udržovat bezpečnost, brání vandalismu, 
sprejerství a podobným výtržnostem, které se často dějí 
jak venku, tak i ve společných prostorách uvnitř domů. 

kromě čipových a kamerových systémů se společnost Sie-
mens zaměřuje také na další produkty, které zvyšují bezpe-
čí a pohodlí vašich domovů. Patří mezi ně adresné dálkové 
otevírání hlavních dveří do domu pomocí bezdrátového 
vysílače, kvalitní domovní telefony, produkty pro detekci 
požáru a vyhlášení požárního poplachu či elektrická za-
bezpečovací signalizace.

S I E M E N S

v České republice je přibližně 1,2 milionu bytů v panelo-
vých domech a do dnešního dne prošla zhruba polovina 
různými formami rekonstrukce. Ovšem málokdy jde o re-
konstrukce uceleného charakteru.

Stojí za to se zamyslet – chováme se rozumně 
a hospodárně?

většina uživatelů bytů v Česku se domnívá, že je dostaču-
jící zateplit dům a vyměnit okna, mnohdy ani to ne. Takže 
co opravdu může přinést rekonstrukce bytového domu, 
když se na to podíváme komplexně, tzn. od zdroje vy-
tápění, energetického systému až po úpravy stavebních 
konstrukcí?

S  využ i t ím  zna los t í  ově řených  techno log i í  v  ob las -
t i  vytápěNí, ohřevu voDy, větRáNí, chlazeNí 
a oSvětleNí je možné konstatovat, že cíle dobrého hos-
podáře mohou být naplněny. 

výsledky při dodržení základních principů realizace v pa-
sivním standardu totiž hovoří jasně: 

•  až 80 % úspor původních nákladů na vytápění a ohřev 
vody ročně,

•  kvalitní a spojitá vrstva izolace vyloučí tepelné mosty  
a vazby (slabá místa v konstrukci, kde může konden-
zovat vlhkost a začne se tvořit plíseň), 

•  kval i tn í  vě t rání  zaj i s t í  cen t rá ln í  rovnot laké vě t rání  
s rekuperací (odchozí vzduch předá ve výměníku teplo 
příchozímu čerstvému vzduchu) – tím je zajištěn dosta-
tečný přísun čerstvého vzduchu bez tepelných ztrát,

•  šetříte při financování vnitřních zdrojů tepla, rozvodů 
vytápění a ostatních vnitřních technologií,

•  snížení závislosti na dodávkách energií pomocí obno-
vitelných zdrojů energie, jedná se především o tepelná 
čerpadla, solární systémy pro ohřev teplé vody a vytá-
pění, fotovoltaické systémy na výrobu elektrické energie 
ze slunce nebo kotelny na biomasu,

•  náklady na celkový provoz domu jsou minimalizovány 
(např. časové a teplotní nastavení pro jednotlivé den-
ní režimy, automatické zatahování/vytahování žaluzií, 
automatické spouštění vytápění na základě vnitřních  
a vnějších teplot – systémy umožňující vzdálený přístup  
ovládání),

•   snížení exhalací a emisí,
•  klima v pasivním domě jednoznačně prospívá alergi-

kům.

v roce 2011 jsme postavili středisko OTazNÍk o užitné 
ploše 1 258,2 m2 kde vzděláváme studenty, projektanty, 
stavebníky a investory v oblastech energetických úspor  
a obnovitelných zdrojů energie. budova je koncipována 
v duchu fi lozofie firmy jako vzorová energeticky pasivní 
stavba.

k jakým reálným hodnotám provozních 
nákladů je tedy možné se dopracovat? 

• náklady na vytápění této budovy: 
 33 tisíc korun ročně 
• náklady na chlazení této budovy: 
 5 tisíc korun ročně 
• náklady na osvětlení této budovy: 
 35 tisíc korun ročně

Takže závěrem lze konstatovat, že pasivní dům funguje 
jako celek a bez starostí.

INTOza s.r.o., varšavská 1583/99, Ostrava-hulváky  

Tel.: +420 596 100 300 / intoza@intoza.cz / www.intoza.cz 

RekONStRukce bytOvéhO dOMu  
v paSIvNíM StaNdaRdu = ekONOMIcky 
žít, hOSpOdáRNě a zdRavě bydlet

I N T O z a
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udržování psychické aktivity klientů. budeme pořádat růz-
né vzdělávací kurzy, kulturní akce, organizované aktivity 
apod. v rezidenci bude stálá asistenční s lužba, kterou 
zajišťuje partner projektu Český červený kříž. Součástí slu-
žeb je i elektronický asistent v podobě náramku. v objektu 
budou i ordinace lékařů, stravovací služby nebo obchod 
se smíšeným zbožím. klienti tak budou mít vše nadosah  
a zároveň nebudou izolováni od vnějšího světa. 

proč zrovna kobylisy a kolik u vás bude byd-
lení stát? a jakým způsobem se dá nájemné 
financovat?

Objekt je velmi dobře dopravně dostupný (metro kobylisy 
je vzdáleno jen pár minut a zastávky tramvaje jsou přímo 
před domem), navíc je odtud kousek do přírody. Měsíční 
nájem včetně energií a široké škály služeb (vše najdete na 
www.rezidencerosa.cz) začíná na 15 705 kč za 1 osobu 
v 1 + kk. Součástí bytu je vybavená kuchyň a koupelna při-
způsobená potřebám seniorů s madly a sedátkem ve sprše. 
Stejně jako ve všech segmentech trhu budou vždy služby, 
které jsou dražší, a také služby levnější. My jsme soukro-
mý subjekt, naším hlavním cílem je respektovat potřeby  
a individualitu klienta a zajistit mu prostředí, které pro něj 
bude komfortní,  za cenu, která je pro něj dostupná. co se 
týká financování – někdo využije našetřené peníze, jinému 
například pomohou děti. Máme také několik klientů, kterým 
z nějakého důvodu nevyhovuje současné bydlení a pokrytí 
nákladů na bydlení vyřeši l i  pronájmem nebo prodejem 
vlastní nemovitosti.   

problémem konceptu domovů pro seniory 
dost často bývá to, že ve chvíli, kdy senior 
přestane být zdravotně soběstačný, skončí 
v ldN. Nakolik bude mít v rámci Rezidence 
RoSa dostupné různé asistenční služby, které 

mu mohou pomoct ve chvíli, kdy už se není 
schopen o sebe plně postarat sám?

koncept Rezidence RoSa je otevřený individuálnímu pří -
stupu k seniorům. Tedy dle jejich potřeby jsme připrave-
ni rozšiřovat služby. víme, že 95 % seniorů je schopno  
s asistenční službou v klidu dožít. Máme klienty, kteří jsou 
např. postiženi Parkinsonovou chorobou, a i k těmto klien-
tům přistupujeme maximálně individuálně.

 
otevření Rezidence RoSa je 

plánováno na konec léta 2014, 
ale už nyní je k dispozici dokončený 

vzorový byt. přijďte se podívat. 
přihlášky a více informací na  

800 800 750.

Rezidence RoSa vzniká rozsáhlou rekonstrukcí objektu bý-
valé ubytovny, ze které zůstanou zachovány jen všechny 
nosné, obvodové a některé vnitřní konstrukce. Ostatní ne-
vyhovující konstrukce nahradí nové z materiálů s lepšími 
vlastnostmi, zejména s ohledem na akustiku. veškeré insta-
lační rozvody se provádí úplně nově. Obvodové zdi dopl-
ní tepelná izolace a celková energetická náročnost budovy 
tak bude ve vysokém standardu – v kategorii b – úsporná. 

Moderní technologie v Rezidenci RoSa

k pocitu bezpečí klientů budou napomáhat elektronické 
dohledové asistenty s pokrytím nejen v domě, ale i v okolí. 
Služba umí kl ienta v případě nouzového signálu lokali -
zovat kdekoliv pomocí gPS souřadnic, a tak se mohou 
senioři věnovat všem svým aktivitám zcela bez obav. ví-
ceúčelové sály budou sloužit různým aktivitám klientů, alei 
široké veřejnosti, budou vybaveny špičkovými technologie-
mi z hlediska promítání, ozvučení i osvětlení. k dispozici 
bude také počítačová učebna, kurzy práce na počítači  
a internetu, aby klienti Rezidence RoSa stále mohli držet 
krok s technickým vývojem a vzdělávat se. 

Rezidence RoSa nabízí nájemní byty kategorie 1 + kk  
a 2 + kk bez lodžie, s lodžií či zahrádkou. každá jed-
notka má vlastní kuchyň a vybavenou koupelnu, nábytek 
si klienti přináší vlastní. Nájem ve výši od 15 705 kč za 
1 + kk zahrnuje bydlení, poskytované asistenční služby, 
zálohy za energie a mnoho dalších služeb. 

více informací poskytneme na zelené lince 800 800 750  

nebo na www.rezidencerosa.cz.

RezIdeNce pRO 
SeNIORy ROSa  
v pRaze 
kObylISích Své 
klIeNty přIvítá JIž 
kONceM léta. NyNí 
Je k pROhlídce 
vzOROvý byt
v Praze 8 – kobylisích ve Střelničné ulici vzniká centrum 
pro sen io r y  Rez idence RoSa, k te ré nabídne kva l i tn í 
bydlení uzpůsobené potřebám seniorů s vlastním zázemím 
služeb. Jde o koncept seniorského bydlení s integrovanými 
službami podle západoevropského modelu. Praha 8 tak je 
první obcí v České republice, na jejímž území se podobný 
projekt realizuje. Služby budou k dispozici nejen klientům 
rez idence,  a le i  l idem z oko l í .  výhodou je výborná 
dopravní dostupnost metrem linky c stanice kobylisy či 
tramvají, která staví přímo před domem, lokalita obklopená 
zelení a veškerá občanská vybavenost v bl ízkém okolí  
i  př ímo v budově. Projekt vzniká s podporou par tnerů  

s bohatou zkušeností ve svých oblastech – SbD Praha, 
Český červený kříž a Medicon hospitals.

Rezidenci RoSa tvoří tři objekty – dvě rezidenční budovy 
se 108 bytovými jednotkami a mezilehlé centrum služeb, 
které obě části propojuje. v něm najdete recepci, restau-
raci, kavárnu, víceúčelový sál pro různé aktivity, obchod, 
ordinaci lékaře, drobné služby jako kadeřnictví, pedikúra 
apod. Díky své náplni bude otevřeným sociálním a spo-
lečenským centrem se zdravotními službami, zájmovými 
aktivitami a kulturním programem i pro obyvatele z okolí. 
v projektu pečlivě dbáme na bezpečnost a soukromí všech 
kl ientů. Důraz klademe na bezbariérovost, protiskluzné 
povrchy, ostrahu objektu 24 h, zřizujeme službu elektro-
nický dohledový asistent, automatické osvětlení společných 
prostor, bezpečnostní madla, sedátka ve sprchách apod. 
Iniciátorce zdejšího bydlení anně Ježkové jsme položil i 
několik důležitých otázek.

Čím se projekt Rezidence RoSa odlišuje od 
obvyklých zařízení pro seniory? Jakou péči 
mohou klienti v rezidenčním areálu očekávat?

Projek t  Rezidence RoSa se l i š í  zejména svým pojet ím  
a fi lozofií. Snažíme se s našimi klienty co nejvíce mluvit 
a do projektu vkládat část jejich přání. budujeme bydlení 
pro seniory s kvalitními službami, které jsou jim ušity na 
míru. vznikne zde komunitní a kul turní centrum, ve kte -
rém klademe důraz na mezigenerační kontakt a také na 

R E z I D E N c E  R O S a



36    |   eDOMES 2014

•  Spo je  j sou  tě sné  do vn i t ř n í ho  p ře t laku  vody  do 
0,5 baru (5 m sloupce vody).

•  Trubky a tvarovky vydrží teplotu vody až do 95 °c 
(krátkodobě), je vysoce těsný s dlouhou životností.

•  Montáž potrubí je jednoduchá – bez lepení, zápachu 
či špíny, jen zasouváním hrdel s těsněním.

Šachty jsou nejrychlejší cestou šíření plamene a podceně-
ním požárního rizika riskujete život vlastní, svých blízkých 
i obyvatelů celého domu. aby byla zajištěna vysoká bez-
pečnost, je systém doplněn o RaupiaNo pluS protipo-

žární manžety o rozměrech DN 50 do DN 200. lze je 
instalovat flexibilně na stěnu  a strop nebo je lze zabeto-
novat do betonové konstrukce stavby. v případě požáru při 
teplotě nad 160 °c zvětší speciální intumescentní materiál 
manžety svůj objem 18krát a uzavře prostup potrubí. Tím 
se zamezí rozšíření požáru do vyšších pater budovy nebo 
sousedních prostor.

kOMpleXNí Služby
REhaU se v oblasti sanitace bytových domů neomezuje 
jen na dodávky kvalitních materiálů. 
Na základě nabytých zkušenos t í  nabízíme komplexní 
řešení pro výměnu stoupaček: 
• Poradíme před realizací.
• Po prohlídce stavby zpracujeme komplexní nabídku.
•  zorganizujeme výměnu rozvodů prostřednictvím certifi-

kovaných montážních partnerů – aRP.
•  Real izace rovněž zahrnuje i l ikvidaci azbestu jako 

nebezpečného odpadu ve smyslu platných právních 
předpisů ČR. 

zvýhodněné ceny materiálů pro sanaci bytových 
domů! vše k vaší maximální spokojenosti!
REhaU, s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice

Tel.: 272 190 111 / E-mail: gt.cz@rehau.com / www.rehau.cz

R E h a U

OdhluČNěNá dOMOvNí kaNalIzace 
RaupIaNO

Původní rozvody vody i kanalizace v bytových i pane-
lových domech byly zhotovovány z materiálů s omeze-
nou životností. Netěsnost, zatékání, rušivé zvuky a často 
i možné ohrožení obyvatel a jejich majetku – to jsou dů-
sledky havarijního a špatného stavu kanalizačních rozvodů 
a rozvodů pitné vody

v starších bytových domech. Částečné opravy kanalizač-
ních a vodovodních potrubí problém neřeší, jen ho mírně 
odsouvají v čase do budoucna. Obzvlášť unikající splaško-
vá voda a s tím spojená koroze plynového potrubí předsta-
vují bezpečnostní riziko. Proto se tato problematika logicky 
zařadila mezi priority, které bude muset v krátké době řešit 
většina společenstev vlastníků či bytových družstev.

Firma REhaU patří celosvětově k předním výrobcům poly-
merních materiálů – plastů. v oblasti instalací technických 
zařízení budov, jako je vytápění, voda nebo chlazení, 
disponujeme více než třicetiletými zkušenostmi ověřenými 
praxí v novostavbách i při sanacích.

OdhluČNěNá kaNalIzace RaupIaNO 
pluS

kanalizační potrubí se v panelových bytových domech 
starších 30 let dostávají na hranici své životnosti. Poruchy, 

jako jsou například netěsnosti, zápach a korozí ohrože-
né potrubí vody a plynu, představuj í ohrožení majetku 
a bezpečnosti obyvatel. výměna je nutná.

proč právě RaupIaNO?

Podle průzkumů uskutečněných v zemích Evropské unie 
je právě hluk jednou z hlavních př íčin nespokojenost i 
s vlastním bydlením. Jedním z nejvýraznějších zdrojů hluku 
je přitom sanitární zařízení s příslušným odpadním potru-
bím z azbestocementu nebo Pvc.

Nejčastějším místem vzniku hluku v rámci vnitřní kanaliza-
ce jsou hlavní stoupací potrubí, která ruší více uživatelů 
bytových domů zároveň. Mnozí z nás tuto situaci pociťují 
denně na vlastní kůži. Navíc staré potrubí z azbestoce-
mentu vzhledem ke své vysoké hmotnosti nevykazuje až 
tak špatné akust ické vlastnost i . běžné potrubí z plastu 
(polypropylen nebo Pvc) je na tom výrazně hůře. bylo by 
proto hříchem při rekonstrukci nahradit staré potrubí novým 
s ještě horšími vlastnostmi. 

Systém RaupiaNo pluS splňuje ty nejvyšší požadavky 
na zvukovou izolaci a zabraňuje rozsáhlému šíření hluku 
vytvářeného průtokem odpadní vody v potrubí: 

•  vyhovuje požadavkům na hlukový útlum dle DIN 4109 
(30 db (a)) a splňuje i přísnější požadavky vDI směrni-
ce 4100 (20 db (a)).

1. díl JIž žádNé 
kOMpROMISy
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www.ptas.cz

Bezpečné
teplo vašeho

domova

přechOd Na výkONOvé 
SMlOuvy Se vyplatí
základní podmínkou ke snížení nákladů na vytápění je 
snížení celkové energetické náročnosti objektu, a to jak 
na vytápění, tak na ohřev teplé vody. a nemusí se vždy 
jednat rovnou o finančně náročné investice do zateplení 
fasády domu či výměny oken. 

Regulace otopné soustavy
Mnohem úspornější a velmi efektivní je vyregulování otop-
né soustavy dotčeného objektu. zákazníci Pražské teplá-
renské mohou využít bezplatné poradenství, v rámci kte-
rého je možné rovněž provést úpravu smluvního ujednání, 
optimalizovat nastavení odběrového diagramu či výkono-
vou složku ceny. zákazníci mohou také získat informace 
o dalších možných technických opatřeních, která se j iž 
u ostatních zákazníků osvědči la a přinesla j im nemalé 
úspory.

změna sazby z množstevní na výkonovou
většina zákazníků Pražské teplárenské má stále uzavřeny 
starší množstevní smlouvy na dodávky tepla, ale například 

všichni noví zákazníci za teplo již platí stálou složku ceny 
podle sjednaného výkonu, což je jedna z cest k úsporám 
nákladů na vytápění. Při správném užívání objektu a re-
gulaci otopné soustavy domu je to výhodnější, protože:
 
•  optimální nastavení sjednaného výkonu přináší optima-

lizaci platby stálé složky,
•  při správné regulaci v domě (temperování s plynulý-

mi změnami místo špičkování) vzniká výrazná úspora  
a tím nižší cena,

•  je vyváženější celá centrální soustava zásobování tep-
lem a tím nižší spotřeba paliv, menší zátěž pro životní 
prostředí.

Nové výkonové smlouvy oproti množstevním stanovují cenu 
ve stálé složce pro každého odběratele na základě maxi -
málního dodávaného výkonu (kč/kW). Pokud pak obyvate-
lé domu tzv. nešpičkují (tedy např. nevypínají při odchodu 
z bytu radiátory a po příchodu zase naplno nepouštějí), 
je výkonová smlouva výhodnější.

veškeré potřebné informace vám rádi sdělíme na tel.: 226 752 335 nebo 

je získáte u vašich referentů obchodních kanceláří, potřebné kontakty na-

jdete na www.ptas.cz.

P Ta S
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Otázka č. 1

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda je možné použít 
polystyren a minerální vatu současně (vata u země po-
lystyren nad ní) z důvodu vlhkosti a odvětrání spodní 
části domu. Děkuji. 

odpověď: Izolační desky z EPS i MW lze kombinovat. 
U země je použití obou těchto izolantů nevhodné z důvo-
du nasákavosti (střik dešťovou vodou). Na soklové partie 
se doporučuje extrudovaný polystyren XPS nebo perimetr.

Otázka č. 2

Dobrý den, chystám se stavět klasický rodinný dům  
10 × 10 m s obytným podkrovím v Liberci. Dům bude 
vytápěn zemním plynem a je projektován z materiálu 
Ytong Lambda 375 mm. Výrobce uvádí, že se již ten-
to rozměr nemusí zateplovat. Vzhledem ke klimatickým 
podmínkám ale uvažuji o zateplení „šedivým“ polystyre-
nem o tloušťce 6 cm. Je toto zateplení dostatečné nebo 
byste mi poradil něco jiného? Děkuji za odpověď. 

odpověď: Pokud jde o Ytong s = 0,085 W/m2k a t l. 
375 mm a šedý EPS s = 0,032 a tl. 60 mm, pak vychází 
součinitel prostupu tepla U cca 0,18 W/m2k. Samotná 
tvárnice tl. 375 mm má U = 0,26 W/m2k .  Je to blízko 
doporučené hodnoty ČSN 73 05 40, kde Un normové je 
0,38 W/m2k a Un doporučené je 0,25 W/m2k pro stěny 
venkovní těžké konstrukce (nad 100 kg/m2). zateplení je 
pro normální dům dostatečné. Pro nízkoenergetický dům 
ne.

Otázka č. 3

Dobrý den, chtěli bychom zateplit dům, ale máme pro-
blém s plastovými okny, která se nám potí takovým 
způsobem, že pod nimi musíme mít ručníky, aby nám 
voda netekla po zdech, dělá se nám plíseň kolem oken,  
a tak máme obavy, aby po zateplení nebyla si tuace 
ještě horší. Nevíme si rady, co s tím dělat. Nemohl byste 
mi prosím poradit, co dělat s potícími se okny? Děkuji 
za případnou radu. 

odpověď: kondenzace na oknech může být způsobena 
vysokou vlhkostí vzduchu v bytě, kvalitou použitých oken, 
někdy zataženými žaluziemi. zateplení obvodového pláště 
zvýší vnitřní povrchovou teplotu obvodové stěny a tím se 
sníží riziko kondenzace a tvorby plísní. Snížit vlhkost lze 
vyvětráním okny nebo pomocí ventilačního systému. 

Otázka č. 4

Dobrý den, stavím nový rodinný dům a chci jej zatep-
lovat 15cm EPS (případně vlny). Chci se zeptat, jak by 
mělo zateplení být provedeno, aby bylo možno štíty ob-
ložit dřevem. Jak vytvořit (ukotvit) na EPS rošt, na který 
by se šroubovala prkna? Druhý dotaz by byl na ukot -
vení EPS, pokud bych chtěl sokl a rohy domu do výšky  
2,5 m obložit kamenným obkladem. Kamenný obklad cca  
2 cm silný. Jaké lepidlo použít pro připevnění obkladu? 
Předem děkuji za rady.  

odpověď:  zatep lovac í  sys tém bych p roved l  v  běž -
né sk ladbě. P řed montáží  bych osadi l  ko tevn í  pr vky  
(např. závitovou tyč na chemickou maltu s distanční trubičkou)  
a následně namontoval zateplovací systém. Též lze pou-
žít rámové nebo distanční kotvy Thermax od společnosti 
Fischer (www.fischer-cz.cz). Nosné latě pro palubky bych 
osadil na kotvy ze závitové tyče a přitáhl maticí proti di-
stanční trubičce nebo jinému distančnímu prvku.

vyberte si na trhu certifikovaný zateplovací systém s obkla-
dem keramickým páskem a konzultujte s výrobcem možnost 
záměny povrchu. váha povrchové úpravy by neměla být 
větší než 30 kg/m2 a rozměry by měly vycházet z rozměru 
cihelného pásku. 

Nevíte si rady? potřebujete poradit a víte, že tím můžeme 
pomoci i ostatním? Napište nám do redakce svůj dotaz  
a my se vám pokusíme zodpovědně poradit:

DMS ČR 

„OTÁzkY eDOMES“ 

kollárova 18, 186 00 Praha 8 – karlín  

Nebo pište na email: edomes@dmscr.cz

O TÁ z k Y 

NěkOlIk Otázek z vašIch řad, 
kteRé MOhOu pOMOcI I váM

TENTOkRÁT O zaTEPlENÍ

casopis.indd   1 29.5.2014   15:41:52
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Sanace a zdvojování 
starých zateplovacích 
systémů systémem 
Meffert therm 
ReNOSaN
řada starších zateplovacích systémů, zejména z období 
počátků realizací zateplení s polystyrenovým izolantem, 
již v současné době vykazuje zásadní vady a nedostat-
ky. Spočívají hlavně, z pohledu současných požadavků, 
v nedostatečné t loušťce tepelné izolace a často i v pro-
blémech s lokální nebo plošnou přídržností těchto systémů 
k podkladu. certifikovaný systém Meffert Therm RENOSaN 
společnosti Mef fer t ČR umožňuje takto poškozené nebo 
nevyhovující systémy sanovat či doplnit další vrstvou tepel-
ného izolantu bez odstranění původních vrstev systému. 

Sanace se tak stává velmi r ychlou a ekonomickou, pro-
tože je možné využít původního zateplovacího systému 
s izolantem, který na stěně zůstává. Není tedy nutné staré 
vrstvy složitě a draze snímat, odvážet a likvidovat. Sys-
tém Meffer t Therm RENOSaN využívá speciálního paten-
tovaného způsobu kotvení polystyrénového izolantu, který 
umožňuje dokonalou statickou fixaci původního zateplení 
a případně i instalaci dalšího polystyrenového izolantu na 
povrch původního zateplovacího systému. Rychlost tohoto 
kotvení i jeho složi tost je zcela srovnatelná s použi t ím 
standardních talířových hmoždinek a nevyžaduje speciál-
ní vybavení. aplikaci zateplení Meffer t Therm RENOSaN 
provádí výhradně proškolené certifikované firmy, které za-
jišťují, že je aplikace provedena správně i v náročných 
podmínkách zvýšeného zatížení těchto sanovaných nebo 
zdvojených systémů. Součástí cer tifikovaného systému je 
i široká nabídka struktur a druhů finálních omítek ve stov-
kách barevných odstínů. 

Podrobnější informace naleznete na www.meffer t.cz.

Malé OhlédNutí za 
výROČNíM pleSeM 
dMS ČR

Družstevní marketingové sdružení Česká republika se svý-
mi par tnery uspořádalo 7. března t. r. v prostorách Ná-
rodního domu na vinohradech v letošním roce jubilejní 
10. reprezentační ples bytových družstev. Slavnostního za-
hájení plesu se zhostila vzácná návštěva, paní ministryně 
věra Jourová, která krátce zmínila priority svého působení 
v čele resor tu i nabídku k aktivní spolupráci s bytovými 
družstvy. Tradičně zcela zaplněný sál Národního domu 
prožil krásný večer s pří jemným hudebním doprovodem 
v čele s hostem Martinem chodúrem i jednotlivými taneční-
mi ukázkami v provedení mistrů tohoto oboru. hodnocení 
většiny nadšených účastníků je nakonec nejlepší pozván-
kou na příští ročník.

Jolana hlaváčková / manažerka DMS ČR

M E F F E R T

D M S  Č R

www.belstav.cz
zelená l inka:  8 0 0  2 2 3  2 2 5

ČSN EN ISO 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN EN ISO 18001:2008

Cer fi kované hliníkové systémy pro:

 lodžiové zábradlí 
 rohové zábradlí tvaru U, L   
 zavěšené balkony
 zimní zahrady, stříšky 
 příčky, dělící stěny       
 francouzská okna

 hliníkové a ocelové dveře

Firma Údržba budov.cz – Schneider s.r.o. se zabývá komplexním řešením balkonů 
a lodžií, zahrnující výrobu hliníkového zábradlí, zasklívání  lodžií, výrobu zimních 
zahrad a doplňků s působnos  po celé České Republice. Při realizacích využívá 
kromě lešení také vlastní závěsné lávky.

Proč zábradlí RAILOG? 

• Masivní konstrukce profi lů
• Nacvakávací zasklívací lišta – snadná montáž a demontáž výplně
• Povrchová úprava – ELOX v 7mi ods nech nebo komaxit dle RAL
• Záruka na výrobek až 10 let
• Originální systémové profi ly pro rohová zábradlí
• Zábradlí je vhodné pro montáž všech zasklívacích systémů
• Výplně zábradlí jsou bezpečnostní sklo, desky HPL
• Systém má měření zvukové neprůzvučnos  
• Evropský cer fi kát systém řízení výroby CE
• Originál kotvení zábradlí pomocí nerezových kotevních prvků
• Nezasahujeme do dlažby – stojí na nerezových aretačních nožičkách

ÚDRŽBA BUDOV.CZ
Schneider

Jednatel: Kamil SCHNEIDER
Ulice: Průmyslová č. 5
Město: 747 23 Bola ce
Tel.:/Fax: +420 553 654 485
GSM: +420 602 771 627
Email: info@udrzbabudov.cz
PRAHA 4 Modřany, Mladenovova:
GSM: +420 603 331 047
Email: praha@udrzbabudov.cz

Naše fi rma je držitelem 
cer fi kátu jakos  ISO 9001 : 2008

www.railog.cz 
www.udrzbabudov.cz
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Menší účet za teplo? Je to snadnější, než 
myslíte

vyúčtování nákladů za vytápění nepatří mezi radostně oče-
kávané zprávy. I když někteří z nás mohou být spokojeni, 
většinou bychom přiví tali, pokud bychom mohli zaplati t 
méně. Typickým případem je dům, který je j iž zateplen 
a má tedy výrazně nižší požadavky na vytápění. Přesto 
se vyúčtování výrazně neliší od hodnot, které byly před 
zateplením. Jak je to možné a co můžeme udělat pro to, 
abychom platili méně?

Potřeba snížení nákladů na vytápění vede řadu maji te-
lů bytových domů k úvahám o odpojení se od centrál -
n ího zdroje tepla. řešení je však zdlouhavé, náročné 
a v mnoha případech jej ani nelze realizovat. Přesto je 
zde možnost, jak i nadále tuto pohodlnou formu vytápění 
využívat, ale přitom odebírat tepla pouze tolik, kolik váš 

dům aktuálně spotřebuje. Touto možností je subregulace. 
Díky jednoduchému principu subregulace můžeme bez 
jakýchkoliv dalších zásahů, bez žádosti o stavební povo-
lení a dalších podmínek okamžitě ušetři t na vytápění až 
25 % ročních nákladů.

v jakém případě je pro nás subregulace 
vhodná?

O subregulaci mohou uvažovat vlastníci bytových domů, 
kteří odebírají teplo z centrálního zdroje, nikoliv z vlastní 
domovní kotelny. 

Jaký je s tandardní  s tav? Množs tv í  tep la dodávaného 
z centrálního zdroje musí být vždy dostatečné jak pro 
zateplený dům, tak i pro dům nezateplený. z toho vyplý-
vá, že pokud má váš dům například po zateplení nižší 
spotřebu, s tači lo by vám odebírat tepla méně. Systém 

Můžete Mít pOd kONtROlOu 
teplO v bytOvéM dOMě, I když 
Je z ceNtRálNíhO zdROJe?
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centrálního zdroje tepla ale není schopen jednotlivé od-
běratele takto rozl išovat a ve většině případů není ani 
v jeho zájmu aktivně na vašem požadavku snížení množství 
odebíraného tepla spolupracovat. výsledkem tedy je, že 
vaším domem proudí nadbytečné množství tepla, které vět-
šinou nevyužijete, ale vždy zaplatíte. Může se jednat až 
o 25 % celoroční spotřeby, což už je v přepočtu na peníze 
u průměrného domu o 50 bytových jednotkách zbytečný 
výdaj až 100 000 korun ročně. 

Subregulace = jednoduchý princip s velkým 
efektem

Subregulace zajišťuje řízení množství tepla přímo na vstupu 
do domu. To je nutné zdůraznit, protože nelze subregulaci 
zaměňovat s regulací na radiátorech v jednotlivých bytech. 
Tímto způsobem totiž pouze nevpustíte teplo do svého ra-
diátoru, ale domem ho bude bez využívání proudit stále 
stejné množství. 

„Pouze v případě subregulace na vstupu tepla do domu 
proto můžete sami přesně regulovat množství tepla, které 
do domu vpustíte. Nevznikají tedy žádné tepelné přebyt-

ky, vše spotřebujete a jen toto množství zaplatí te. Díky 
subregulaci můžete ušetřit 15–25 % roční spotřeby tepla, 
a to při zachování veškerého tepelného komfortu. Často se 
naopak tepelná pohoda v bytech zvýší, protože už nebu-
de docházet k přetápění či paradoxně nedotápění bytů,“ 
vysvětluje Jan hrabák, specialista v oblasti vytápění. 

Subregulace vyřeší i další, častý a nepříjemný problém. 
Možná i vás přes den obtěžuje a v noci ruší hluky vychá-
zejí z radiátorů a trubek. Jsou způsobeny zvýšeným tlakem 
topné vody při zavřených termostatických hlavicích na ra-
diátorech. Také tuto situaci subregulace zcela odstraňuje.

Subregulace neznamená žádný zásadní zásah do otop-
né soustavy a není nutné ani žádat o stavební povole-
ní. Informace o spotřebě tepla a úsporách jsou kdykoliv 
k dispozici.

Díky instalaci subregulace je tedy možné rychle a s krátkou 
návratností snížit spotřebu tepla i při zachování centrální-
ho zdroje vytápění. Platit tedy budeme jen to teplo, které 
skutečně potřebujeme.

Subregulaci lze instalovat jednoduše, s rozumnými náklady a rychlou návratností. Na snímku subregulace EIM
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Na jaře letošního roku byl spuštěn Státním fondem pro rozvoj bydlení nový 
Por tál o bydlení (www.portalobydleni.cz). Jde o zajímavý zdroj užiteč-
ných informací pro všechny, kteří se pohybují v oblasti bydlení, především 
pro nájemce a vlastníky bytových jednotek či domů. Družstevní marke-
tingové sdružení Česká republika působí jako jeden ze spolupracujících 
subjektů na tomto projektu. aktuální rubrikou na Portále o bydlení je probí-
hající zjišťování míry spokojenosti s novou civilněprávní úpravou. Přispějte 
i vy svým názorem k hodnocení nového občanského zákoníku a úpravy 
oblastí družstevního či vlastnického bydlení!

Podrobnější informace naleznete na www.portalobydleni.cz.

přISpěJte I vy SvýM NázOReM 
k hOdNOceNí NOvéhO ObČaNSkéhO 
zákONíku a ÚpRavy OblaStí 
dRužStevNíhO ČI vlaStNIckéhO 
bydleNí!

P O R TÁ l  O  b Y D l E N Í

Srovnejte si své hodnoty s ostatními domy na 
www.energetickaliga.cz

Energetická Liga 
VSTOUPILA DO ROČNÍKU 2014

Energetická liga je projekt srovnávající bytové domy podle měrné spotřeby tepla:

Tak jako se spotřeba PHM 
měří v jednotkách „l/100 km“, 
tak je spotřeba tepla měřena v kWh/m2.

>130,50 nevyhovující

měrná spotřeba tepla 
(kWh/m2)

kategorie domu

<100,00 dům se slušnými parametry

<15,00 pasivní dům

<130,50 max. přípustná hodnota dle vyhl. 194/2007

<50,00 nízkoenergetický dům

<70,00 dům s výbornými parametry

<5,00 nulový dům

Podmínky a přihlášku pro bytové domy 
najdete na www.energetickaliga.cz

Jste zváni do nového ročníku soutěže.

Projekt Družstevního marketingového sdružení ČR

NoN stop dispečiNk: 844 844 808

Schindler CZ, a.s.
Výtahy a eskalátory 
• nové instalace 

• modernizace

• servis  

www.schindler-cz.cz

inz. DOMES 210x132 (14-147)_final.indd   1 23.05.14   9:05

Jistota správné volby

Jistota správné volby

Jistota správné volby
Jistota správné volby

Jistota správné volby
Jistota správné volby

Jistota správné volby
Jistota správné volby

J i s tota  správné  volby

J i s tota  správné  volby

• okna a dveře špičkové kvality
• atraktivní ceny
• individuální řešení pro Váš dům
• více než 20 let zkušeností

     VÝMĚNA 
                  OKEN
                 RYCHLE
       A  BEZ  STAROSTÍ

Spojte se s jedničkou na trhu oken v ČR www.vekra.cz
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trápí vás špatně provedené zateplení vašeho 
domu, praskliny a řasy?

Máte starší zateplení a zjišťujete, že již neodpovídá vašim 
představám? vězte, že před rokem 2000 se zateplovalo 
víceméně „bez pravidel“ a izolantem o tloušťce pouhých 
50–80 mm. Dnes již víme, že tato tloušťka izolace je ne-
dostačující a některým domům paradoxně spíše uškodila. 

D le naš ich zkušenos t í  za j i s t í  bezprob lémový provoz 

domu a e fek t i vn í  úsporu  energ ie  izo lace o t louš ťce 
120–160 mm. Nezbytným předpokladem dlouhé životnosti 
fasády je rovněž dodržení všech moderních technologických 
postupů včetně vhodně zvolených materiálů. To vše s ohle-
dem na individuální dispozice vašeho domu. ač se to nezdá, 
v ČR je v průběhu roku velmi rozdílné klima. Tmavší od-
stíny fasád se na slunci zahřívají na teploty i přes 70 °c, 
déšť je ale umí prudce ochladit. většina starších materiálů 
oproti těm moderním takové namáhání tepelnou roztaž-
ností dlouhodobě nevydrží a je proto již na hranici své 
životnosti. 

Společnost hOlbORN gROUP s.r.o. (www.holborn.cz) 
pro vás ve spolupráci s německou společností Sto, jedním 
z nejvýznamnějších výrobců v oblasti zateplení, připra-
vi la cer t i f ikovaný systém „zdvojení“ zateplovacího sys-
tému. Na stávající zateplení provedeme nový, moderní 
fasádní systém, který prodlouží životnost a tepelnou po-
hodu objektu, zvýší vaši finanční úsporu. Současně vyřeší 
technické vady podkladu, zvýší požární odolnost objektu 
a samozřejmě výrazně vylepší estetický vzhled domu.

h O l b O R N

„zdvOJeNí“ zateplOvacíhO SyStéMu

 
 
 
 

Firma I.RTN poskytuje služby rozúčtování stovkám  SVJ. V poslední době se 
společnost I.RTN stává vyhledávaným partnerem i pro nebytové objekty zejména 

pro dlouholeté zkušenosti v oblasti dálkových odečtů (M-Bus, rádio). 
  

Filozofií společnosti je nejen zabezpečit výše uvedené služby v žádoucí kvalitě 
a odbornosti a s odpovídajícím servisem, ale i pomáhat zákazníkům s úsporami 

tepla a vody. Odborní pracovníci firmy komunikují se státními orgány i své 
připomínky a podněty k legislativnímu procesu, jako bylo např. sjednocení lhůt pro 

ověření vodoměrů. 
   

Společnost I. RTN stála u zrodu ENERGETICKÉ LIGY, která se stává důležitým 
nástrojem pro řízení úspor tepla na objektech. V portfoliu služeb dnes, kromě 

klasického rozúčtování nákladů na teplo a vodu (vč. všech jiných nákladů), 
naleznete i termovizní měření, regulaci objektů po zateplení a výpočet nové topné 

křivky, stejně jako kontrolu odběrových diagramů tepla. Montáže měřičů, 
indikátorů vč. dálkového měření je samozřejmostí. Totéž se týká i regulace tepla.  

   

Kvalita práce je dána kromě jiného, spoluprací s renomovanými dodavateli 
v oboru jako autorizovaný dodavatel (SIEMENS, Honeywell, Itron aj.) 

    

Společnost I. RTN pořádá již devátým rokem semináře věnované úsporám tepla a 
vody, které se od podobných firemních seminářů zásadně liší tím, že nejsou 

připraveny jako firemní prezentace, ale naopak se snaží šířit osvětu v oblastech 
úspor tepla a vody, stejně jako osvětu  platné legislativy mezi správce a SVJ. Tyto 

semináře jsou vnímány velmi pozitivně, což se projevuje i na vysoké účasti 
posluchačů.  
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když jsem se poprvé doslechl 
o energetické lize, byl jsem sám na 
sebe rozezlen. Mrzelo mne, že to 
nebyl můj nápad. Stačilo údaje, které 
měl mnoho let každý dům pro svůj 
objekt k dispozici, seřadit do tabulky 
a dát tomu všemu formu „soutěže“. 
projekt přináší naprosto novou kvalitu 
do snah společnosti o snižování 
spotřeby energie. Snadno pochop-
itelné, snadno realizovatelné a pro 
účastníky srovnání vypovídající 
i zábavné. jak prosté, a přitom 
geniální.

Někomu možná připadne, že název Energetická liga zní 
moc nadneseně, vždyť se vlastně jedná pouze o budovy. 
Podíváme-li se však na spotřebu energie v Evropě, tak ce-
lých 40 % jí spotřebují právě budovy (údaj z roku 2011). 
ano, budovy spotřebují více energie než průmysl nebo 
doprava.

Navíc vypíchnutí měrné spotřeby tepla jako srovnávací 
hodnoty všem jasně ukázalo význam tohoto parametru. 
Stačí si poslechnout zástupce jednoho z vítězů poslední-
ho ročníku Energetické ligy pana kyselého: „My jsme si 
mysleli, že to děláme dobře, ale až teprve Energetická 
liga nám to potvrdila.“

Po zkušebním nultém ročníku letos Energetická liga vstu-
puje již do třetího oficiálního ročníku. co nám předcho-
zí ročníky přinesly? Určitě zajímavé zjištění, že nemalé 
množství objektů vykazuje měrnou spotřebu jako nízko-
nergetický dům. Dalším překvapením pro mnohé bylo, že 
velmi úsporné domy se vyskytují nejen mezi objekty nepa-
nelovými, ale i mezi po mnoho let haněnými paneláky! 
S čis tým svědomím se dá ř íci, že revi tal izace panelo-
vých domů přinesla své ovoce v podobě výrazné úspory 
spotřeby tepla. avšak není to vidět pouze na hodnotách 
skutečné měrné spotřeby tepla, ale též  na vzhledu těch-
to domů. Některé z ví tězů jsem v rámci své projekční 
činnosti navšt ívi l a mohu dosvědčit, že obyvatelé svým 
úsilím anulovali vytýkané nevýhody tohoto druhu bydlení. 
Domy, které se pohybují v horních částech tabulky, jsou 
zpravidla dobře vedeny nejen po technické stránce, avšak 
také po stránce jejich estetického vnímání. To se projevuje 
na vzhledu objektu jak vně, tak uvnitř domu a většinou 
i na vzhledu parkových úprav přilehlého okolí. Pověst toho-
to druhu bydlení byla úsilím obyvatel rehabilitována. Svojí 
péčí ukázali, že bydlení v „paneláku“ může být vysoce 
kulturní. Na lidský faktor se svádí mnoho selhání, ale pří-
kladná péče o bydlení je také důsledkem lidského faktoru, 
tentokrát veskrze pozitivního.

Dalším zjištěním bylo, že přestože klimatická náročnost 
stoupá (hodnoty PTaS pro Prahu), měrná spotřeba tepla 
u soutěžních objektů klesá.

eNeRgetIcká lIga 
StaRtuJe pOČtvRté www.energetickaliga.cz

rok

2011

2012

2013

denostupně

3 188

3 350

3 643

E N E R g E T I c k Á  l I g a
Obyvatelé většiny srovnávaných bytových domů soustředě-
ně pracují na zlepšování jejich parametrů. velké úpravy, 
jako jsou zateplení nebo nové výplně stavebních otvorů, 
již mají zpravidla za sebou. Teď přichází na řadu množ-
ství drobnějších opatření, jako je zateplení soklu, úprava 
topné křivky po zateplení, nová regulace otopné soustavy 
po zateplení, odstraňování úniků tepla na základě termo-
vizního měření apod. Jestliže ještě před deseti lety někteří 
projektanti tvrdili, že otopnou soustavu není třeba regulo-
vat po zateplení, že se soustava přizpůsobí, tak dnes by 
to nikdo neřekl.

graf posledního ukončeného ročníku u panelových domů 
krásně ukazuje rozložení spotřeby mezi domy (v součas-
né době probíhá přih lašování domů do nového roční -
ku). Nejvíce přihlášených domů se nachází v kategori i 
50–70 kWh/m2, což jsou spotřeby tepla více nebo méně 
těsně nad hodnotami stanovenými pro nízkoenergetický 
dům. celkem 36 domů dokonce v praxi vykazuje hodnoty 
stanovené pro nízkoenergetický dům.

v poslední době se v souvislosti se zákonem č. 318/2012 
Sb., opět opět rozhořela diskuse o měření, resp. registro-
vání a rozúčtování nákladů dle naměřených či registrova-
ných hodnot. U objektů v tabulce tuto hodnotu nenajdete, 
ale vězte, že do první čtvr tiny tabulky se bytový dům bez 
měření nebo registrování spotřeb tepla téměř nemá šanci 
dostat. Je to logické, protože skutečná, měřitelná úspora 
není dosažena namontováním něčeho, co má spořit, ale 
až využitím potenciálu úspor změnou užívání a chování 
uživatelů jednotek. Domy, kde se provádí rozdělování ná-
kladů podle odečtů, nevypouštějí po zateplení nadbytečné 
teplo pootevřenými okny do okolí, protože jeho obyvatelé 
mají zpětnou vazbu od přístrojů na svém vyúčtování. bez 
zpětné vazby nezískáme regulační smyčku a bez ní není 
ani efektivně využit prostor pro dosažení úspor. Do procesu 
je nutno zapojit ten nejmocnější regulátor, samotné uživa-

tele. Tito „regulátoři“ k optimalizaci svého rozhodování 
potřebují informace. když nejsou cenově dostupná lepší 
řešení, jsou poměrové indikátory „dost dobrým“ řešením. 
Praxe to jednoznačně potvrzuje.

Na opačném konci tabulky se nachází 6 domů, k teré 
nejenže mají daleko k nízkoenergetickým parametrům, 
ale překračují i maximální měrnou spotřebu stanovenou 
legis lat ivou. Je t řeba ř íci, že se s tále bavíme o skupi -
ně panelových domů. Ovšem podíváme- l i  se do tabul -
ky nepanelových domů, nalezneme obdobné hodnoty.

To, co bylo sděleno výše, je natolik 
zajímavé a pro objekty natolik návod-
né, že není žádným překvapením, že 

každým rokem stoupá počet účastníků 
Energetické ligy.

a jak si stojí váš dům? Jakou máte hodnotu měrné spotře-
by tepla v kWh/m2. zjisti t to není žádná věda, stačí se 
podívat do vyúčtování a přepočítat. Nebo můžete rovnou 
přihlásit váš objekt do Energetické ligy, kde vám její or-
ganizátoři se správným vyplněním potřebných dat rádi 
pomohou.

z praxe víme, že než začala Energetická l iga, mnoho 
představitelů SvJ či bD neznalo ani svou měrnou spotřebu 
tepla. a dnes se už ptají, proč je jejich měrná spotřeba 
vyšší než u podobného domu ve stejné ul ici. Pokud se 
neúčastníte srovnání, můžete na tom být stejně. z mého 
pohledu by však bylo trestuhodné v nevědomosti setrvávat.

Ing. Pavel Rybka

měrná spotřeba 
tepla kWh/m2

>130,50

<70,00

<5,00

<130,50

<50,00

<100,00

<15,00

kategorie domu

Nevyhovující

dům s výbornými parametry

max. přípustná hodnota 
dle vyhl. 194/2007

nízkoenergetický dům

dům se slušnými parametry

pasivní dům

nulový dům
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NABÍDKA SLUŽEB TERMO + holding, a.s.

DIGITALIZACE• 
převedení stávající dokumentace do digitální podoby na CD

PASPORTIZACE• 
digitalizace a pasport objektu s řešením opravy a návrhy fi nancování

PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV• 
od roku 2013 dle nové vyhlášky nutná součást každého domu

TECHNICKÁ A PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA• 
technicko-ekonomické rozvahy a projektové dokumentace 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST• 
jednání se stavebními úřady a autorské dozory projektanta

PRODEJ MATERIÁLŮ TERMO+• 
prodej kompletního sortimentu materiálů pro zateplení a sanace

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ• 
měření pomocí termovizní kamery včetně termovizní zprávy 

I T  www.termoholding.cz   volejte: 800 111 181

Untitled-5.indd   1 5/22/2014   10:48:09 AM

StOtheRM claSSIc – 
INveStIce, kteRá Se 
vyplatí!
INveStIce, kteRá Se 
vyplatí!
INveStIce, kteRá Se 

Sys tém S toTherm class ic  je  na t rhu  j i ž  p řes  50 le t
a s tá le se rozví j í .  Osvědči l  se i  v těch nejex t rémněj -
ších kl imatických podmínkách na referenční ploše přes 
100 milionů m2. Má reklamační kvótu blízkou nule. 

vandalismus? Nemá šanci!

Tento organický systém (bez cementu) nabízí znatelně vyšší 
odolnost prot i nárazům a úderům než minerální zatep-
lovací systémy a garantuje maximální bezpečnost proti 
trhlinám. horlivý datel, bouřky s krupobitím, silně frekven-
tované vchody či děti hrající si s míčem o zeď – StoTherm 
classic vydrží cokoliv, vždy jste v bezpečí.

špína zmizí s deštěm

O čistotu se postará barva či omítka Stolotusan. Podobně 
jako lotosový l is t mají také barva a omítka s lotosovým 

efektem si lně vodu odpuzující povrch se zvláštní mikro-
strukturou. Částečky špíny jsou jednoduše smyty deštěm. 
Fasáda zůstává suchá a krásně čistá. 

S T O

Prince Color® Multi Top FC
Pro krásnou fasádu bez plísní

Prince Color® 
Multi Top FC
Sanační prostředek  
s fungicidními a bakteriálními 
účinky k renovačním 
předúpravám ploch proti 
napadení houbou, vodní 
řasou a mechem.

s fungicidními a bakteriálními 
před

inzerce_MultiTop FC_210x132mm_2014_05_16.indd   5 21.5.2014   11:36:22
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baNkOvNí ÚČty v RáMcI dMS ČR

Výtahová společnost THOMAS & GRUNNER s r.o. 
nabízí značkový produkt špičkové kvality 
za výhodnou cenu.

THOMAS & GRUNNER
info@tgao.eu, 604 895 604, Jinonická 80, Praha 5
www.tgao.eu

Slovo jednatele Ing. Tomáše Vacka
Česká výtahová společnost Thomas &Grunner s r.o. je v současné 
době úspěšnou konkurencí pro výtahářské giganty operující na 
českém trhu s dodávkou značkového produktu fi rmy ORONA. 
A to zejména díky individuálnímu a vstřícnému přístupu ke 
každému zákazníkovi, což se odráží ve vysoké kvalitě 
a rychlosti servisních úkonů, v úspěšných realizacích 
úplných modernizací a nových instalací. 

Za nás hovoří velmi kladné reference:
Např. realizace 8 ks výtahů spojených do DUPLEXU o nosnosti 
1000 kg a 630 kg v ul. Uzbecká, Praha 10 - březen 2014  - „Kvalitu 
vlastních výtahů hodnotím velmi vysoko…Tuto fi rmu bych doporučil 
každému… Nejlépe se výrobek i fi rma pozná při komplikacích 
vzniklých během stavby a vzniklých nečekaných závadách. Při 
stavbě vzniklé závady - jako rozbité dlažby, omítky atd. byly uznány 
a bezprostředně opraveny. Při předávání výtahů bylo vše řádně 
připraveno, zprovozněno a okolí staveniště uklizeno. …“.

Náš úspěch je hlavně založen na tom, že dbáme o to, aby všichni 
naši pracovníci byli odborníci s dlouholetými bohatými zkušenostmi ve 
výtahovém oboru. Náš tým je složen z výtahářů, kteří prošli školeními 
u zahraničních a českých společností, proto jsme schopni zajistit 
servis a odbornou zkoušku jakéhokoli zdvihacího zařízení na českém 
území. Jsme držiteli certifi kátu kvality ISO 9001.

Díky odbornosti a kvalitě jsme se stali autorizovaným zástupcem 
nadnárodní společnosti ORONA zabývající se výrobou výtahů již 60 let 
a jejíž výtahy jsou dodávány do celého světa. ORONA vyvinula jednu 
z nejmodernějších technologií bezpřevodových pohonů bez strojovny 
(podle přání zákazníka lze do provozu uvést i se strojovnou). Předností 
tohoto řešení je tichý a energeticky úsporný pohon, regulovaný 
frekvenčním řízením, jenž nabízí ekologickou šetrnost, výrazné 
snížení spotřeby elektrické energie, snížení hluku a vibrací.
Výtahy jsou vyráběny kompletně v jednom výrobním závodě, čímž 
společnost minimalizuje rizika spojená s kompletací komponentů 
z různých výrobních závodů, popř.od jiných dodavatelů. 

sloupek.indd   1 11.5.2014   19:47:24

I N F O R M a c E

pRe Nabízí 
energetické služby od a do z
Js te si j is t i, že vaší fasádou neuniká zbytečně teplo? víte, 
v jakém stavu jsou domovní elektrické rozvody? Přemýšlíte, jak 
snížit náklady na elektřinu? Pražská energetika (PRE) poskytuje 
širokou nabídku energetických služeb pro váš dům.

elektROINStalaČNí pRáce

Díky kvalifikovaným pracovníkům a technickému zázemí za-
jist í r ychle a za příznivou cenu veškeré činnosti související 
s dodávkou elektřiny. Obnovují dodávku, zřizují nebo rekon-
struují odběrná místa pro přímé i nepřímé měření elektrické 
energie, rekonstruují hlavní domovní vedení a provádí revize 
elektroinstalace. vyřídí také potřebné formali ty při jednání 
s příslušným distributorem elektřiny.

RevIze elektROINStalace a SpOtřebIČů

Provádějí odborné revize elektrických rozvodů (vedení, zá-
suvek, vypínačů, osvětlení) a kontrolují elektrické spotřebiče 
včetně jejich příslušenství. Tyto revize a kontroly jsou v soula-
du s platnou legislativou povinné.

teRMOvIzNí MěřeNí

Pomocí  bezkon tak tn ího te rmov izn ího měřen í  jednoduše 
a efektivně lokalizují tepelné úniky v různých částech pane-
lových a bytových domů, rozvodů tepla a TUv. Pracovníci 
společnosti také poradí, jak lze tyto energetické ztráty snížit.

INStalace a SeRvIS OSvětleNí

zhodnotí energetickou náročnost stávajícího osvětlení a na-
vrhnou nové řešení včetně ekonomické efektivnosti investičních 
a provozních nákladů. Samozřejmostí je následná realiza-
ce projektu na kl íč. Dále nabízí revize a opravy osvět lení 
a poradenství v oblasti řízení a regulace osvětlení.

eNeRgetIcký audIt, pRůkaz eNeRgetIcké 
NáROČNOStI budOv
eNeRgetIcký audIt, pRůkaz eNeRgetIcké 
NáROČNOStI budOv
eNeRgetIcký audIt, pRůkaz eNeRgetIcké 

zpracuj í  energet ický audi t  -  nejkomplexnějš í  zhodnocení 
budovy z pohledu všech využívaných energií (voda, elek-
třina, plyn, teplo), používaných technologií v budově (Tzb) 
i stavební konstrukce. Navrhnou zároveň také možná úspor-
ná opatření, vyberou nejvhodnější variantu a poskytnou eko-
nomickou rozvahu pro dané opatření. zajišťuj í zpracování 
průkazu energet ické náročnost i budovy ve smyslu zákona 
č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. 
o hospodaření s energi í ,  ve znění pozdějš ích předpisů, 
a energetického štítku obálky budovy dle platné ČSN.

www.premereni.cz/sluzby

tel.: 733 143 143, e-mail: servis.prem@pre.cz

Elektroinstalační práce

Využijte pro váš bytový dům i domácnost 
širokou nabídku elektroinstalačních  
prací od PRE.

•	 zřízení	a	rekonstrukce	odběrného	místa		
pro	přímé	i	nepřímé	měření	elektrické	energie

•	 změna	hodnoty	hlavního	jističe

•	 výměna	vadného	jističe

•	 úprava	stávajících	elektroměrových		
rozvodnic	či	desek

•	 obnovení	dodávky	elektřiny		
na	odběrném	elektrickém	zařízení

•	 změna	sazby

•	 připojení	nového	odběru

•	 zřízení	nového	odběru

•	 rekonstrukce	hlavního	domovního	vedení

•	 revize

tel.:	733	143	143	
e-mail:	servis.prem@pre.cz	 

www.premereni.cz/sluzby

14-2-709_PRE_INZERAT_ELEKTROINSTALACE.indd   1 29. 5. 2014   14:38:31



Nenechte váš výtah stárnout. Může to ovlivnit kvalitu vašeho života a hodnotu vaší budovy. Může jít dokonce i o 
bezpečnostní riziko. Modernizace výtahu nemusí již být stresující a časově náročný proces. 

Navštivte www.modernizace-vytahu.cz pro více informací.

Změnili jste se ...
Neměl by i váš výtah?

www.kone.cz  I  modernizace@kone.com  I  tel.: +420 724 005 899

Nenechte váš výtah stárnout. Může to ovlivnit kvalitu vašeho života 
a hodnotu vaší budovy. Může jít dokonce o bezpečnostní riziko. 
Modernizace výtahu nemusí již být stresující a časově náročný proces. 

Navštivte www.modernizace-vytahu.cz pro více informací.

Vy jste se změnili.
Neměl by i váš 
výtah?

1964 1972 1985 2014

Váš nový výtah bude nainstalován a uveden 
do provozu v kratším čase než doposud.

Až o 70 % více energeticky efektivní než vaše 
současné řešení výtahu.

Kratší doba instalace

Eko-efektivita 

Hlavní výhody

Zvětšení vnitřního prostoru kabiny výtahu až 
o 50 % v prostředí původní šachty.

Více prostoru v kabině

Plynulá a tichá jízda, přesné zastavení ve 
stanici a minimální hluk rušící okolí.

Optimální jízdní komfort

Modernizace s KONE NanoSpaceTM

Modernizace výtahu pomocí výměny celé technologie je jednou z nejefektivnějších cest, jak zvýšit hodnotu vaší budovy 
a zároveň zlepšit její celkový komfort, bezpečnost a přístupnost. Moderní, eko-efektivní výtah zlepší kvalitu života všech 
uživatelů budovy. KONE NanoSpace™ je převratné řešení v oblasti výtahových systémů. Výměna vašeho stávajícího 
výtahu za nový je nyní rychlejší a jednodušší než kdy předtím. Náš efektivní proces výměny s použitím nových 
technologických inovací vám umožní provést kompletní výměnu vašeho současného výtahu v kratším čase než 
doposud. 

Jsou pro vás připraveny i jiné produkty vhodné pro kompletní výměny výtahů jako např. KONE MonoSpaceTM 500 
nebo KONE MaxiSpace®. Ideální řešení pro vaší budovu vám pomůže najít obchodní zástupce spol. KONE.

Původní kabina

KONE NanoSpaceTM

Až o 50%
více 

Nenechte váš výtah stárnout. Může to ovlivnit kvalitu vašeho života 
a hodnotu vaší budovy. Může jít dokonce o bezpečnostní riziko. 
Modernizace výtahu nemusí již být stresující a časově náročný proces. 

Navštivte www.modernizace-vytahu.cz pro více informací.

Vy jste se změnili.
Neměl by i váš 
výtah?

1964 1972 1985 2014

Váš nový výtah bude nainstalován a uveden 
do provozu v kratším čase než doposud.

Až o 70 % více energeticky efektivní než vaše 
současné řešení výtahu.

Kratší doba instalace

Eko-efektivita 

Hlavní výhody

Zvětšení vnitřního prostoru kabiny výtahu až 
o 50 % v prostředí původní šachty.

Více prostoru v kabině

Plynulá a tichá jízda, přesné zastavení ve 
stanici a minimální hluk rušící okolí.

Optimální jízdní komfort

Modernizace s KONE NanoSpaceTM

Modernizace výtahu pomocí výměny celé technologie je jednou z nejefektivnějších cest, jak zvýšit hodnotu vaší budovy 
a zároveň zlepšit její celkový komfort, bezpečnost a přístupnost. Moderní, eko-efektivní výtah zlepší kvalitu života všech 
uživatelů budovy. KONE NanoSpace™ je převratné řešení v oblasti výtahových systémů. Výměna vašeho stávajícího 
výtahu za nový je nyní rychlejší a jednodušší než kdy předtím. Náš efektivní proces výměny s použitím nových 
technologických inovací vám umožní provést kompletní výměnu vašeho současného výtahu v kratším čase než 
doposud. 

Jsou pro vás připraveny i jiné produkty vhodné pro kompletní výměny výtahů jako např. KONE MonoSpaceTM 500 
nebo KONE MaxiSpace®. Ideální řešení pro vaší budovu vám pomůže najít obchodní zástupce spol. KONE.

Nenechte váš výtah stárnout. Může to ovlivnit kvalitu vašeho života a hodnotu vaší budovy. Může jít dokonce i o 
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KONE NanoSpaceTM

Až o 50%
více 
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vaší budovy a zároveň zlepšit její celkový komfort, bezpečnost a přístupnost. Moderní, eko-efektivní výtah 
zlepší kvalitu života všech uživatelů budovy. KONE NanoSpace™ je převratné řešení v oblasti výtahových 
systémů. Výměna vašeho stávajícího výtahu za nový je nyní rychlejší a jednodušší než kdy předtím. Náš 
efektivní proces výměny s použitím nových technologických inovací vám umožní provést kompletní výměnu 
vašeho současného výtahu v kratším čase než doposud. 

Jsou pro vás připraveny i jiné produkty vhodné pro kompletní výměny výtahů jako např. KONE MonoSpaceTM 
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Nenechte váš výtah stárnout. Může to ovlivnit kvalitu vašeho života 
a hodnotu vaší budovy. Může jít dokonce o bezpečnostní riziko. 
Modernizace výtahu nemusí již být stresující a časově náročný proces. 

Navštivte www.modernizace-vytahu.cz pro více informací.
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výtahu za nový je nyní rychlejší a jednodušší než kdy předtím. Náš efektivní proces výměny s použitím nových 
technologických inovací vám umožní provést kompletní výměnu vašeho současného výtahu v kratším čase než 
doposud. 

Jsou pro vás připraveny i jiné produkty vhodné pro kompletní výměny výtahů jako např. KONE MonoSpaceTM 500 
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Modernizace výtahu nemusí již být stresující a časově náročný proces. 

Navštivte www.modernizace-vytahu.cz pro více informací.
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a zároveň zlepšit její celkový komfort, bezpečnost a přístupnost. Moderní, eko-efektivní výtah zlepší kvalitu života všech 
uživatelů budovy. KONE NanoSpace™ je převratné řešení v oblasti výtahových systémů. Výměna vašeho stávajícího 
výtahu za nový je nyní rychlejší a jednodušší než kdy předtím. Náš efektivní proces výměny s použitím nových 
technologických inovací vám umožní provést kompletní výměnu vašeho současného výtahu v kratším čase než 
doposud. 

Jsou pro vás připraveny i jiné produkty vhodné pro kompletní výměny výtahů jako např. KONE MonoSpaceTM 500 
nebo KONE MaxiSpace®. Ideální řešení pro vaší budovu vám pomůže najít obchodní zástupce spol. KONE.
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Nenechte váš výtah stárnout. Může to ovlivnit kvalitu vašeho života 
a hodnotu vaší budovy. Může jít dokonce o bezpečnostní riziko. 
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Navštivte www.modernizace-vytahu.cz pro více informací.
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nebo KONE MaxiSpace®. Ideální řešení pro vaší budovu vám pomůže najít obchodní zástupce spol. KONE.
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Modernizace s KONE NanoSpaceTM

Modernizace výtahu pomocí výměny celé technologie je jednou z nejefektivnějších cest, jak zvýšit hodnotu vaší budovy 
a zároveň zlepšit její celkový komfort, bezpečnost a přístupnost. Moderní, eko-efektivní výtah zlepší kvalitu života všech 
uživatelů budovy. KONE NanoSpace™ je převratné řešení v oblasti výtahových systémů. Výměna vašeho stávajícího 
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