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Vážení čtenáři,

již čtvrtým rokem se teorie a druhým rokem praxe 
potýkají s novou právní úpravou v oblasti bydlení.

Především zkušenosti z praxe ukazují silnou 
potřebu změn občanského zákoníku i zákona  
o obchodních korporacích.

DMS ČR s vítanou podporou vás, zástupců 
bytových domů (SVJ i BD), a to především těch, 
kteří jsou ve správě členů sdružení, aktivně 
pracuje na rychlé nápravě nejkritičtějších míst.

Věřím, že náš hlas bude vyslyšen.

 
 
 
 
 
 
Mgr. Martin Kroh
předseda správní rady DMS ČR

O B S a h  Č í S l a
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Pane řediteli, všiml jsem si, že písmeno  
„S“ ve zkráceném názvu vámi řízeného 
družstva neznamená obvyklé „stavební“, 
nýbrž „správní“ bytové družstvo.  
Proč tomu tak je?

ano, naše družstvo je od r. 1992 správním bytovým druž-
stvem. Musím však dodat, že i nový domov byl dříve sta-
vebním bytovým družstvem. k změně názvu došlo rozhod-
nutím delegátů, a to na základě změny předmětu činnosti 
družstva a přizpůsobení jeho právních poměrů vzhledem 
ke změnám v obchodním zákoníku. Rovněž v této době 
jsou nově nastavovány i úvěrové podmínky spojené s vý-
stavbou bytových domů a v neposledním případě změnu 
názvu vyvolala avízovaná transformace družstva souvise-
jící s transformačním zákonem č. 42/1992 Sb. nebylo 
pochyb o tom, že správu bytových i nebytových objektů 
někdo provádět musí, buď bytové družstvo, nebo nějaká 
special izovaná organizace. a zároveň se v této době 
již na trhu s byty začali objevovat i developeři a vlastní 
výstavba v rámci družstva. 

to bylo hodně hektické období, odkdy 
vlastně působíte v pozici ředitele družstva?

Byla to nepřehledná a neutěšená doba, kdy zejména  
v Praze se členové družstva v obavě o „svůj“ majetek do-
žadovali okamžitých převodů bytů do vlastnictví. v SBD 
nový domov požadovalo převedení bytů 87 % jeho bydlí -
cích členů! Já jsem právě v této době, v listopadu r. 1993, 
nastoupil na pozici ředitele družstva SBD nový domov 
a bezprostředně zaži l jedno z bouřl ivých shromáždění 
delegátů, související s převody a transformací družstva.

Jaké je současné postavení velkých 
bytových družstev v rámci oboru jejich 
podnikání a pražské lokality?

S odstupem času bytová družstva našeho charakteru pro-
kázala svoji schopnost přizpůsobit se novým podmínkám. 
Jednak se beze zbytku vypořádala s převody bytů do 
vlastnictví svým členům a v současné době jsou na trhu 
neopomenutelnými správci bytových i nebytových objek-
tů. vzhledem ke skutečnost i, že bytová družstva výkon 
správní činnosti provádí od svého založení, tj. v mnohých 
případech déle jak 50 let, mají jednak již dlouhodobě 
vytvořeno příslušné zázemí, ať v odborném rozsahu kva-
l i f ikovaných profesních zaměstnanců, nebo ve vybavení 
správních a účetních softwarů, a jednak mnoholeté zkuše-
nosti v oblasti právních předpisů, v řešení právních sporů, 
řešení oprav a údržby bytových domů, vyúčtování záloho-
vých plateb, řešení pojistných událostí, pojištění objektů 
a dalších správních činností.

Poskytují velká bytová družstva a členové 
sdružení služby i jiným subjektům? mohou  
je poptávat i SVJ a bd, která historicky 
nikdy nebyla jejich součástí?

Členové Družstevního marketingového sdružení Česká re-
publika (dále jen DMS ČR nebo sdružení, pozn. red.) spra-
vují na území hlavního města Prahy více jak 90 000 bytů. 
O tom, že správu provádějí na velmi dobré úrovni, svědčí 
ta skutečnost, že se stále rozšiřuje okruh a počet spravova-
ných domů, ať ve vlastnictví družstev, nebo ve spoluvlast -
nictví v rámci SvJ.

Jen v našem družstvu po privati-
zaci bytů došlo k nárůstu počtu 

spravovaných objektů o více jak 
čtvrtinu (!), a to zejména na základě 

doporučení našich stávajících klientů.  
i nadále je naše družstvo připraveno, 

a jsem přesvědčen, že i ostatní 
členská družstva sdružení, přijímat 

další bytové domy do správy. 

Dle mého názoru současné změny legislativy a s ní sou-
visející dopady dotýkající se oblasti bydlení v bytových 
domech jsou pro mnohá, zejména menší společenstv í 
vlastníků nebo bytová družstva složi tou problematikou. 
Co v takových případech doporučit? Obraťte se na někte-
ré členské družstvo DMS ČR a jistě se setkáte se vstřícným 
přístupem, kvalifikovanou odbornou radou a za SBD nový 
domov – nevím jak u jiných kolegů – mohu říci i s bez-
platnou pomocí. Jsem přesvědčen, zejména na základě 
zkušeností s právnickými osobami, které se nově hlásí do 
naší správy, že členská družstva DMS ČR při hodnocení 
a srovnání své činnosti s ostatní konkurencí nabízí vždy 
vyšší úroveň správní činnosti a snesou jakékoliv poměření, 
a to i s těmi nejkvalitnějšími správci. Úspěchem správy je 
dobrá kvalita požadovaných správních činností, vstřícnost, 
spolehlivost, transparentnost prováděného účetnictví a vy-
účtování zálohových plateb klientovi.

Vy jste se nedávno stal místopředsedou 
správní rady dmS Čr. Jak hodnotíte roli 
sdružení z pohledu člena sdružení  
a spravovaných domů?

vrátím-li se ke smyslu sdružení, pak je třeba zmínit několik 
jeho pozitivních aspektů. zejména je to v první řadě vzá-
jemná spolupráce členských družstev při výkonu správní 
činnosti a řešení problematiky související se změnami práv-

R O z h O v O R
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ních norem nebo metodik, např. týkajících se účetnictví, 
vzP nebo změn v dodavatelských podmínkách.

v druhé řadě je výhodná a velmi přínosná spolupráce  
v oblast i  poj iš tění jednot l ivých domů s vazbou na ha-
varijní technickou službu, při řešení smluvních ujednání  
s dodavateli energií a dalších komodit a služeb pro naše 
klienty. Samostatnou další oblastí působení je zajišťování 
odborných seminářů a školení pro klienty družstev a jejich 
zaměstnance. tento výčet společných aktivit není konečný, 
ale určitě je nutné ještě uvést rozvíjející se oblast technic -
ké spolupráce v oblasti snižování energetické náročnosti 
objektů, jejich oprav a údržby. a na závěr nemohu opome-
nout se zmínit o zavedeném benefitním slevovém progra-
mu pro uživatele bytů a nebytových jednotek v bytových 
domech ve správě většiny členů DMS ČR.

nelze se nezeptat na změny v legislativě, 
které se v posledních dvou letech zásadně 
dotkly i oblasti bydlení. Jak je hodnotíte?

význam a postavení sdružení se v oblasti bydlení v posled-
ních letech projevil i ve veřejné sféře. Je o nás stále více 
slyšet, jednak právě díky veřejným seminářům týkajícím se 
oblasti společného bydlení, jednak i vzhledem k možnostem 
DMS ČR při připomínkování návrhů legislativních změn. 
I proto došlo v posledním roce k „otevření“ sdružení pro 
ostatní mimopražská bytová družstva, která měla dlouho-
dobý zájem o členství ve sdružení, zájem podílet se spolu 
s podobně velkými bytovými družstvy na výměně zkušeností 

i prosazování společných zájmů. Došlo tak k doslovnému 
naplnění slov „Česká republika“ v názvu sdružení.

co z pohledu praxe považujete za zásadní 
problémy nové právní úpravy SVJ a bd?  
a jak na to reaguje sdružení?

zmíním se jen o těch, dle mého názoru, nejvíce proble-
matických ustanoveních. u bytových družstev je to po-
žadavek účasti 100 % členů při změnách stanov týkají-
cích se nájmu bytu nebo krátká lhůta jednoho roku pro 
jejich úpravu. u SvJ je např. nejednotná lhůta pro změ-
nu stanov (tří letá) a změnu názvu společenství (dvouletá)  
a je stanovena povinnost zajistit přítomnost notáře při schva-
lování změn. Dle mého názoru společenství vlastníků a malá 
bytová družstva jsou jiným typem právnické osoby. nejsou 
založené za účelem generování zisku, a proto i navýše-
ní poplatku za provedení změn na rejstříkových soudech 
v těchto případech považuji za neadekvátní. a obecným 
problémem je oblast správy a vymáhání pohledávek za 
dlužníky. v této oblasti nejde primárně o pražský problém, 
ale v republikovém měřítku jde o problém, který se v mnoha 
oblastech stává kritickým!

máte na závěr našeho rozhovoru nějakou 
radu pro členy statutárních orgánů SVJ 
a bd, kteří se obtížně orientují v současných, 
mnohdy nejednoznačných výkladech nové 
právní úpravy bydlení?

Mé doporučení vychází především z nové, přísnější právní 
úpravy odpovědnosti členů statutárních orgánů právnických 
osob, zejména § 159 občanského zákoníku, který člena 
voleného orgánu zavazuje vykonávat funkci s nezbytnou 
loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. za nedbalé 
jednání je hodnoceno neodstoupení z funkce, ač při jejím 
přijetí či výkonu zvolený člen zjistí, že není schopen péče 
řádného hospodáře. v tomto smyslu každému doporučuji, 
aby se zamyslel nad svým působením člena výboru SvJ či 
představenstva BD, především pak v případech, kdy si SvJ 
či BD zajišťují správu společných věcí samy. v  případech 
zajištění správy společných částí třetí osobou, správní fir-
mou, doporučuji bedlivě uvážit, zda ceně servisu skutečně 
odpovídá i kvali ta a rozsah poskytované péče. ze své 
praxe mohu říci, že jsem už za „také dobrou“ správu byto-
vého domu viděl vydávat ledacos, co bylo mnohdy na hony 
vzdálené správným účetním postupům či skutečně odborné 
technické správě. I to patří k důvodům existence sdružení, 
totiž přispívat k neustálému vzdělávání členů a jejich za-
městnanců a obecně ke zlepšování služeb členů sdružení.

na otázky Mgr. Martina kroha odpovídal Ing. vladimír Štulík, místopřed-

seda správní rady Družstevního marketingového sdružení Česká republika.

R O z h O v O R
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počet členů Družstevního 
marketingového sdružení Česká 
republika (DMS ČR) se v letošním roce 
opět zvýšil, a to přijetím Stavebního 
bytového družstva Strakonice.
 
Členskou základnu sdružení tak v současné době tvoří 
dvanáct bytových družstev. Spolu s tím se zvýšil i počet 
jednotek spravovaných členy sdružení na 120 tisíc. velikost 
takového celku ovlivňuje také růst počtu klientů většiny 
dosavadních členů. to je dáno zvyšujícím se zájmem SvJ 
i BD o služby členských bytových družstev. Jde o trend 
potěšitelný i zavazující zároveň. 

Dlouhodobě se nám potvrzuje, že právě s početností spra-
vovaných jednotek narůstá i síla a vliv celé skupiny, které 
společně zaměřujeme na vytváření zajímavějších a výhod-
nějších podmínek pro správu a provoz bytových domů, 
pro užívání bytů a nebytových jednotek a v konečném 
důsledku pro snížení nákladů na bydlení pro domácnosti 
ve spravovaných bytových domech.

v současné době probíhá celá řada společných jednání 
v oblasti energií a médií ( teplo, voda, elektřina i plyn), 
rozšiřujeme spolupráci v oblasti datových služeb, jedná-
me o legislativních změnách (např. řešení pohledávek SvJ  
a BD za dlužníky), sledujeme zkušenosti v oblasti veřejných 
programů podpor revitalizací bytových domů, připravu-
jeme pokračování benefitního programu pro další obdo-
bí (Sphere Card) a samozřejmě chystáme i další aktivity  

a příležitosti pro členy statutárních orgánů bytových domů 
ve správě členů DMS ČR. k výsledkům činnosti sdružení 
zcela neodmyslitelně patří aktivní participace na konferen-
cích a workshopech k otázkám bydlení, zintenzívněná spo-
lupráce s dotčenými ministerstvy a větší vliv v legislativním 
procesu, ale i výraznější komunikace se zástupci médií.

Důležitým cílem DMS ČR je vytváření příležitostí pro zlep-
šování výkonu správy bytových domů a zajištění efektivněj-
ších podmínek pro jejich provoz. Spolupráce a podpora 
všech par tnerů sdružení umožňuje hledání optimálních 
modelů pro nastavení služeb pro bytové domy a jejich 
uživatele. Právě výsledky společného úsilí mohou být nej -
větší motivací pro zástupce SvJ a BD při hledání dobrého 
správce společných částí bytového domu.

Martin kroh / předseda správní rady DMS ČR  

www.dmscr.cz
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StaVební zákon 
a VlaStnIcké 
bydlení  
Platná právní úprava bytového spoluvlastnictví v občan-
ském zákoníku (dále také „Občz“) posiluje koncepci spo-
luvlastnictví domu jako nemovité věci, která byla v menší 
míře uplatňována již v zákoně o vlastnictví bytů. kromě 
názvu a zařazení tohoto typu spoluvlastnictví jde zejména 
o změnu v pojetí jednotky. Dřívější pojetí bytu bytu nebo 
nebytového prostoru jako prostorově vymezené části bu-
dovy se mění na pojetí jednotky jako spoluvlasnického 
podílu na celé nemovité věci, jehož součástí je pak byt 
nebo nebytový prostor, přičemž soubor jednotek tvoří by-
tové spoluvlastnictví. 

Další změna se týká výslovného rozšíření správy domu i na 
stavební úpravy a změny užívání společných částí. tyto 
změny, zejména posílení společenství vlastníků jako sub-
jektu zvláštního druhu, pověřeného vykonávat ve většině 
případů exkluzivně vlastnická práva spoluvlastníků domu 
jako stavby rozdělené na jednotky, zjevně odůvodňují nut-
nost jejich promítnutí i do úpravy stavebních předpisů jako 
veřejného práva, zejména do stavebního zákona.

Stavební zákon režim vlastnictví bytů zatím sice zčást i 
odrážel, ale nedostatečně. Šlo o § 110 (původně i 109) 
a § 125 stavebního zákona (dále také „Stavz“). základ-
ním problémem byla nejasnost koncepce správy domu ve 
vztahu k stavebním úpravám (údržbě) dokončených staveb. 
Stavební zákon i jeho dosavadní novelizace v zásadě 
vycházely z toho, že forma správy domu není pro režim 
stavebního zákona zásadní. 

ačko l i  c i v i l n í  p ř edp i s y  a  někdy  i  s t a vebn í  zákon 
(viz § 125 Stavz) ukládají společenství vlastníků za spo-
lečné části stavby téměř výlučnou odpovědnost, stavební 
zákon v současné podobě nepovažuje společenství vlast -
níků za účastníka stavebního řízení (ani dalších postupů) 
o společných částech stavby. 

Otázku účastenství společenství  
vlastníků ve stavebním řízení  
je proto třeba znovu otevřít. 

Do stavebních předpisů (tak jako i jiných veřejnoprávních 
předpisů) by měla být promítnuta zvláštní povaha a účel 
společenství vlastníků, které v zákonem stanoveném rozsa-
hu vykonává vlastnická oprávnění, vymezená jako správa 
domu (§ 1189 Občz).

ve vztahu k řízení o vydání stavebního povolení ve věci 
s tavebních úprav týkajících se správy společných část í 
nemovité věci (resp. domu) existují zejména tři dále uve-
dené aspekty. Předně půjde o situaci, kdy stavebníkem je 
vlastník jednotky a jeho žádost se týká společných částí 
domu, dále o  účast společenství vlastníků v tomto řízení  
a konečně o situaci, kde je stavebníkem společenství vlast -
níků. Dále se stručně zmíníme o problematice ohlášení.

Vlastník jednotky jako stavebník

Stavební zákon se v § 110 odst.  2 písm. a) zmiňuje 
o povinnosti žadatele o stavební povolení prokázat své 
právo provést stavbu nebo opatření, což v této souvislos-
t i znamená údržbu nebo stavební úpravu již dokončené 
stavby. toto právo může být buď vlastnickým či jiným věc-
ným právem samotného žadatele ke stavbě, nebo právem 
založeným smlouvou s vlastníkem dotčené stavby. S tím 
souvisí i povinnost doložit doklad o právu provést stavbu 
ve smyslu § 110 odst. 2 písm. a) Stavz.

V režimu správy domu podle  
§ 1189 ObčZ se nelze zřejmě spokojit 
s tím, že vlastník jednotky je současně 

také spoluvlastníkem celé stavby.  
Pokud se v režimu bytového spoluvlast-

nictví nebo vlastnictví bytů stavební 
úprava týká správy domu ve smyslu  

§ 1189 ObčZ a žadatelem je vlastník 
jednotky, měl by tento vlastník jednot-

ky své právo provést stavbu doložit 
nejen vlastnictvím samotné jednotky, 

ale i konkrétním, výslovně vyjádřeným 
souhlasem společenství s obsahem 

návrhu žadatele. 

Důvodem je v zásadě výlučné zákonné oprávnění spo-
lečenství vlastníků ke správě domu podle § 1190 Občz 
ke všem právním jednáním ve věcech správy (společných 
částí nemovité věci), a to namísto vlastníků jednotlivých 
jednotek. výjimkou je postup podle smlouvy o výstavbě 
podle § 1170 a násl. Občz, kterou uzavírají přímo vlast -
níci jednotek. 

Dosavadní praxe spočívala zejména v dokládání souhlasu 
shromáždění společenství se zamýšlenou stavební úpra-
vou. tento postup ale zřejmě neodpovídá posí lení role 

l E g I S l at I va
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společenství vlastníků jako korporace podle § 162 Občz, 
kterou v zásadě zastupuje statutární orgán, ani omezení 
kompetencí shromáždění jako nejvyššího orgánu podle  
§ 1208 odst. 7 písm. f) Občz, která je nyní dělená podle 
výše nákladu na opravu či úpravu se statutárním orgánem. 
Mělo by tedy zřejmě stačit doložení  stanoviska statutár-
ního orgánu společenství vlastníků než rozhodnutí jeho 
orgánu nejvyššího. 

z hlediska budoucí právní úpravy by zřejmě bylo vhodné, 
aby stavební zákon formu nezbytného projevu vůle spole-
čenství vlastníků výslovně upravil.

Stavební povolení – účastenství společenství 
vlastníků 

Podle současné právní úpravy není společenství vlastní -
ků jednotek v případě stavebních úprav společných částí 
domu účastníkem stavebního řízení. Společenství vlastníků 
není proto o povolování stavebních úprav zasahujících do 
správy domu, za kterou je odpovědné, stavebním úřadem 
ze zákona informováno, což je se jeví jako nepřijatelné. 
Bylo by vhodné, aby byl stavební zákon novelizován tak, 
aby společenství vlastníků vždy bylo účastníkem řízení,  
a to nejméně vedle vlastníků jednotek jako spoluvlastníků 
domu. Pokud by se obsah žádosti o vydání stavebního 

povolení týkal i společných částí stavby a civi lněprávní 
oprávnění k zásahu do společných část í (případně jen  
k jej ich ohrožení) by stavebník neměl, měl by stavební 
úřad vyžadovat zmíněný doklad o právu. 

Stavební povolení – společenství jako 
stavebník

Současná dikce § 110 odst. 1 písm. a) v případě spole-
čenství vlastníků jako stavebníka (ve věcech týkajících se 
společných částí) vyžaduje, aby tento předložil rozhodnutí 
svého nejvyššího orgánu. Společenství vlastníků by však 
nemělo mít povinnost rozhodnutí svého nejvyššího orgánu 
nadále předkládat, protože jeho právo plyne ze zákona, 
což je do doby novely zákona snad možné řešit výkladem. 

Společenství vlastníků a stavební ohlášení  

některé stavební úpravy a většina činností při údržbě exis-
tující stavby podle § 103 odst. 1 písm. c) a d) Stavz nevy-
žadují ani stavební ohlášení, ani stavební povolení. Podle 
§ 104 odst. 1 j) a k) Stavz ohlášení vyžadují tam popsaná 
údržba a stavební úpravy (pro změny v užívání části stav-
by, které nezasahují do nosných konstrukcí stavby, nemění 
její vzhled a nevyžadují posouzení vlivu na životní pro-
středí). v takovém případě má ohlašovatel připojit podle 
§ 105 odst. 1 písm. a) Stavz obdobný doklad o právu 
jako v případě upraveném v § 110 odst. 1 písm. a), tedy 
souhlas společenství. 

Podle § 106 ods t .  1 S tavz může bý t  nav íc souh las  
s ohlášením vydán jen tehdy, není-li přímo dotčeno vlast-
nické právo dalších osob, ledaže by tyto osoby vyslovily 
souhlas. Pokud by nestačil souhlas společenství, bylo by 
namístě přistoupit podle § 107 odst. 1 Stavz ke stavební-
mu řízení. tento či obdobný postup by bylo vhodné přímo 
zakotvit v připravované novele stavebního zákona.  

Stavební zákon obsahuje ještě další pasáže, ve kterých je 
dotčena správa domu rozděleného na jednotky, zejména 
změnu způsobu užívání s tavby (větš inou se ale zřejmě 
nejedná o správu domu) a nařízení odstranění s tavby. 
Popis a řešení všech těchto si tuací je však nad rámec 
tohoto článku. 

Podstatné je zejména, aby role 
společenství vlastníků byla v uve-

dených směrech posílena.

 

Oprávnění společenství být účastníkem řízení namísto vlastníků jednotek je 

složitější otázkou a její řešení přesahuje rámec tohoto článku.

l E g I S l at I va



Základní fakta
objednatel: Bytové družstvo Libišská, 
Libišská 1743/3, Praha 8 – Kobylisy
5-ti vchodový panelový dům z roku 1983
architektonické řešení: Ing. arch. Richard Pudlák, MgA. Jeroným Pražský
dodavatel: VEXTA a.s.
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Klíčová data
schválení záměru usnesením členské schůze BD: 21.5. 2013
zahájení projekce: srpen 2013
podání žádosti o stavební povolení: 23.12. 2013
vydání stavebního povolení: 18.2. 2014
zahájení díla: 21.5. 2014
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Vyplatí se architektonicky 
kvalitní rekonstrukce?
Příklad z Prahy 8 potvrzuje, že ano!
POVEDENÁ REVITALIZACE DOMU V PRAŽSKÝCH KOBYLISÍCH JE UKÁZKOVÝM PŘÍKLADEM TOHO, JAK KRÁSNĚ 
SE DÁ BYDLET V PŮVODNĚ SMUTNÉM A NIČÍM NEVYBOČUJÍCÍM ŠEDIVÉM PANELOVÉM DOMĚ.

CÍL REKONSTRUKCE A PEČLIVÁ PŘÍPRAVA 
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
„Od začátku jsme věděli, že přípravu a organizaci výběrového řízení 
ani vlastní realizaci nechceme svěřit „na klíč“ žádnému externímu 
subjektu. Zpětně to hodnotím jako základ úspěchu“, říká předsedkyně 
družstva Jarmila Doudová. Záměrem bylo získat nadstandardně kva-
litně zrekonstruovaný dům, který by měl i moderní architektonickou 
hodnotu – s netradičním designem a neotřelým technologickým poje-
tím (např. odvodnění balkónů, balkónová zábradlí a jejich výplně atd.). 
„Postupovali jsme tak, že jsme si, na základě našeho jednoznačného 
zadání, nechali zpracovat projektovou dokumentaci, která pak záro-
veň posloužila jako skvělý podklad pro výběr kvalitního zhotovitele“. 

OSVĚDČILO SE NÁM, ŽE JSME SI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZA-
DALI A TRANSPARENTNĚ VYHODNOCOVALI SAMI 
„V zadávací dokumentaci jsme definovali poměrně přísné para-
metry jednotlivých materiálů a výrobků, trvali na vyprojektovaných 
detailech problematických míst atd. Součástí zadání výběrového 
řízení byl i podrobný výkaz výměr, který nám zaručil perfektní po-
rovnatelnost všech došlých nabídek. Ze začátku jsme měli trochu 
obavy, jestli vlastními silami vše zvládneme, ale šli jsme do toho 
a nikdy toho nelitovali! Zorganizovali jsme časově velmi náročné 

výběrové řízení, do kterého se v 1. kole přihlásilo 22 firem!“ komen-
tuje přípravu rekonstrukce domu Jarmila Doudová.
„Vítězem tendru se nakonec stala společnost VEXTA a.s., která 
nás od začátku zaujala precizně zpracovanou cenovou nabídkou, 
kvalitními referencemi a v neposlední řadě i osobním přístupem po 
celou dobu trvání výběrového řízení, který nás přesvědčil o tom, že 
se nám s nimi záměr rekonstrukce podaří stoprocentně naplnit“, 
potvrzuje ing. arch. Richard Pudlák – spoluautor architektonického 
řešení a zároveň člen představenstva BD.

REALIZACE DÍLA
Po získání nezbytných formalit (stavební povolení, souhlasy všech 
dotčených úřadů a organizací), oboustranném odsouhlasení 
detailního harmonogramu prací, vyvzorkování všech materiálů ve 
spolupráci s určeným dodavatelem zateplovacího systému, bylo 
konečně možno práce na rekonstrukci objektu zahájit. Vzhledem 
k vynaloženému úsilí při přípravě celé akce pak vlastní stavební 
úpravy probíhaly přesně podle plánu a bez jakýchkoli zádrhelů. 
„Musím říct, že jsem celou akci bral jako výzvu“ konstatuje hlavní 
stavbyvedoucí společnosti VEXTA a.s. Marek Trávníček a pokra-
čuje: „Především vzhledem k náročným systémovým požadavkům 
výrobce ETICS, společnosti STO, si celá akce vyžádala nadstan-
dardní pečlivost nejen při její přípravě, ale i při vlastní realizaci.“ 

PANELÁK NEBO NOVOSTAVBA?
Výsledek snažení a spolupráce všech zúčastněných se ale dostavil. 
Velkým zadostiučiněním pro všechny byl okamžik, kdy se po 
třech měsících od zahájení prací zdemontovalo lešení a dům se 
„vyloupl“ v celé své kráse. Je teď opravdu k nepřehlédnutí a kla-
sickému „paneláku“ se moc nepodobá. Naopak. Snese srovnání 
s nejpovedenějšími novostavbami bytových domů v okolí.

VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice
BEZPLATNÁ INFOLINKA A PORADNA: 800 900 963
info@vexta.cz | www.vexta.cz  
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velkým a hodně diskutovaným tématem 
byla „nová zelená úsporám“. Téma dotací 
přilákalo spoustu věrných posluchačů–klientů 
z řad SvJ a bD v rámci členských družstev 
i mimo ně. Dalšími probíranými tématy byly 
zateplení, revitalizace oken a rozúčtování 
energií. Dotační program nová zelená 
úsporám je zaměřen na podporu instalací 
zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných 
zdrojů energie, ale také investic do ener-
getických úspor při rekonstrukcích i v no-
vostavbách. k tomuto tématu se jistě v bu-
doucnosti pro velký ohlas návštěvníků ještě 
vrátíme.

Prezentujícími organizacemi byly tyto: Poradenské centrum 
pod vedením Jindřicha niessnera a dále společnosti PRE 
a Window holding a.s.

Další zajímavé téma „Energie v bytových domech“ bylo 
předmětem setkání, kde představil i svá řešení obchodní 
partneři DMS ČR, jako jsou např. vexta, termo+holding, 
kone, CIuR, REhau. Předseda sdružení Mgr. kroh závěrem 
nastínil téma „novela stavebního zákona“, která by měla 
přinést zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Další 
podstatnou změnou bude integrace procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí do řízení u stavebního úřadu.

téma „Pojištění a jis tota BD“ při lákalo klienty SvJ a BD 
do modern ích  p ros to r  spo lečnos t i  koopera t i va  a. s . 

v Pobřežní ulici, kde další obchodní partneři, např. Otis, 
Belstav, Rieder beton a kaltmeyer, představili svá řešení 
v podobě bezpečnos tn ích sys témů a pr vků, rozpočtu 
a pojiš tění panelových i nepanelových domů. na tyto 
přednášky hladce navázala partnerská společnost global 
assistance svým přehledem na téma „asistenční služby pro 
BD“. Předposledním, avšak neméně úspěšným seminářem 
byl seminář s názvem „Efekt ivní bydlení v panelovém 
a nepanelovém domě“, který byl rozdělen na dvě části. 
Pr vní blok patři l stavebním společnostem (např. Údržba 
budov Schneider, holborn, Weber, Schindler), pří tomní 
účastníci byl i seznámeni s tématy jako celková údržba 
objektu, společně spravované prostory a problémy s tím 
spojené, výtahy šetřící energie a vše o omítkách. Druhý 
blok patř i l  společnostem DPÚ a PRE, které se zaměři ly 
na problematiku nákladů vynaložených na energie v BD. 
Právní servis zacílil na správu majetku a služby. 

Poslední seminář, který zakončil jarní část seminářů, byl 
právní, pořádaný ve spolupráci s městskou částí Praha 9. 

Početné publ ikum kladlo spoustu dotazů především na 
novelu s tavebního zákona a mělo zájem o vyjasnění 
otázek souvisejících se službami (určování záloh za služby, 
rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů).

Pr vní část roku 2015 přinesla témata, na která jsme se 
snaži l i  pros t řednic tv ím té to „ Jarn í  akademie bydlení“ 
odpovědět. Další vzdělávací příležitosti budou na podzim, 
j iž brzy vás čeká řada zajímavých seminářů. Sleduj te 
prosím novinky na webu: www.dmscr.cz.  

těšíme se na vás. Redakce DMS ČR

a k a D E M I E  B y D l E n í  2 0 1 5

ohlédnutí za Jarní ČáStí 
Také letos na jaře proběhla série seminářů  
s názvem „Jarní akademie bydlení 2015“.  
Tuto sérii odborných seminářů tvořilo pět akcí,  
tj. čtyři technické semináře s právním servisem  
a jeden samostatný právní. Jako obvykle se 
všechny konaly ve spolupráci se  
Son a pod záštitou ČSRb.
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důležIté Informace  
Pro obyVatele bd 
PřInáŠí akademIe 
bydlení
Js te předseda nebo člen výboru společenství vlast -
níků? víte, jakou máte vlastně zodpovědnost? Máte  
v domě vlastníka, který všechno blokuje, a nevíte, jak 
s ním komunikovat? Přemýšlíte, jak vybrat kvalitního 
správce pro váš bytový dům? nevíte, jak dosáhnout 
co nejnižších provozních nákladů vašeho domu? 

Péče o běžný provoz bytového domu přináší mnoho 
otázek a řadu standardních i nestandardních situací. 
Správně svolat schůzi vlastníků, zvládnout hlasování  
o důleži tých rozhodnut ích, a le t řeba také jednat  
s typickými potížisty. Členové výborů Sv si často ani 
neuvědomují, že z hlediska práva jsou vlastně pod-
nikatelé, kteří „řídí f i rmu“, za kterou mají veškerou 
zákonnou odpovědnost. Jak mít chod domu pod kon-
trolou a která řešení jsou správná, ověřená a nejví -
ce účinná? Odpovědi bude přinášet nová akademie 
bydlení, která je připravena už na podzim v Praze. 

akademie bydlení je série seminářů, která navazuje 
na úspěšný vzdělávací program Družstevního marke-
tingového sdružení Česká republika, realizovaný ve 
spolupráci s Českou společností pro rozvoj bydlení. 
tato společnost také převzala nad celým projektem zá-
štitu. nová koncepce vzdělání je cílena na vlastnické 
bydlení a bude přinášet odpovědi na zcela konkrétní  
a aktuální témata, se kterými se statutární zástupci Sv, 
ale i malých bytových družstev při řízení svých domů 
denně setkávají. 

Pořadatelem seminářů bude vedle Družstevního mar-
ketingového sdružení Česká republika, jehož členové 
se starají o správu více než sto tisíc bytů, nově také 
společnost Dům plný úspor, o.p.s., která pomáhala při 
revitalizaci již více než tří set bytových domů. Oba 
organizátoři akademie dobře rozumí každodenním 
problémům soužit í v bytových domech, komunikaci 
na domovních schůzích i  vztahům mezi správcem  
a vlastníky. Svou účast přislíbili odborníci z oblasti prá-
va, krizové komunikace, správy majetku, úspor energií  
a mnoha dalších oborů. 

„Zájem o kval i tní a praxí ověřené informace stou-
pá. Podle aktuální situace jednotlivých domů, navíc 
v souvis lost i  s dotačními programy, narůstá zájem 
například o řešení rekonstrukcí domů. Velmi žádané 

jsou také informace z oblast i legislat ivy a práva,“ 
potvrzuje správné nasměrování dalšího pokračování 
akademie bydlení Mgr. Martin kroh, předseda správ-
ní rady Družstevního marketingového sdružení Česká 
republika. 

Jaká témata se pro akademii připravují?

na seminářích budou vždy hovořit odborníci na da-
nou problematiku a l idé, kteří s ní mají mnohaleté 
zkušenosti. témata jsou doslova šitá na míru nejčastěji 
řešeným problémům, se kterými se SvJ i malá bytová 
družstva často setkávají. najdeme zde téma správa 
bytového domu, soužití v bytovém domě, komunikace 
s problémovými vlastníky, dlužníci v bytovém domě 
či například zodpovědnosti výboru SvJ. zvažujete-l i 
rekonstrukci vašeho domu, budou právě pro vás jistě 
nepostradatelné informace o dotacích na revitalizaci 
bytových domů, úsporách v bytovém domě nebo téma 
nové technologie pro vytápění a ohřev teplé vody. to 
jsou však jen některá z široké nabídky připravovaných 
témat. nově budou jednotlivé semináře zaměřeny na 
méně témat, kterým se však chceme věnovat do větší 
hloubky.

Pro koho je akademie bydlení určena?

Semináře jsou určeny členům statutárních orgánů SvJ 
a malých bytových družstev. na své si ale při jdou 
všichni, kdo bydlí v bytových domech nebo se chystají 
byt v bytovém domě pořídit.

kdy akademie bydlení začne a kde se 
mohou zájemci o semináře přihlásit?

v tuto chvíli DMS ČR a DPu dokončují finální podobu 
seminářů. akademie bydlení bude probíhat v Praze 
a odstar tuje v novém kabátu na podzim letošního 
roku. termíny, místa a aktuální témata budou průběž-
ně uváděny na www.dmscr.cz a na www.dumplny-
uspor.cz. zde se také budete moci na jednotlivé se-
mináře přihlásit. zájemci o semináře mohou již dnes 
poslat svůj e -mai l  na adresy info@dmscr.cz nebo 
info@dumplnyuspor.cz. zajistí si tím přednostní za-
sílání pozvánek na všechny semináře akademie byd-
lení. 

„Účastníci, kteří projdou všemi semináři, získají cer-
certifikát, ale hlavně znalosti, které se jim budou hodit 
v každodenním životě v bytovém domě. Pro aktivní 
zástupce bytových domů chystáme do budoucna další 
překvapení. Navštívit však můžete i jednotlivé semi-
náře,“ dodává závěrem Mgr. Martin kroh.

a k a D E M I E  B y D l E n í  D M S  Č R
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D M S  Č R  –  k O n f E R E n C E

Dne 27. ledna letošního roku se na 
půdě Senátu parlamentu České re-
publiky pod organizační záštitou 
Senátu a České společnosti pro rozvoj 
bydlení, jejímž členem je i DMS ČR, 
uskutečnila konference o sociálním  
(dostupném) bydlení. v rámci kon-
ference byla představena za účasti 
zástupců zainteresovaných minister-
stev koncepce sociálního  
(dostupného) bydlení.

Připravovaná koncepce se má opírat o tři základní pilíře 
zaj iš tění bydlení – kr izové bydlení, sociální byt a do-
stupný byt. ambicí koncepce je vytvoři t robustní systém 
pro všechny potřebné s jej ich povinným zapojením do 
sociální práce. Cílem je vytvořit podmínky pro stabiliza-
ci jejich sociálního zázemí a ekonomickou samostatnost 
s postupným obnovením schopnosti postarat se o vlastní 
bydlení v podobě nájemního, družstevního, či dokonce 
vlastnického bydlení.

Předpokladem dalších kroků je schválení koncepce sociál-
ního (dostupného) bydlení vládou České republiky, zpra-
cování návrhu zákona o sociálním (dostupném) bydlení se 
očekává do konce letošního roku. lze však předpokládat, 
že se oblast úpravy výrazně dotkne i kompetencí obcí,  
a právě ty vyjadřují zatím k připravované koncepci nej -
vážnější výhrady.

Pří tomní zástupci České společnosti pro rozvoj bydlení 
vyjádři l i svá doporučení ke koncepci a připravenost se 
nadále aktivně podílet na dalších etapách přípravy le-
gislativních změn. za základ funkčního systému bydlení 
označili existenci a vzájemnou vyváženost všech „pater“ 
bydlení: nájemního, vlastnického, bytového spoluvlastnic -
tví i družstevního nájmu. Sociální systémy bydlení  mají 
v některých evropských zemích mnohaletou tradici, často 
delší než 200 let. Je namístě čerpat z jejich zkušeností. 

koncepce sociálního (dostupného) bydlení je podle ná-
zoru členů společnost i  př í leži tost í  pro začlenění pr vku  
v podobě sociálního bytového družstva s dotvořením pra-
videl pro jeho fungování i podporu. Přitom není třeba trvat 
jen na modelu sociálního bytového družstva, je myslitelné 
zapojit i neziskové organizace v podobě spolků či obecně 
prospěšných bytových společností, kde je zaručeno ne-
podnikatelské nakládání s bytovým fondem, kde finanční 
prostředky slouží jen k vybraným účelům, kde jsou ome-
zeny členské dividendy na 5 % k hodnotě vkladů a kde 
majetek po likvidaci příslušné právnické osoby musí být 
nadále určen k sociálním účelům atp. Je nezbytné vytvořit 
i efektivní systém kontroly. Stát, kraj nebo obec mohou  
a mají poskytovat podporu podobně, jako je tomu v pří-
padě řady vyspělých evropských zemí. Je třeba využít pří-
ležitost a dát prostor i pro širší účast samotného občana. 
Jeho dnešní možností jsou nájmy nebo hypotéky, které jsou 
však často dluhovou pastí. 

Martin kroh / předseda správní rady DMS ČR  

www.dmscr.cz

zdroj: Senát
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Rekonstrukce stávající větrané dvou-
plášťové střechy nemusí být vždy 
technicky, ale ani finančně náročná. 
Zachování konstrukčního schématu vět-
rané dvouplášťové střechy oproti pře-
měně na nevětranou jednoplášťovou 
střechu přináší nejen větší bezpečnost 
z hlediska stavební fyziky, ale také 
nižší náklady. při zateplení metodou 
suché aplikace foukané izolace není 
také nutná demontáž horního střešního 
pláště.

Obr. 1 / Schéma odvětrání dutiny dvouplášťové střechy pomocí 

atikových otvorů

Obr. 2 / Schéma odvětrání dutiny dvouplášťové střechy pomocí 

odvětrávacích komínků a ventilačních turbín

Správně fungující dvouplášťová střecha je závislá přede-
vším na velikosti a vhodném rozmístění odvětrávacích ot-
vorů, které zajišťují přívod vzduchu do vzduchové mezery 
a posléze jeho odvod ven. tuto problematiku lze ilustrovat 
na Obr. 1, kde je schematicky znázorněno dodatečné za-

teplování menších střech pultového typu. Obvykle u nich 
postačuje, pokud jsou vhodně umístěny, vyčištění a zvětšení 
původních atikových větracích otvorů. Jiná situace nastává 
při dodatečném zateplování velkých plochých střech s úžla-
bím, kde je třeba vyčistit původní atikové větrací otvory  
a zároveň doplnit odvětrání o vhodně rozmístěné větra-
cí hlavice (Obr. 2). Problémy stávajících dvouplášťových 
střech spočívají především v nedostatečně dimenzované 
tepelné izolaci, která má za následek nejen větší spotřebu 
tepla na vytápění, ale také přehřívání podstřešních bytů  
v letních měsících. nedostatečně provedené zateplení  
v kombinaci se špatnou parotěsností konstrukce může způ-
sobovat také tvorbu velkého množství kondenzátu. tyto pro-
blémy jsou klasickou cestou odstranitelné pouze za cenu 
úplné demontáže svrchního střešního pláště nebo změnou 
celé konstrukční koncepce. Existuje však způsob, který 
umožňuje doplnění izolace jen s minimálním narušením 
vnějšího pláště střechy. tento způsob je aplikován na střeše 
objektu bytového domu v ulici Petýrkova, Praha 4 (Obr. 3)

Obr. 3 / Bytový dům

vždy je nutné provést prohlídku střechy včetně zaměření 
a provedení sond do střešního souvrství (Obr. 3abc)

reVItalIzace dVouPláŠťoVé Střechy  
VČetně zatePlení dutIny foukanou Izolací

C I u R
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Obr. 3abc / Stav střešního pláště před rekonstrukcí / Provedení sondy 

k posouzení dutiny dvouplášťové střechy / Dutina dvouplášťové střechy 

před aplikací foukané izolace

tím se zjistí stav střešní konstrukce a ověří se způsob apli-
kace foukané izolace. Provede se tepelně technické posou-
zení a navržení vhodného způsobu odvětrání, řešení detailů 
atik, strojoven výtahů atd. Poté se investorovi vždy provede 
cenová nabídka.
v rámci stanovení co nejpřesnější cenové nabídky, která 
pak odpovídá konečné smluvní ceně, je tato prohlídka pro 
investora zdarma. vícepráce jsou minimální, a to pouze  
v případech, které se při prohlídce nedali předpokládat 
nebo jsou požadavkem investora.
v případě dohody a podpisu smlouvy probíhá samotná re-
alizace, která je buď komplexní včetně nové hydroizolace  
a s tím souvisejících prací, nebo se jedná pouze o dodávku 
izolace a osazení odvětrávacích prvků (vhodné pro střešní 
konstrukce se stávající funkční hydroizolační vrstvou).
Investor v Petýrkově ulici se z důvodů špatného stavu stře-
chy rozhodl pro komplexní rekonstrukci včetně zateplení 
strojoven výtahů (Obr. 4abc) a revizi vzt.

Obr. 4abc / Provádění kontaktního zateplovacího systému na strojovnách 

výtahu včetně aplikace foukané izolace do dutiny dvouplášťové střechy

k samotné izolaci vnitřního prostoru dvouplášťové střechy je 
zde použita foukaná celulózová izolace Climatizer plus® 
(Obr. 5abc), která je dopravována na střechu domu pomocí 
speciálního aplikačního stroje. ten zůstává na zemi, tak-
že odpadá složitý přesun materiálu. hadice pro dopravu 
izolačního materiálu může mít délku až 70 m. Při dopl-
ňování izolace do konstrukce je vždy dbáno na dokonalé  
a rovnoměrné rozprostření materiálu po celé ploše střechy. 

Obr. 5abc / Provádění aplikace Climatizerem Plus®

v průběhu realizace (Obr. 6) se konají pravidelné kontrolní 
dny, na kterých se schází zástupce investora, zhotovitele  
a technický dozor, provádí se zápisy do stavebního deníku 
atd. Investor spolu s technickým dozorem investora má sa-
mozřejmě kdykoliv právo přístupu na staveniště.

Obr. 6 – Pokládka nové střešní krytiny z PvC včetně osazení odvětrávacích 

komínků

Po dokončení kompletního díla (Obr. 7abc) dochází k pře-
dání díla za účasti investora, zhotovitele a technického do-
zoru, podepisují se předávací protokoly, atesty, prohlášení 
o vlastnostech, revizní zprávy.

Obr. 7abc / konečný stav po revitalizaci střešního pláště včetně zateplení 

strojoven a osazení odvětrávacích komínků

Součástí komplexní rekonstrukce je aplikace foukané izola-
ce do dutiny dvouplášťové střechy v tl. 20 cm vč. dodávky 
a osazení odvětrávacích komínků, pokládka nové střešní 
krytiny z PvC folie a veškeré související klempířské práce, 
zateplení atik, zateplení fasády a střechy strojoven výta-
hu, zateplení střechy nad lodžiemi posledního nadzemní-
ho podlaží, dodávka nového hromosvodu na ploše střechy  
a strojovnách výtahů vč. napojení na stávající svislé svody 
a provedení revize. 
foukané izolace patří do skladebního systému izolací 
CoMpRi®, který nabízí ucelená řešení pro kompletní tepel-
nou izolaci všech typů budov, jakož i dosažení akustického 
komfortu. vyrábí a dodává firma CiUR a.s. již od roku 
1991. 
 
Petr Čamra / vedoucí střediska aplikací, CIuR a.s.

www.compri-izolace.cz / www.ciur.cz
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pražská teplárenská soustava (pTS) 
zajišťuje již 20 let komfortní a spolehlivé 
dodávky tepla a teplé vody pro prahu. 
To navíc za dodržení náročných tech-
nických a ekologických požadavků.

Jak napáječ dorazil do Prahy

základ Pražské teplárenské soustavy vznikl v roce 1995. 
Pro využití výhod kogenerace, tedy společné výroby tepla 
a elektřiny, byla po ekonomickém zhodnocení vybrána té-
měř 40 km vzdálená Elektrárna Mělník. většinou nadzemně 
uložený 34,2 km dlouhý napáječ překonává po příhrado-
vých ocelových mostech dvakrát tok řeky vltavy a čtyřikrát 
železniční trať. 
Prvním z dvojice potrubí o stejném průměru 1200 mm prou-
dí horká voda ohřívaná až na konečnou teplotu 140 °C  
a druhým potrubím se ochlazená voda vrací zpět. Díky vy-
soce účinné izolaci klesne teplota horké vody na cestě od 
zdroje na okraj Prahy pouze o dva stupně. napáječ je 
před vstupem do hlavního města ukončen v třeboradické 
výtopně na severu Prahy. 

Pražská teplárenská soustava od severu na jih 
i východ

v dubnu roku 1995 do nového potrubí spojujícího zdroje  
v Mělníce, třeboradicích a Malešicích začala proudit top-
ná voda a více než 110 000 m3 se jí napouštělo 4 týdny.
v říjnu 1995 došlo k zahájení dodávky mělnického tepla 

do soustavy centrálního zásobování teplem v severních ob-
lastech pravobřežní části Prahy. Připojování pokračovalo 
na jih a po dvou týdnech novou teplárenskou síť obohatila 
také soustava malešické teplárny.

hlavní snahou nové PtS bylo nahrazovat lokální neeko-
nomické a neekologické tepelné zdroje výhodnějším dál-
kovým teplem z Mělníka. Poslední lokální uhelné zdroje  
v kobylisích a ve vršovicích odstaveny v roce 1999.

PtS dnes zasahuje od Čakovic a letňan na severu Pra-
hy po Modřany na jihu, do horních Počernic na východě  
a od přelomu milénia do celé oblasti Jižního Města, kde 
bylo původních 33 plynových blokových kotelen přestavě-
no na moderní předávací stanice. v roce 2012 se teplo  
z PtS dostalo i na levý břeh vltavy, a to do oblasti dolních 
holešovic.

Štola pod vltavou přivedla teplo z Pražské teplárenské soustavy na levý břeh 

do oblasti dolních holešovic.

PražSká tePlárenSká SouStaVa  

SlaVí 20 let

P ta S
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Výhody czt v Praze

Centrální zásobování teplem v „podání“ PtS má nespočet 
výhod. tou hlavní je vedle ekonomického přínosu pro zá-
kazníky výrazné zlepšení životního prostředí v Praze. ko-
generační teplo z Mělníka postupně nahradilo v Praze více 
než 200 lokálních kotelen a samozřejmě došlo i na ekolo-
gizaci a modernizaci samotného mělnického zdroje. 

Další výhodou PtS je vícezdrojová základna, kdy při mož-
ném výpadku jednoho druhu paliva nedojde k přerušení 
dodávek z propojené PtS. zajímavá je z tohoto hlediska  
i spolupráce se spalovnou komunálního odpadu zEvO Ma-
lešice, která přispívá do PtS svým teplem. to putuje do 
tepelného uzlu v malešické teplárně novým horkovodem.
Pražská teplárenská se snaží navyšovat podíl tepla z ko-
generační výroby, která už nyní tvoří více než polovinu  
z celkových dodávek tepla. významné je i snížení rizika 
nebezpečných havárií, protože výroba probíhá mimo místa 
konečné spotřeby. Dodavatel garantuje bezpečnost a spo-
lehlivé dodávky díky odborné obsluze i údržbě. Protože 
dálkové teplo je komplexní služba, jedinou „povinností“ zá-
kazníka je otočení radiátorového ventilu.

dobytí levého břehu a jak dál

Své kvality a efektivitu na pravém vltavském břehu Pražská 
teplárenská soustava prokázala, a proto vznikla myšlenka 
přivést ji na druhý břeh vltavy. Přechod přes vltavu byl na-
konec proveden z libně do holešovic hloubenou průchozí 
štolou. hloubení štoly pod vltavou poblíž libeňského mostu 

Přivedení horké vody z Pražské teplárenské soustavy vyžadovalo modern-

izaci parovodního potrubí na horkovodní.

začalo na podzim 2011 souběžně z obou břehů a ke spo-
jení uprostřed koryta přibližně 25 m pode dnem řeky došlo 
v březnu 2012. 
Díky přivedení PtS na levý břeh vltavy bylo možné v dol-

ních holešovicích vyměnit staré a dosluhující parovody za 
moderní a efektivnější dodávky tepla v horké vodě. k vý-
hodám horkovodu patří zejména snížení tepelných ztrát či 
snazší regulace. Sami odběratelé si tak mohou lépe řídit 
spotřebu, a tedy i náklady na vytápění. Předávací stanice 
z vody na vodu mají nižší ztráty a vyšší spolehlivost a bez-
pečnost, což dále zvyšuje zákaznický komfort. Cena tepla 
z domácího hnědého uhlí je navíc mnohem stabilnější než 
zemního plynu z nejistých zahraničních zdrojů.
v příštích letech povede napáječ dále podél Stromovky  
k letné a odtud začne připojování horních holešovic. na-
místo dosavadního parního zdroje bude vybudován nový 
zdroj na horkou vodu, který bude sloužit pro vykrývání od-
běrových špiček. 

teplárenství v našem hlavním městě je svým významem ne-
nahraditelné a jeho role bude bezpochyby růst. významné 
v tomto směru je, že společnost Pražská teplárenská věnuje 
soustavnou pozornost nejen jeho rozvoji, ale i kvalitě do-
dávek tepla a dalších poskytovaných služeb při zajišťování 
tepelné pohody domácnostem i dalším odběratelům. to je 
také hlavní dárek společnosti všem zákazníkům k 20. výročí 
vzniku Pražské teplárenské soustavy.

Věděli jste, že:

•	 Průměr trubky hlavního napáječe z mělnické elektrárny do 
třeboradic je 120 cm

•	 v roce 2002 dosáhla soustava délky přes 600 km tepelných 
sítí (délka ČR od západu k východu je necelých 500 km)

•	 Emise zdrojů PtS do roku 2004 poklesly u oxidů síry 14x, 
u oxidu uhelnatého 9x, u oxidu dusíku 7x a u tuhých látek 
250x

•	 Provozem kogenerace je možné uspořit až 35 % paliva ve 
srovnání s oddělenou výrobou tepla a elektrické energie

•	 Přibližně 2,5 km napáječe vede pod územím vysočan tune-
lem v hloubce kolem 30 m

•	 v soustavě cirkuluje celkem 155 000 kubických metrů vody

•	 PtS se po povodni v roce 2002 rozšířila i mimo Prahu – do 
neratovic

•	 horká voda z PtS by v Praze 7 měla zcela nahradit původní 
parovody přibližně do roku 2019

•	 Při povodni v červnu 2013 dosahovala hladina vltavy  
3,5 m nad víko revizní šachty štoly, která vede pod řekou  
a přivádí PtS z libně do holešovic. ani za těchto extrémních 
podmínek povodňová voda do štoly nepronikla

•	 k ochraně horkovodu před vodou z podloží je štola pod 
vltavou vybavena jímkou o objemu 50 m3

Mgr. Radek Ježdík / Specialista komunikace, Pražská teplárenská a.s. 

www.ptas.cz



holborn group s.r.o. je společnost  
s realizací více než 500 bytových domů 
a ročním obratem více než 220 mil. kč. 
Jsme společnost, která se specializuje 
výhradně na rekonstrukce bytových  
a panelových domů s roční realizací 
40–50 bytových či panelových domů. 

zabýváme se:
• Sanací objektů
• zateplením obvodového pláště
• výměnou oken a vchodových sestav
• Rekonstrukcí střechy
• Rekonstrukcí podlah lodžií
• výměnou zábradlí a balkonů
• Rekonstrukcí vstupů
• Úpravou soklových partií domů včetně zemních prací 
• hydroizolací spodní stavby
• Úpravou vnitřních společných prostor
• Rekonstrukcí výtahů
• vyregulování otopné soustavy
• výstavbou nových moderních kotelen

Pro své zákazníky zajišťujeme: 
• Posouzení technického stavu domu
• konzultace 
•  Bezplatné vypracování cenové studie nákladů na zamýš-

lenou rekonstrukci
• Účast na shromáždění SvJ a schůzi bytového družstva
•  vypracování průkazu energetické náročnosti budovy, 

energetického auditu
•  zhotovení projektové dokumentace pro stavební povole-

ní a dotace
•  vyřízení stavebního povolení včetně vyjádření dotče-

ných orgánů
• Předložení nabídek financování
• Podání žádosti o dotaci Panel
• vyplnění a podání žádosti nová zelená úsporám 2015
• Pomoc při zadávání výběrového řízení
• vedení výběrového řízení

zakládáme si na kvalitě našich služeb a individuálnímu pří-
stupu ke každému zákazníkovi.
naším cílem je komplexnost a úsporu času a financí inves-
tora.

www.holborn.cz
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Již před více než 10-ti lety byl 
v České republice úspěšně za-
hájen proces celkových výměn 
výtahů.

Tato problematika je však stále aktuální 
a troufám si říci, že možná ještě 
aktuálnější. Důvodem je skutečnost, že 
od posledních provedených inspekčních 
prohlídek na výtazích, uvedených do 
provozu před rokem 1999, uběhla 
již dlouhá doba. v České republice 
jezdí tedy i nadále kolem 35 000 
výtahů s nejvyššími provozními riziky, 
kdy některé jsou již po termínu druhé 
inspekční prohlídky. 

Po ekonomické recesi v minulých letech se postupně zvyšu-
je zájem o celkové výměny starých výtahů. vlastníci si uvě-
domují nutnost řešit výměnu svého výtahu, protože vědí, že 
jejich výtah je již za limitem své životnosti, stojí je nemalé 
výdaje na opravách a současně je zařízení mnohdy již 
velmi nebezpečné a zastaralé. také chtějí touto výměnou 

vylepšit otázku přepravní kapacity, a to zvětšením kabiny 
výtahu a zlepšením ekonomiky provozu výtahu.

Renomovaní výrobci výtahů investující nemalé prostředky 
do inovací svých produktů a jsou dnes se svými produkty 
zcela připraveni poskytnout vysoce kvalitní výtahy s maxi -
mální velikostí kabiny a s minimálními náklady na spotřebu 
elektrické energie. 

Jako velmi pozit ivní vnímáme aktuální t rend v orientaci 
zákazníků na kvalitativní hodnoty řešení výtahu. Čím dál 
tím více zákazníků požaduje primárně vysokou kvalitu, nej-
novější technologie, vyšší standard vybavení výtahu a jeho 
funkcí, nízkou hlučnost, nízkou spotřebu elektrické energie, 
maximální velikost kabiny, maximální šířku vstupu, zvýšení 
rychlosti a nosnosti výtahu. zákazníci jsou si vědomi, že 
tyto požadavky představují vyšší pořizovací náklady, které 
se jim však vrátí v podobě vyššího uživatelského komfortu, 
nižších provozních nákladů, vyšší provozní spolehlivosti  
a v neposlední řadě výrazně delší životností výtahů.

Dalším významným trendem, kter ý jsem v letošním roce 
zaznamenal, je zvýšený zájem o instalaci nových výtahů  
v objektech, kde doposud výtah nebyl. Jsou to domy, kde 
se výtah instaluje do zrcadla schodiště, případně na fasá-
du domu. v porovnání s minulým rokem registrujeme nárůst 
požadavků na doplnění výtahu včetně instalace výtahové 
šachty o trojnásobek, tzn. nárůst o 269 %. v těchto přípa-
dech je cílem vlastníků zlepšit komfort bydlení a zhodnotit 
ceny bytů v těchto domech. tento nárůst nás samozřejmě 
těší, a to především proto, že společnost kOnE, a.s. je 
připravena s pěti typy výtahů tyto požadavky splnit. 

Pro instalaci výtahu v zrcadle schodiště máme pak připra-
vený výtah, který vyžaduje minimální zásah do podlahy 
domu v místě výstavby šachty výtahu (kopání prohlubně)  
a zároveň umožní využití nízkého horního přejezdu (rozměr 
mezi prahem budoucích šachetních dveří výtahu v nejvyš -
ším nástupišt i a stropem šachty), který v těchto domech 
právě bývá. Máme připravenou i možnost instalace, kde 
není nutné kopat do základové desky prohlubně vůbec  
a výtah má dno šachty na základové desce. 

Rád bych touto cestou poděkoval všem zákazníkům, kteří 
se obrátili na naší společnost s poptávkou dodávky nového 
výtahu. Jsem opravdu velmi potěšen, že stále více zákazní-
ků preferuje kvalitu našich produktů a služeb nad nízkými 
pořizovacími náklady. věřím, že i nadále bude podvědomí 
zákazníků orientováno v pr vní řadě na vysokou kvali tu  
a jistotu stabilní společnosti.

Rafael tyml / vedoucí obchodního oddělení pro Čechy, kOnE, a.s. 

www.kone.cz

k O n E
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ProČ … provádět revize/kontroly a je to 
vůbec povinné?

Revize a kontroly plynového zařízení je povinen provádět 
každý provozovatel (maji tel ) plynového zařízení (vyjma 
zařízení v osobním vlastnictví). ale i u zařízení v osobním 
vlastnictví je vhodné provádět revize a kontroly, protože 
tím provozovatel chrání životy a zdraví osob a zajišťuje 
bezpečnost svého majetku. Řádná péče o provozované 
zařízení je navíc zakotvena i v tzv. energetickém zákoně.

Provádění revizí a kontrol, včetně všech náležitostí o zpra-
cování patřičných protokolů, řeší vyhláška č. 85/1978 
ČÚBP a ČSn 38 6405. tato vyhláška zároveň dělí revize 
na výchozí a provozní.

kdy … provádět revize/kontroly a jaká je 
jejich periodicita?

termíny jsou stanoveny ČSn 38 6405 ve čl. 28 a 29 takto:

•	 provozní revize plynového zařízení – 1× za 3 roky

•	 kontrola plynového zařízení – 1× ročně, 
s výjimkou roku, kdy je prováděna revize

Jak … probíhá vlastní revize/kontrola?

nejdříve proběhne plánování v dostatečném časovém 
předs t ihu,  nás ledně kontak tu jeme zás tupce uživate le  
a poté zpracujeme vývěsku, k terá se umís t í  do objek -
tu cca týden před vlastní akcí. na této vývěsce je uve-
deno kdo práce objednal, kdo je bude provádět a kdy  
revize/kontrola proběhne. v určeném termínu pak probíhá 
revize/kontrola v bytech za přítomnosti uživatelů a ve spo-
lečných prostorách se zástupcem objednatele. abychom 

uspokojili požadavky většiny uživatelů, je pro nás naprostou 
samozřejmostí, že v bytových objektech provádíme práce  
v odpoledních a večerních nebo naopak v ranních hodinách. 

kdo … nejlépe s betagas s.r.o.!

Po dlouholetém působení v oboru jako fyzická osoba to-
máš Čihák – Betagas byla založena v roce 2004 spo-
lečnost Betagas s.r.o. hlavním těžištěm nabízených služeb 
je provádění revizí, kontrol, zkoušek, oprav, montážních 
prací a pořádání odborných kurzů/školení pro plynová 
zařízení (např. školení pro obsluhu plynových kotelen, 
montážní pracovníky a osoby provádějící kontroly). vyso-
kou úroveň služeb udržujeme přísunem nových informací 
prostřednictvím odborných cechovních organizací a ča-
sopisů, účastí na školeních o novinkách nebo změnách  
v oblasti plynových zařízení. Jsme členy Pražského sdru-
žení pro zemní plyn, cechovní organizace gaS, ČStz  
a jsme uvedeni v „Seznamu odborných partnerů“ Pražské 
Plynárenské a.s. Mezi naše spokojené zákazníky patří řada 
správních firem, družstev a společenstev vlastníků (např. 
agEntuRa Byt s.r.o., SBD zahradní Město, auStIS Praha 
6, CEntRa Praha 1 a další). Při poskytování komplex-
ních služeb zajišťujeme v případě zájmu subdodavatelsky 
i ostatní činnosti přímo související s provozem plynových 
zařízení. v případě souběhu zakázek i služby topenářské 
a instalatérské.

Příjemným bonusem pro členy Družstevního marketingové-
ho sdružení je výrazné cenové zvýhodnění, jehož výše 
je přímo úměrná rozsahu realizovaných prací.

tomáš Čihák / jednatel společnosti BEtagaS s.r.o. 

v Olšinách 998/70, 100 00 Praha 10 – Strašnice 

274 816 384, 608 972 430 

www.betagas.cz, info@betagas.cz

B E ta g a S

krize – nekrize,  
provádějte revize!
 
na téma provádění revizí plynových zařízení jsme hovořili s revizním 
technikem a majitelem firmy betagas s.r.o. panem Čihákem.



Lodžie i pro Váš dům

Výhody železobetonových 
stavebnicových lodžií:
•  Lodžie i tam, kde bylo jen okno
•  Zvětšení stávající lodžie
•  Zvýšení ceny nemovitosti
•  Možnost následného zasklení
•  Velká užitná plocha 
• Vysoká životnost
•  Rychlá montáž 
•  Minimální nároky na údržbu
•  Vysoký estetický dojem  
•  Komplexní technické řešení

Z V Ě T Š E T E  S I  Ž I V OT N Í  P R O S TO R

Pro Váš byt, který nemá žádný balkón ani lodžii, případně jsou malé, máme řešení. Rádi Vám postavíme novou 
lodžii nebo zvětšíme starou. Takto stoupne nejen úroveň vašeho bydlení ale v neposlední řadě i tržní hodnota 
bytu. Pokud Vás tato nabídka oslovila, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám bezplatně zpracujeme technický 
návrh i cenovou nabídku.

 Před realizací  Po realizaci

Více info na: www.rieder.cz, +420 723 192 979 | www.fi mont.cz, +420 733 118 599
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ČSob nabízí  
úvěr s dotací 
ČSob se dlouhodobě zaměřuje na úvěrování oprav, 
rekonstrukcí a modernizací bytových domů ve vlastnictví 
bytových družstev či ve správě SvJ. Za posledních deset 
let podpořila revitalizaci více než 11 000 objektů úvěry 
v objemu přesahujícím 50 miliard korun - to je více než 
třetina všech úvěrů, čerpaných těmito subjekty na opravy 
svých domů. i v letošním roce připravila ČSob pro své 
klienty řadu benefitů, které by měly přispět k zatraktivnění  
a zlevnění úvěrových prostředků, určených na krytí 
nákladů, spojených s investicemi do obytných budov.

dotace z ČSob Programu energetických úspor

Od počátku roku 2015 ČSOB nabízí dotaci ze svého 
Programu energetických úspor. Dotace činí 1% z objemu 
skutečně vyčerpaného úvěru, je vyplácena ve třech roč-
ních splátkách a je určena výhradně pro bytová družstva 
a SvJ. Podmínka pro získání této dotace je jediná - úvě-
rovaná investice přinese, oproti stávajícímu stavu, urči -
tou úsporu energií. Dotaci lze tedy poskytnout zejména 
v případech, kdy úvěrem jsou kryty náklady spojené se 
zateplením domu, výměnou oken nebo výstavbou vlastních 
zdrojů tepla či teplé vody. Úsporu energie přináší tedy 
např. pořízení nové kotelny, tepelného čerpadla, solárního 
ohřevu vody nebo i jen pouhá výměna stávajícího výtahu 
za výtah nový - samozřejmě s úspornějším pohonem. Dů-
ležité je, že žádost o dotaci není nikterak administrativně 
náročná! Obejde se bez energetického auditu, projektové 
dokumentace a dalších expertních posudků. navíc dotací 
je možné podpořit úvěr na rekonstrukci jak panelových, 
tak i  nepanelových domů. Žádost o dotaci lze ČSOB 
předložit současně se žádostí o úvěr – naopak o dotaci 
nelze požádat v případech, kdy již s bankou byla úvěrová 
smlouva uzavřena. Obdobný program již ČSOB nabízela 
v letech 2008 - 2012 a o čerpání dotačně podpořených 
úvěrů byl mezi jejími klienty enormní zájem. v předmětném 
období banka takto podpořila úvěry v objemu více než  
8 miliard korun a na dotacích svým klientům vyplatila přes 
80 miliónů korun. 

Úvěr bez poplatku za vedení úvěrového účtu 

Úrokové sazby z úvěrů pro bytová družstva a SvJ se již 
druhým rokem drží na rekordně nízké úrovni. to byl důvod, 
proč v loňském roce ČSOB, ve snaze vybídnout své klienty 
k odpovědnému jednání, začala nabízet tzv. vztahový bo-
nus, což obnášelo poskytnutí úvěru bez měsíčního poplatku 
za vedení úvěrového účtu. Protože se předmětná nabídka 

u klientů setkala s velmi pozitivním ohlasem, rozhodla se 
ČSOB tento benefi t  zachovat i v roce letošním. Jak už 
napovídá název bonusu, banka jím primárně sleduje na-
vázání dlouhodobého vztahu se svými klienty. Podmínkou 
pro získání 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 t ímto způsobem snaží vybídnout kl ienty k tomu, aby 
využil i stávající rekordně nízké úrovně úrokových sazeb  
a zafixovali si ji na co nejdelší období. takový stav jak 
pak přínosem pro obě strany. klient má jistotu, že po celou 
dobu fixace úrokové sazby se nezmění výše jeho měsíční 
anuitní splátky a on tudíž nebude v této době nucen navy-
šovat stávající příděl do fondu oprav. Rovněž pro banku 
je takový stav výhodný – pokud je klient schopen nyní úvěr 
bez problémů splácet a výše splátky se díky neměnnosti 
úrokové sazby do budoucna nezmění, pak lze předpoklá-
dat, že do problémů by se neměl dostat ani v budoucnu. 
klienti, kteří zvolí splatnost úvěru 20 let, tak za tuto dobu 
ušetří na poplatcích 60 tisíc korun – a to už je znát! 

až 20% úvěru bez doložení účelu

Úplnou novinkou, kterou ČSOB začala standardně nabízet 
všem bytovým družstvům a SvJ, je možnost vyčerpat až 
20% objemu úvěru na běžný účet klienta bez dokládání 
účelu tzn. bez předkládání jednotlivých faktur. toto opat-
ření by mělo zjednodušit administrativu jak klientům, tak 
bance. ze zkušeností banky totiž vyplývá, že tuto možnost 
často žádají klienti v případech, kdy realizovaná investice 
se dostala do nečekaného časového skluzu nebo v přípa-
dě, kdy klient potřebuje poslední platby dodavateli odložit 
na dobu po sjednaném termínu ukončení čerpání úvěru. 
načerpáním poslední části úvěru na svůj běžný účet se tak 
klient vyhne nutnosti uzavírat s bankou dodatek k úvěrové 
smlouvě, který bývá běžně zpoplatněn. 

nechte si poradit

kromě výše uvedených benefitů banka standardně poradí 
svým klientům, jak má správně vypadat vzorový a práv-
ně čistý text usnesení shromáždění vlastníků nebo členské 
schůze o schválení realizace investice a o čerpání úvěru 
na její krytí, a to v souladu s aktuálně platnou legislativou 
a stanovami. zkušenosti z roku 2014 totiž ukázaly, že ne 
všechna BD a SvJ si s novou legislativou správně poradila. 
Situace, kdy musí být shromáždění vlastníků svoláno znovu 
jen kvůli špatné aplikaci nové právní úpravy, je nepříjem-
ná pro obě strany. S ohledem na stávající právní úpravu 
odpovědnosti členů výboru SvJ za své konání v této funkci  
(§ 159 nOz), je tot iž v jej ich vlastním zájmu mít vše 
schválené tak, jak zákon, judikáty soudu a stanovy po-
žadují.



800 150 150 | www.csob.cz

Mimořádná nabídka pro bytová družstva a SVJ
•  Dotace z ČSOB Programu energetických úspor 

Použijete-li úvěr na investici, která přinese úsporu energií, vrátíme vám 1 % z objemu vyčerpaného 
úvěru.

•  Vztahový bonus 
Při fixaci úrokové sazby minimálně na 10 let a plném vedení platebního styku u ČSOB získáte úvěr  
s nulovým měsíčním poplatkem za služby a práce spojené s realizací úvěru.

•  Čerpání úvěru bez dokládání účelu 
Posledních 20 % objemu čerpaného úvěru lze jednoduše převést na běžný účet klienta, a to bez 
dokládání faktur.

Člen skupiny KBC

Využijte výhod úvěru
s dotací
Úvěry pro bytová družstva a SVJ

Firemní bankovnictví

CSOB_BD_SVJ_210x265 V01.indd   1 05.05.15   10:30
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hlavní problémy a aktuální témata

nucené větrání zajišťuje potřebnou 
výměnu vzduchu ve vnitřních pro-
storách budov. vzhledem k tomu, 
že člověk v interiérech budov stráví 
značnou část svého života, má kvalita 
vnitřního prostředí zásadní vliv na 
jeho zdraví. kvalita vnitřního prostředí 
ovlivňuje významně výskyt alergií, ne-
mocí dýchacích cest a dalších zdravot-
ních problémů. Je obecně známo, že 
pokud se v budovách neobjevuje vlh-
kost a současně je zajištěn dostatečný 
přívod čerstvého vzduchu, je riziko 
zdravotních problémů malé.

Interní mikroklima

vnitřní prostředí v interiérech je tvořeno mnoha složkami. 
Jedná se zejména o složky tepelně-vlhkostní, odérovou, 
aerosolovou, akustickou, mikrobiální a ionizační. na po-
hodu a zdraví člověka mají největší vliv složky tepelně-vlh-
kostní, odérová a aerorosolová. Jejich obsah určuje kvalitu 
vzduchu ve vnitřním prostředí a lze ji ovlivni t větráním. 
tepelnou pohodu řeší systém vytápění bytu, v podtlakových 
systémech větrání s odvodem vzduchu s ní nemusíme dále 
uvažovat. 

hlavním měří tkem kvali ty vzduchu je koncentrace CO2 

a relat ivní v lhkost vzduchu. CO2 produkuje člověk dý-
cháním, koncentrace tohoto plynu se zvyšuje v závislosti 
na tělesné a duševní akt ivi tě. vlhkost produkuje člověk 
také dýcháním, ale i dalšími akt ivi tami, jako jsou kou-
pání a sprchování, praní, sušení, vaření. v neposlední 
řadě vlhkost vzniká z květin, jejich zálivky, z akvárií atd.  
v určitém množství, v závislosti na venkovních klimatických 
poměrech, je obsažena i v čerstvém vzduchu. 

nedostatečně větrané prostory jsou velmi často kontamino-
vány plísněmi. ty rostou v místech s vyšší relativní vlhkostí 
(nad 65%) a na vlhkém podkladu (ze zkondenzovaných 
vodních par ve vzduchu). v tomto případě plísním nevadí 
ani suchý vzduch. nejvíce se vyskytující plísně způsobují 
alergická onemocnění, podílí se však i na nádorových one-
mocněních. Pro zdravé prostředí je současnou legislativou 
vyžadován přívod čerstvého vzduchu. základní hygienická 
výměna je 0,3 až 0,6 násobku objemu větraného prostoru 
za hodinu. Pro byty v panelových domech je jako základní 
uvažována výměna ve výši 0,5 za hodinu. Po provedení 
výměny oken, zateplení a případné likvidaci centrálního 
větracího systému a jeho náhradě větrací hlavicí dojde  
k poklesu výměny prakticky na nulu. Pak dochází ke vpředu 
popsaným problémům.

Větrací systémy

Stejně jako se historicky vyvíjí stavebnictví od mimořádně 
hmotných staveb až po současné lehké konstrukce, po-
dobně se vyvíjely i systémy větrání. tedy od přirozeného 
větrání, založeného na fyzikálních zákonech proudění 
vzduchu vlivem jeho rozdílné hustoty s odpovídajícími tla-
kovými poměry, přes systémy šachtového větrání s větra-

SouČaSná SItuace V oblaStI  
bytoVého Větrání V Čr
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cími hlavicemi až po současné systémy nuceného větrání 
s DCv ventilátory, zajišťujícími přívod vzduchu pouze ve 
skutečně potřebném množství. Moderní systémy zajišťu-
j í nejen samotnou správně řízenou výměnu vzduchu, ale  
i jeho úpravu, ohřev, chlazení, čiš tění, v lhčení, sušení 
apod. 

v současnosti, s rostoucími požadavky na úspory energií  
a snižování produkce CO2, dosahuje vzduchotěsnos t 
nových i zateplovaných staveb takových parametrů, že 
přirozené větrání infil trací ani šachtové větrání bez nebo 
s  větracími hlavicemi není funkční. Proto se dnes používá 
výlučně větrání nucené. Protože se v zimě musí čerstvý 
vzduch ohřívat, je třeba z energetického hlediska použít 
větrání nucené se zpětným získáváním tepla.

Moderní systémy bytového větrání lze rozděli t na pod-
tlakové systémy, kde je přívod vzduchu do bytů vyvozen 
nuceným odvodem vzduchu odpadního a rovnotlaké sys-
témy s nuceným odvodem i přívodem upraveného vzduchu 
s rekuperací tepla. Dále lze systémy rozdělit na systémy 
centrální a decentrální. u centrálních systémů se využívá 
společné větrací zařízení pro všechny byty, u necentrálních 
systémů se do každého bytu instaluje samostatný lokální 
ventilátor nebo větrací jednotka. 

Centrální systém je známý hlavně z panelových domů. 
nucený odvod vzduchu z vět raných mís tnos t í  pomocí 
centrálního nástřešního ventilátoru nebo větrací jednotky 
vyvolává podtlak potřebný k větrání bytů, dispozičně umís-
těných nad sebou. Odvod vzduchu je přes odsavač par  
v kuchyni a přes odvodní ventily nebo vyústky v koupelně  
a WC. Celé potrubní vedení je až k nástřešnímu ventiláto-
ru v podtlaku, odpadá tedy možnost pronikání pachů do 
jiných bytů. výhodou systému je stabilita vyregulovaných 
průtoků vzduchu. v minulosti používané centrální systémy 
svými parametr y a funkčností mnohdy odpovídaly době 
svého vzniku. tato zastaralá zařízení mají podíl na ne-
důvěře uživatelů bytu k větracím systémům. Důvodem je, 
že díky připojení bytů na společné stoupací potrubí bez 
ovládaných zónových odvodních vent i lů v jednot l ivých 
místnostech větrá každý na společném, pokud soused za-
pne větrání. Dále zařízení způsobovalo hluk v bytech ve 
vyšších podlažích a zvýšená úroveň hluku často vedla  
k neodborným svévolným zásahům do zařízení, které konči-
ly až trvalým vyřazením větrání z provozu. hlavní nevýho-
dou však byla neekonomičnost provozu, díky současnému 
větrání všech bytů připojených na společné hlavní větrací 
potrubí, a to plným výkonem neregulovaného ventilátoru. 

v dnešní době používané moderní systémy DCv (demand 
controlled ventilation) například s ventilátory CRvB/CRhB 
Ecowatt, všechny tyto nevýhody dokonale odstraňují. Do-

káží díky svému „řízení podle skutečné potřeby“ větrat  
i jedinou místnost bezhlučně a v době, kdy si uživatel 
přeje nebo je to objektivně nutné. 

Decentrální větrací podtlakový systém je tvořen malými 
radiálními ventilátory (levnější axiální ventilátory jsou ne-
vhodné pro malý dopravní tlak), připojenými na společné 
stoupací přetlakové potrubí, vyústěné nad střechu budovy. 
lokální ventilátory ovšem zatěžují hlukem vnitřní prostředí 
větraných místností. lokální ventilátory musí být z důvodu 
přetlaku ve společném potrubí vybaveny těsnou zpětnou 
klapkou. Pokud venti látor není vybaven fi l t r y, klapky se 
znečistí a jsou nefunkční. hlavně ve vyšších podlažích pak 
dochází k pronikání pachů a škodlivin do dalších bytů.

v současné době se dostává do popředí otázka spotřeby 
energie. v případě bytových domů jde i o část energie, 
potřebnou v zimě pro ohřev větracího vzduchu. tuto ener-
gii lze minimalizovat použit ím nuceného větrání s reku-
perací tepla (se zpětným získáváním tepla z odpadního 
vzduchu). Jde o nucené větrání rovnot laké, kdy větrací 
jednotka s rekuperátorem tepla zajišťuje odvod znehodno-
ceného vzduchu a současně jako náhradu přívod ohřáté-
ho filtrovaného čerstvého vzduchu. tento systém může být 
decentrální – s bytovými rekuperačními jednotkami, nebo 
centrální – s jednotkou pro více bytů nad sebou, osazenou 
buď na střeše, v podkroví nebo v suterénu bytového domu.

Další velmi efektivní způsob získávání tepla z odpadního 
vzduchu je tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, doplněné des-
kovým rekuperačním výměníkem. to dokáže navíc v letním 
období přívodní vzduch i chladit.

Z uvedeného vyplývá, že moderních a efektivních systémů 
větrání, vhodných pro nové nebo rekonstruované bytové 
domy, je v současné době k dispozici velké množství. 
Výběr toho nejvhodnějšího by měl zohledňovat ekonomic-
ká i ekologická hlediska. Větrací systém však vždy musí 
splňovat hygienické předpisy, zajist i t dostatečný přívod 
čerstvého vzduchu a zabezpečit hygienicky nezávadné 
vni t řní prostředí. Toho lze dosáhnout pouze s použi t ím 
řízených systémů nuceného větrání. Použit í zastaralých 
šachtových systémů s různými druhy „větracích hlavic“ de-
graduje kvali tu větrání bytových domů a je v moderních 
stavbách nepoužitelné.

Ing. Ivan Cifrinec / Ph.D., MBa, Ing. Michal kubelka,  

ElEktRODESIgn ventilátory spol. s r.o., www.elektrodesign.cz

E l E k t R O D E S I g n  v E n t I l át O R y
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nový systém úpravy tvrdé vody a vyčištění 
potrubí v objektu 

kolem 82 % spotřebitelů v ČR je zásobováno pitnou vodou 
se zvýšeným obsahem minerálních látek. tyto, pro život 
nezbytné látky, se usazují a způsobují trvalé problémy eko-
nomické, technické, estetické a hygienické. Moderní byt  
a bytový dům potřebuje kvalitní technické zázemí a k tomu 
jistě nepatří zarostlé potrubí, ucpané sprchy, protékající 
záchody, nehřející výměníky atd. 

nanotechnologie proti vodnímu kameni

v posledním desetiletí se i v ČR prosazuje úprava tvrdé vody 
využívající fyzikálních procesů. anticalc® PluS 2010, pa-
tří k tomu nejlepšímu na našem trhu. Bez použití chemie 
spolehlivě zabrání tvorbě a usazování vodního kamene  
a stávající tvrdé inkrustace i měkké nánosy, postupně vyčis-
tí. Spolehlivost a vysoká účinnost je dána novým principem 
- řízenou destrukcí krystalů minerálních solí na nanokrysta-
ly. Proces je podobný rozpouštění vloček sněhu na kapky 
vody, které již nemají schopnost se vázat a vrstvit a volně 
prochází systémem až do odpadu.

umístění 

umístěním na patu objektu ošetřuje úpravna anticalc® 
PluS 2010 veškeré rozvody, odbočky, koncová zařízení 
vč. praček, myček, kotlů, koupelen, WC a kuchyní i odpa-
dů najednou. Ošetření systémů tuv je zajištěno umístěním 
na přívod teplé vody nebo do cirkulace.

tepny domu se vyčistí

namontováním úpravny dochází nejen k zastavení tvor-
by nového vodního kamene, ale i odstranění stávajících 
nánosů vodního kamene z rozvodů. Pokud voda alespoň 
trochu teče, tak se potrubí dočistí. Starší rozvody se ne-
musí měnit.

hygiena, zdraví

vápenatý povlak vnitřku rozvodů či povrchů dřezů, sprch 
a van je semeništěm bakterií. Dráždí suchou kůži, ekzémy 
i vlasy. narušuje textilní vlákno, usazuje se na rostlinách 
apod. to vše je vyřešeno. upravená voda se chová jako 
měkká. Úpravna účinně likviduje úsady vodního kamene, 
ale zároveň neznehodnocuje pitnou vodu tím, že by z ní 
odebírala tolik potřebný vápník a hořčík.

malá investice – velký užitek

Škody na majetku vznikají všude, kde obsah minerálů ve 
vodě přesahuje hodnoty 1,25 mmol/l resp. 7dh. finační 
ztráty na výměnách stoupaček, na opravách, snižování 
životnosti zařízení a energetických ztrát při ohřevu vody, 
jdou v domácnostech do tisíců a ve středně velkých ob-
jektech (do 40 bytů) už do desetitisíců ročně. v bytových 
domech se pohybuje investice mezi 700–900 kč na do-
mácnost!

Spolehlivost

anticalc® PluS 2010 pracuje i tam, kde j iné systémy 
selhaly. Bez údržby a s nezměněnou účinností slouží de-
sítky let. Díky ověření na mnoha tisících instalací po celé 
ČR, poskytuje společnost gEOCEntRuM teplice záruku 
vrácení peněz.

nebraňte se informacím

zavolejte zákaznickou linku 800 100 731. zašleme vám 
materiály, změříme zdarma trdost vody, zajistíme bezplat-
nou konzultaci u vás. 

PhDr. Dagmar králová / jednatelka, gEOCEntRuM s.r.o. 

www.anticalc.cz

nanokryStaly  
ProtI Vodnímu  
kamenI

g E O C E n t R u M 



 
 
 

Zákazník získá v produktu GEN2™ Nova nejbezpečnější 
stroj na trhu s nízkou spotřebou energie a řídící jednotku, která 
výrazně napomáhá optimálnímu provozu a bezpečné prvky. 
Z hlediska vzhledu si může zákazník vybrat dle svých preferencí 
z velké škály materiálů, barev a doplňkových prvků. 

Výhody pro zákazníka:

   vysoce účinné a nákladově efektivní řešení,

    vynikající úroveň pohodlí, spolehlivosti, bezpečí 
a šetrnosti k životnímu prostředí,

   vysoká účinnost technologie GeN2,

   až třikrát delší životnost plochých nosných pásů,

   energetická úspora při provozu až do výše 75 %.

Produkt GeN2™ Nova je určen pro komplexní nebo 
fázovou modernizaci stávajících typových výtahů 
vyskytujících se v České republice v největším počtu. 

GeN2™ Nova

Modernizace výtahů v barevném provedení

Kontaktní centrum: 234 107 222
obchod@otis.com, www.otis.cz

inzerce_210x132_vytahy.indd   1 15. 6. 2015   10:03:16

Schindler CZ, a.s.
Výtahy a eskalátory: 
nové instalace, modernizace, servis  

NoN stop dispečiNk: 844 844 808

www.schindler-cz.cz
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více na www.sphere.cz
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10 %

17,- Kč / km

10 %
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5 %

5 až 25 %

10 %

10 %

BENEFITNÍ KARTA DMS 
 S PROGRAMEM SPHERE CARD

www.sphere.cz

výhody a slevy cca 5 až 30 %
platí v České i Slovenské republice

na více než 10.000 obchodních místech 
v Praze ve více než 1.000 obchodech

jednoduše, vždy, všude

JAK ZÍSKAT SLEVU? STAČÍ UKÁZAT KARTU…

ZE ZAJÍMAVÝCH PARTNERŮ VYBÍRÁME:

Máte problém s používáním 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 benefi tní 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

Aktuální přehled partnerských provozoven 
Sphere card najdete v online katalogu 

na www.sphere.cz nebo v mobilní aplikaci 
Sphere card pro iOS i Android.

Nakupovat výhodněji můžete v těch 
obchodech a e-shopech, které jsou označeny 

logem Sphere card.

Slevu žádejte vždy před placením. 
Pro nákup v e-shopech využijte čárový 

kód EAN13 na zadní straně karty.

1 2 3

BENEFITNÍ KARTA DMS
 S PROGRAMEM SPHERE CARD

JAK ZÍSKAT SLEVU? STAČÍ UKÁZAT KARTU…

CMYK

Zelená
54/0/100/0

Šedá
15/0/0/75

PANTONE

Zelená
PANTONE 375 CVC

Šedá
PANTONE 431 CVU

KNIHKUPECTVÍ
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V PRAZE VYUŽIJTE TAKÉ NABÍDKU TĚCHTO PARTNERŮ:

více na www.sphere.cz

4.p dekorace, dárky, bytový textil 
a nábytek, 5.p bytové a kuchyňské 
doplňky světových značek
PRAHA 4, OC – DBK BUDĚJOVICKÁ
www.esuperstore.cz

muzikály a koncerty pořádané      
Musical Production
PRAHA 1, nám. Republiky 4
www.musical-production.cz

osvoboďte své chutě a přijďte si 
namíchat jogurt, tak jak ho máte rádi
PRAHA 3, ATRIUM FLORA
PRAHA 4, ARKÁDY PANKRÁC
www.yogoterie.cz

kadeřnický a kosmetický salon, 
solárium
PRAHA 3, Slezská 130
www.eurostudio.cz

výroba a prodej 100% přírodních 
doplňků stravy ze zdraví prospěšných 
hub a rostlin
www.terezia.eu

veškeré stěhovací a vyklízecí služby
(+420) 727 943 277
(+420) 776 106 330
PRAHA
www.stehovanikrbec.cz

restaurace s nabídkou tradičních 
českých specialit a vybraných 
pochoutek
PRAHA 9, Národních hrdinů 3
www.pddp.cz

nabízíme technologie zabezpečení 
aut, objektů, zdraví...
PRAHA 10, Limuzská 14
www.secar.cz

ovocné kytice Frutiko, exkluzivní 
dárek, dortové kytice Frutiko 
PRAHA
www.frutiko.cz

ryze dámské © tness s kardio 
zónou, Power Plate, Vacu © tem, 
různorodými skupinovými lekcemi 
PRAHA 9, Českomoravská 18
www.red� t.cz

specializovaná prodejna elektroniky 
Sony a Samsung, vč. bílé techniky 
Samsung a značky Lenovo
3x PRAHA
www.elviapro.cz

tvrdá rocková hudba, divadlo,  
akrobacie a © reshow v jednom
PRAHA 7, Komunardů 306/1
www.rockopera.cz

10 %

10 %

15 %

10 %

10 %

15 %

10 %

10 %

15 %

10 a 20 %

3 až 5 %

20 až 28,6 %

NOVIN
KA
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Dne 20. března 2015, tedy už ke  
konci plesové sezóny, se konal 
tradiční, již xi. ples bD. Jak jinak  
než opět v reprezentačních sálech 
národního domu na vinohradech. 
Družstevní marketingové sdružení jej 
pořádalo v těchto krásných prostorách 
ve spolupráci s obchodními partnery. 
Tentokráte se vše neslo v italském 
duchu. hosté měli možnost ochutnat 
italská vína a pochutiny. 

večer patřil samozřejmě především tančícím hostům. tan-
či lo se opět ve všech sálech za doprovodu živé hudby. 

Úvodem promluvi l  a př í jemnou zábavu hostům popřál 
doc. Pavel Svoboda, vedoucí katedry technologie staveb 
Čvut, který je spolupracovníkem DMS ČR v oblasti facility 
managementu.

hlavním hostem večera byla paní Petra Janů, která zazpí-
vala několik písní s italskou tematikou. Její reper toár byl 
však mnohem bohatší a celé její vystoupení se neslo ve 
velmi příjemném duchu. 

Díky patří rovněž jednotlivým předtančením. Se svým umem 
zde vystoupili t i nejmenší, ale i profesionální tanečníci. 
Mladí hudebníci vítali hosty již při vstupu do národního 
domu.

Družstevní marketingové sdružení spolu s obchodními part-
nery se na vás již nyní těší. v další plesové sezóně na 
shledanou!

D M S  Č R

P l E S  B D
v náRODníM DOMě na  
v InOhRaDECh uŽ  PO JEDEnáCté
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Setkání 
V zoo Praha

předposlední květnovou neděli 
uspořádalo DMS ČR pro členy 
statutárních orgánů SvJ a bD a jejich 
rodinné příslušníky celodenní akci  
v pražské zoo. poděkování za 
podporu akce patří společnosti  
veolia Česká republika, a. s., 
partnerovi sdružení. 

Pozvání využilo přes 350 návštěvníků, kteří měli možnost 
strávit den v krásném prostředí jedné z nejkrásnějších zo-
ologických zahrad na světě. vyvrcholením dne bylo spo-
lečné setkání v přírodním amfiteátru archa s vyhodnocením 
zadaných aktivit, které zpestři ly průběh dne, a návštěvy 
jednotlivých částí zoologického parku. 

zejména dětská část publika nakonec oceni la václava 
upíra krejčího, k ter ý s i  pro dět i  př ipravi l  vys toupení. 
a právě dětský smích byl mi lou odměnou organizáto -
rům akce i výzvou pro opakování podobných příležitostí  
i v budoucnu.

Martin kroh / předseda správní rady DMS ČR

z O O  –  D M S  Č R 
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kterým se upravují některé otázky související 
s poskytováním plnění spojených s užíváním 

bytů a nebytových prostorů v domě s byty,

jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 104/2015 
Sb. 

(změny zvýrazněny tučně, novelizované znění zákona na-
bývá účinnosti 1. 1. 2016)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

§ 1 
Úvodní ustanovení 

(1) tento zákon upravuje některé otázky související s po-
skytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových 
prostorů v domě s byty (dále jen „služby“) a postup při 
určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypo-

řádání nákladů na služby. 

(2) Je-li v domě s byty nebytový prostor, vztahují se usta-
novení tohoto zákona týkající se bytů přiměřeně i na tento 

nebytový prostor. 

(3) tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce 
služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb. 

(4) veškerá ujednání podle tohoto zákona musí mít písem-
nou formu. 

 § 2 
Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) poskytovatelem služeb 

1. vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě roz-
děleném na jednotky v případě, že je byt užíván na zá-

kladě nájemní smlouvy, nebo 

2. společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) 
podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví, 

b) příjemcem služeb 

1. nájemce bytu, nebo 

2. vlastník jednotky podle zákona upravujícího bytové 
spoluvlastnictví, 

 c) zúčtovacím obdobím období, za které poskytovatel 
služeb provede rozúčtování a následné vyúčtování nákla-
dů; zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho 

počátek určí poskytovatel služeb,

 d) náklady na služby cena služeb ujednaná s dodavate-
lem nebo celkové náklady na poskytování služeb; nákla-
dem na služby podle tohoto zákona nejsou revize zařízení 
a součástí domu a odpisy domu, popřípadě další podobné 

položky, 

 e) rozúčtováním vyčíslení výše nákladů za poskytované 
služby v daném zúčtovacím období pro jednotlivé příjemce 

služeb a způsob rozdělení nákladů na služby, 

 f) vyúčtováním vyčíslení skutečné výše nákladů na služby 
a záloh za jednotlivé služby v daném zúčtovacím období, 

 g) osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb 

1. nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním 
budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu 

zúčtovacího období, nebo 

ÚPlné znění zákona 
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2. vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do uží -
vání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít 
v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčto-

vacího období. 

§ 3 
Vymezení a rozsah služeb 

(1) Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované 
poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění od-
padních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor 
v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpad-
ních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového 
a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz 

komunálního odpadu. 

(2) Rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb  
a příjemce služeb ujednají nebo o něm rozhodne družstvo 

nebo společenství. 

 § 4 
Výše záloh za služby a způsob změny  

jejich výše 

(1) Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci 
služeb placení záloh na úhradu nákladů na služby posky-
tované s užíváním bytu. výši záloh si poskytovatel služeb 
s příjemcem služeb ujednají, nebo o ní rozhodne družstvo, 

nebo společenství. 

(2) nedojde-li k ujednání, nebo není-li přijato rozhodnu-
t í družstva, nebo společenství, určí poskytovatel služeb 
příjemci služeb měsíční zálohy za jednotlivé služby jako 
měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služ-
by z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího 
období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných 

cen běžného roku. 

(3) nedojde-l i k ujednání o zálohách na dodávku vody  
a odvádění odpadních vod, nebo není-li přijato rozhodnutí 
družstva, nebo společenství, měsíční zálohy se pro kaž-
dé zúčtovací období vypočítají z výše maximálně jedné 
dvanáctiny dodávek, a to podle skutečné spotřeby vody 
za předchozí roční období nebo podle směrných čísel 
roční pot řeby vody1) vynásobené cenami s jednanými  

s dodavatelem. 

(4) Poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku 
měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny služby 
nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny roz-
sahu nebo kvality služby. změněná měsíční záloha může 
být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následu-
jícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy. 

změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně 
odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde. 

§ 5 
rozúčtování nákladů na služby 

(1) způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvou-
třetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne 
družstvo, anebo společenství. změna způsobu rozúčtování 

je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období. 

 (2) nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, ane-
bo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto 

a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru 
naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není- l i 
provedena instalace podružných vodoměrů ve všech by-
tech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtuj í se 
náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod 

podle směrných čísel roční potřeby vody1), 

b) provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyús -
tění do komínů, 

c) umožnění pří jmu rozhlasového a televizního signálu 
podle počtu kabelových zásuvek, 

d) provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, 
úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod  
a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě 
další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a pří-
jemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozú-

čtování. 

§ 6 
rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů 
na společnou přípravu teplé vody pro dům

(1) náklady na vytápění v případě, že není 
stanovena povinnost instalace stanovených 
měřidel podle zákona o metrologii nebo za-
řízení pro rozdělování nákladů na vytápění, 
a náklady na společnou přípravu teplé vody 
pro dům z náměrů vodoměrů na teplou vodu 
podle jiného právního předpisu se rozúčtují 
na základě ujednání poskytovatele služeb se 
všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na 
základě ujednání družstva se všemi nájemci  
v domě, kteří jsou zároveň členy družstva,  
u společenství ujednáním všech vlastníků jed-
notek. Pokud k dohodě nedojde, rozúčtují se 
náklady na vytápění a společnou přípravu tep-
lé vody podle jiného právního předpisu upra-
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vujícího podrobnosti pro rozúčtování nákladů 
na dodávku tepla a společnou přípravu teplé 
vody v domě. změna způsobu rozúčtování ná-
kladů na vytápění a společnou přípravu teplé 
vody pro dům je možná vždy až po skončení 

zúčtovacího období.

(2) Pokud je jiným právním předpisem stano-
vena povinnost instalace stanovených měřidel 
podle zákona o metrologii nebo zařízení pro 
rozdělování nákladů na vytápění a nákladů 
na společnou přípravu teplé vody pro dům  
z náměrů vodoměrů na teplou vodu, rozdělí 
se náklady na vytápění v zúčtovací jednotce 
za zúčtovací období na složku základní a spo-
třební. základní složka je rozdělena mezi pří-
jemce služeb podle poměru velikosti započita-
telné podlahové plochy bytu nebo nebytového 
prostoru k celkové započitatelné podlahové 
ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací 
jednotce. Spotřební složka je rozdělována mezi 
příjemce služeb úměrně výši náměrů stanove-
ných měřidel podle zákona o metrologii nebo 
zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění 
s použitím korekcí a výpočtových metod, zo-
hledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných 
místností na dodávku tepelné energie danou 

jejich polohou.

(3) rozdíly v nákladech na vytápění připadající 
na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí 
překročit u příjemce služeb s měřením nebo 
zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění  
v zúčtovací jednotce hodnoty určené jako spod-
ní a horní hranice oproti průměru zúčtovací jed-
notky v daném zúčtovacím období. V případě 
překročení přípustných rozdílů musí být prove-
dena úprava výpočtové metody. neumožní-li 
příjemce služeb instalaci stanovených měřidel 
podle zákona o metrologii nebo zařízení pro 
rozdělování nákladů na vytápění, nebo přes 
opakované prokazatelné upozornění neumožní 
jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, činí 
v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce 
služeb spotřební složka nákladů trojnásobek 
průměrné hodnoty spotřební složky nákladů 
připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové 

plochy zúčtovací jednotky.

(4) náklady na společnou přípravu teplé vody 
pro zúčtovací jednotku za zúčtovací období 
tvořené náklady na tepelnou energii spotře-

bovanou na ohřev vody a náklady na spotře-
bovanou vodu se rozdělí na složku základní  
a spotřební. základní složka je rozdělena mezi 
příjemce služeb podle poměru velikosti podla-
hové plochy bytu nebo nebytového prostoru 
k celkové podlahové ploše bytů a nebytových 
prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složka 
se rozdělí mezi příjemce služeb poměrně podle 
náměrů vodoměrů na teplou vodu instalova-
ných u příjemců služeb. neumožní-li příjem-
ce služeb instalaci vodoměrů na teplou vodu 
nebo přes opakované prokazatelné upozornění 
neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně 
ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u to-
hoto příjemce služeb spotřební složka nákladů 
trojnásobek průměrné hodnoty spotřební slož-
ky nákladů připadajících na 1 m2 podlahové 

plochy zúčtovací jednotky.

§ 7 
Vyúčtování a splatnost přeplatků  

a nedoplatků 

(1) není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, sku-
tečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje 
poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací ob-
dobí a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do  

4 měsíců od skončení zúčtovacího období. 

(2) Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou 
výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných 
služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvede-
ní celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, 
aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá  
a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjedna-

ných pro rozúčtování. 

(3) finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce 
služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 mě-

síců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb. 

 § 8
nahlížení do podkladů k vyúčtování  

a vypořádání námitek 

(1) na základě písemné žádosti příjemce služeb je posky-
tovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skon-
čení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady 
na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob 
stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování 
podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení 

kopie podkladů.
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(2) Př ípadné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování 
předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, 
nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtová-
ní, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, 
pří jemci s lužeb. vyřízení uplatněných námitek musí být 
poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů 

od doručení námitky. 

 § 9 
Paušální platba 

(1) Částku nájemného a částku za služby lze sloučit do 
samostatné paušální částky, pokud si to strany ujednají. 
Jako samostatnou paušální platbu lze rovněž ujednat pou-
ze platbu za poskytované služby. v obou případech platí, 

že platby za poskytované služby se nevyúčtovávají. 

(2) Písemná dohoda o paušální platbě nemusí být uzavře-
na se všemi nájemci. 

(3) na žádost pří jemce služeb má poskytovatel s lužeb 
povinnost vystavit pro účely sociálních dávek poskytova-
ných v oblasti bydlení podrobný rozpis paušální platby  
s vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby. 

(4) u nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo 
na dobu neurčitou nelze do paušální platby zahrnout plat-
bu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé 
vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod; platby 

za tyto služby se musí vždy vyúčtovat. 

 zvláštní ustanovení 

§ 10 

ustanovení tohoto zákona upravující postup pro společen-
ství se použijí přiměřeně i tam, kde společenství nevzniklo 

a dům je rozdělen na jednotky. 

 § 11 

v domě s byty, kde užívací vztahy vznikly na základě ji-
ných právních skutečností, než které jsou uvedeny v tomto 
zákoně, se řídí tyto vztahy přiměřeně ustanoveními tohoto 

zákona. 

§ 12 

Př í jemce s lužeb oznámí poskytovate l i  s lužeb písemně  
a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhod-

ných pro rozúčtování. 

  

§ 13 

Pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním

(1) Jestliže poskytovatel služeb nebo příjem-
ce služeb nesplní svoji povinnost stanovenou 
tímto zákonem, zejména nesplní-li příjemce 
služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, 
nebo nedoručí- l i  poskytovatel  s lužeb včas 
vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené  
s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů  
k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádá-
ním námitek, je povinen zaplatit druhé straně 
pokutu, ledaže by splnění povinností ve sta-
novené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat 
nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé 

strany.

(2) Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná 
alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců 
v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo 
společenství. ujednaná výše pokuty nesmí pře-
sáhnout 50 kč za každý započatý den prodlení. 
nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhod-
nutí družstva anebo společenství, činí výše po-
kuty 50 kč za každý započatý den prodlení.

§ 14 
Přechodná ustanovení 

 (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se jeho 
ustanoveními i právní vztahy vzniklé přede dnem naby-
tí jeho účinnosti. vznik těchto právních vztahů a nároky  
z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. 

 (2) Rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby 
za zúčtovací období, které započalo přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se provede podle dosavadních 

právních předpisů. 

§ 14a 
zmocňovací ustanovení

ministerstvo pro místní rozvoj stanoví vyhláškou 
a) rozsah výše základní a spotřební složky  
u rozúčtování nákladů na vytápění a nákla-
dů na společnou přípravu teplé vody pro dům, 
jejich rozdělení mezi příjemce služeb, hodno-
ty určené jako spodní a horní hranice oproti 
průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtova-
cím období, vymezení pojmů a další náležitosti  

k rozúčtování nákladů,
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b) náležitosti, které musí poskytovatel služeb 
uvést ve vyúčtování nákladů na vytápění a ná-
kladů na společnou přípravu teplé vody pro 

dům.

 § 15 
Účinnost

tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

němcová v. r., klaus v. r., nečas v. r. 

____________________

1) Pří loha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,  o vodovodech  
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů. 

USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 104/2015 SB.:

Čl. II 
Přechodná ustanovení

1. Rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby za zúčto-
vací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se provede podle zákona č. 67/2013 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona.

2. Právo na zaplacení pokuty nebo poplatku z prodle-
n í  vzn ik lé  porušen ím pov innos t i  s tanovené zákonem  
č. 67/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem naby-
t í účinnost i tohoto zákona, k němuž došlo přede dnem 
nabyt í  účinnost i  tohoto zákona, se ř ídí podle zákona  
č. 67/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona.

D M S  Č R  –  z á k O n  Č .  6 7 / 2 0 1 3  S B .
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zákonné PoVInnoStI 
SVJ V oblaStI Požární 
ochrany – Jak 
neVyhořet?
protože se na nás obrací 
předsedové SvJ s dotazy ohledně 
jejich povinností v oblasti požární 
ochrany, přizvali jsme k rozhov-
oru na toto téma odborníky ze 
společnosti prevence požární 
ochrany s.r.o., jednatele ing.  
petra Tecla a Jana Fojta, Dis. 
Jaká jsou rizika plynoucí z nedodržování 
povinností v oblasti požární ochrany pro 
bytová družstva?

My vždycky říkáme, že nejlépe uhašený požár je ten, 
který nevznikne. nikdo, kdo se nesetkal s požárem, si 
neuvědomuje jeho ničivou sílu a katastrofický dopad 
jeho důsledků. My přednášíme požární ochranu na 
specializované vyšší odborné škole. a protože máme 
zkušenosti u hasičského záchranného sboru a zná-
me ničivou sílu ohně, občas žasneme nad liknavostí 
předsedů SvJ. v případě nesplnění povinností daných 
zákonem při ztrátách na životech, ohrožení zdraví 
nebo škodách na majetku nese statutární zástupce 
osobní odpovědnost za způsobené škody. navíc po-
jišťovny omezí nebo nezaplatí vzniklou škodu. Musím 
zmíni t i možnou sankci uloženou správním úřadem 
při porušení zákonných povinností na úseku požární 
ochrany - pokutu až 500.000,- kč dle zákona o PO 
č. 133/1985 Sb., § 76.

Jaké jsou tedy zákonné povinnosti pro 
SVJ a bytová družstva v oblasti požární 
ochrany?

tu to problemat iku řeš í  zákon o požárn í  ochraně  
č. 133/1985 Sb. a vyhláška 246/2001 Sb. za do-
držování zákona jsou zodpovědní statutární zástupci – 
předsedové družstev nebo SvJ. Dle zákona musí být 
minimálně 1 x ročně osobou odborně způsobilou pro-
vedena preventivní požární prohlídka objektu. ta řeší 
způsob dodržování podmínek požární bezpečnosti  
a prověřování dokladů o plnění povinností stanove-
ných předpisy o PO dle § 12 vyhl. 246/2001 Sb. 

Cílem prohlídky je odstranění zjištěných závad od žá-
doucího stavu. Další povinností je povinná dokumen-
tace požární ochrany. Požární poplachové směrnice 
definují činnost osob při vzniku požáru. Bezpečnostní 
značky řeší označení únikových cest, směrů úniku, 
nouzových východů, evakuačních výtahů, hlavních 
uzávěrů elektrické energie, plynu, vody, topení a pro-
duktovodů, přenosných hasicích přístrojů, požárních 
hydrantů atd. Poslední klíčovou povinností jsou věcné 
prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostních 
zařízení - hasicí přístroje a hydrantové systémy. Jejich 
druhy, počet a rozmístění stanoví požárně bezpečnost-
ní řešení stavby nebo vyhláška o požární prevenci 
č. 246/2001 Sb, § 2, odst. 5. Povinností každého 
SvJ je pak mít tyto prostředky mít řádně revidovány, 
aby byla zajištěna jejich funkčnost. Revizní prohlíd-
ka kontroly provozuschopnosti se provádí minimálně  
1 x ročně oprávněným revizním technikem. Periodická 
zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, spouštěcí arma-
tury a pojistného ventilu se podle druhu přístroje pro-
vádí 1 x 3 roky, nebo 1 x 5 let výrobcem přístroje.

Jaké jsou vaše praktické zkušenosti  
s řešením této problematiky?

výhodou samozřejmě je, když se o SvJ stará bytové 
družstvo, to zajistí kvalifikovaného dodavatele. Bohu-
žel naše praktické zkušenosti nejsou úplně pozitivní.  
Setkali jsme se na trhu s tím, že jsou SvJ fakturovány 
služby tří různých osob, kdy samostatně řeší preven-
tivní prohlídky, revize hasicích přístrojů i revize hyd-
rantových systémů. Jsou jim složitě účtovány drobné 
položky, náklady na jednotlivé hasicí přístroje, více-
náklady za každou tabulku, opakované náklady za 
dopravu. výstupem preventivní prohlídky je seznam 
doporučení na odstranění závad a následná nabíd-
ka na odstranění je opětovně fakturována. nám to 
nepřipadá jako normální stav, i proto jsme založil i 
naši společnost. 

kde v České republice působíte?

Působíme v rámci celé České republiky. náš tým je 
tvořen výhradně z l idí s dlouholetými zkušenostmi  
v oblasti PO a hzS. 

Petr tecl / jednatel společnosti / www.prevencepo.eu, nebo nám 

napište na email: info@prevencepo.euIng. 

D M S  Č R  –  P R E v E n C E

 

Jste si jisti, že máte ve vašem SvJ splněny  
veškeré povinnosti požární ochrany?

a za jakou cenu?
WWW.PreVencePo.eu
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panelový dům na okraji hostivařského 
sídliště svým omšelým vzhledem 
rozhodně nikoho neoslní. na první 
pohled je zřejmé, že má rekonstrukci 
teprve před sebou. Co je na tomto 
domě tedy tak zajímavého?  
přestože je nezateplený, šetří dům  
30 % nákladů na vytápění.  
pojďte se přesvědčit s námi
Sestupujeme do suterénu, kde nás j iž očekává skupin-
ka zástupců několika družstev, či společenství vlastníků. 
využil i pozvání a přišl i se na vlastní oči přesvědčit, ja-
kých úspor na vytápění může bytový dům dosahovat, a to  
i v případě, že nadále zůstává napojen na Czt. naším 
společným zájmem je instalovaná subregulační jednotka 
EIM. Co má subregulační jednotka v domě za úkol?

zjednodušeně řečeno, hlídá, aby dům odebíral skutečně 
jen tolik tepla, kolik potřebuje a nevznikaly přebytky, které 
jsou pro domy bez subregulace typické. „tepelný přebytek 
představuje teplo, které se u domů napojených na systém 
Czt do domu dostane bez toho aby bylo využito a zbyteč-
ně tak zvyšuje náklady na vytápění,“ vysvětluje Jan hrabák 
ze společnosti DPu EnERgy, která zde jednotku instalo-
vala. Rozhodně bychom ale EIM neměli spojovat pouze 
s úsporami, protože toto zařízení dokáže odstranit řadu 
dalších problémů otopné soustavy, na kterou si uživatelé 
bytů velmi často stěžují. 

eIm vyřeší nedotápění, hlučnost a výkonové 
špičky

Jedním z velmi častých a nepříjemných problémů, který 
vás přes den obtěžuje a v noci ruší, je hluk, vycházející  
z radiátorů. hluk je způsoben zvýšeným tlakem topné vody 
při zavřených termostatických hlavicích na radiátorech. 

komfort bydlení snižuje i další obvyklý problém – nedotá-
pění bytů ve vyšších patrech. Instalací subregulace vyřešíte 
oba problémy najednou – hlučnost i nedotápění. 

„náš dům má 14 podlaží a i my jsme měli potíže s ne-
rovnoměrným vytápěním, kdy se některé byty v přízemí 
přetápěly zatímco v posledních podlažích si naopak stě-
žovali na zimu,“ potvrzuje členka výboru SvJ paní Šárka 
Procházková . 

„Důvodem je to, že po instalaci subregulace EIM průtok 
i t lak topné vody optimálně odpovídá současným pod-
mínkám,“ doplňuje Jak hrabák. k úsporám může přispět  
i přechod domu na novou sazbu n39/P39. kterou nabídl 
dodavatel tepla – Pražská teplárenská. Pokud je tarif využí-
ván spolu se subregulací, která aktivně zamezí překročení 
1/4hodinových maxim neboli tzv. výkonových špiček, jsou 
úspory ještě větší a návratnost instalované subregulace 
EIM je v takovém případě dokonce kolem dvou let.

změny ve vytápění je nutné správně komu-
nikovat

v rámci regulace otopného sys tému se vni t řn í  teplota  
v mís tnostech optimalizovala na 23 °C. není tedy j iž 
možné byty neomezeně přetápět, hodnota 23 °C je přitom 
stále nad doporučenou normou. 

„ zpočátku jsme museli hodně vysvět lovat. v někter ých 
bytech skutečně přetápěli až na 27 °C. Snížení teploty 

reGulace tePla z czt
Se bytoVému domu
VyPlatIla

eIm je připraven na aktivní řízení  
1/4hodinových maxim

výkonové smlouvy PtaS n39/P39 stanovují cenu ve 
stálé složce na základě maximálního dodávaného vý-
konu (kč/kW), subregulace EIM se aktivně postará  
o to, aby maximální dohodnutý výkon nebyla překro-
čen. Překročení tot iž znamená výrazný nárůst s tálé 
složky platby pro další období.
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pro ně znamenalo zpočátku výraznou změnu, které museli 
přizpůsobit i své zvyklosti – a třeba přestat doma chodit 
naboso. není možné se chovat neúsporně, a přitom poža-
dovat nízké náklady,“ vrací se Šárka Procházková, členka 
výboru SvJ tenisová 961/1 k argumentaci, kterou ještě 
před několika měsíci byla nucena používat. Situace se ale 
uklidnila a dnes jsou s nově nastaveným systémem vytápění 
všichni spokojení. a co nám subregulace přinesla?

 „hodnoty budeme dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat. 
v tuto chvíl i můžeme vycházet z meziročního porovnání 
tř íměsíčního provozu. ačkoliv bylo loňské období únor, 
březen a duben teplejší než letos, dům díky instalované 
subregulaci přesto uspořil 30 % nákladů na vytápění.“  

Před odchodem z domu nás Jan hrabák ještě zastavuje 
v přízemí u „totemu“. Jedná se elektronickou informační 
tabuli namontovanou hned vedle výtahu, kde se zobrazují 
aktuální informace o vytápění domu, úsporách a dalších 
hodnotách, vztahujících se k aktuálnímu stavu domu. vi-
zualizace dosažených úspor a aktuálního stavu vytápění 
jsou pro obyvatele domu velmi zajímavé. výhodou je, že 
si každý dům může kromě těchto základních informací svůj 

totem doplnit dalšími důležitými údaji – například o termínu 
domovní schůze a podobně. 

Jak bychom měli dále postupovat?

už v průběhu výkladu Jana hrabáka zaznívaly první dota-
zy. Stejně jako při předcházejících setkáních, i tentokrát 
představení subregulace pokračovalo diskusemi o konkrét -
ních příkladech. Jak bychom měli postupovat, když nás 
subregulace zaujala? Prvním vodítkem může být návštěva 
www.subregulace.cz, kde si jednoduše každý může velmi 
snadno ověři t , zda by pro jeho dům byla subregulace 
vhodným řešením. následně je také možné se na bezplat-
né lince 800 821 831 objednat a zařízení si prohlédnout 
přímo v bytovém domě.

nyní již naše dnešní setkání definitivně končí. když od-
cházíme, necháváme za sebou stále ten stejný, panelový 
dům, který čeká na svojí rekonstrukci. My už ale víme své 
– nedat na první pohled se u tohoto domu opravdu vyplatí.

www.subregulace.cz

INSTALACE A SERVIS 
TEPELNÝCH ČERPADEL
Realizujeme výstavbu tepelných čerpadel jak 
pro rodinné, tak pro bytové domy dle poža-
davků zákazníků. V nabídce máme pouze kva-
litní prověřené výrobky a poskytujeme záruční 
i pozáruční servis.

INSTALACE KONDENZAČNÍCH 
PLYNOVÝCH KOTLŮ
Zajišťujeme komplexní řešení pro vytápění 
bytů, domů i nebytových prostor. Zpracujeme 
prvotní analýzu a studii proveditelnosti, zho-

tovíme projektovou dokumentaci, pomůžeme 
s financováním a výstavbou zařízení a násled-
ně zajistíme provoz, servis a údržbu celého 
systému.

PRODEJ AKUMULAČNÍCH KAMEN, 
PŘÍMOTOPŮ A BOJLERŮ
Elektrotepelná zařízení různých značek prodá-
váme v naší prodejně v Jungmannově ulici, 
Praha 1, kde si můžete výrobky prohlédnout, 
popř. i vyzkoušet. U vybraných zařízení za-
jišťujeme i montáž a demontáž vč. odvozu 
a ekologické likvidace.

INSTALACE A SERVIS OSVĚTLENÍ
Zhodnotíme energetickou náročnost stávající-
ho osvětlení a navrhneme nové řešení včetně 
ekonomické efektivnosti a investičních a pro-
vozních nákladů. Samozřejmostí je následná 
realizace projektu na klíč. Dále nabízíme revize 
a opravy osvětlení a poradenství v oblasti říze-
ní a regulace osvětlení.

ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE

Díky kvalifikovaným pracovníkům a technic-
kému zázemí zajistíme rychle a za příznivou 
cenu veškeré činnosti související s dodávkou 
elektřiny. Obnovujeme dodávku, zřizujeme 
nebo rekonstruujeme odběrná místa pro pří-
mé i nepřímé měření elektrické energie, re-
konstruujeme hlavní domovní vedení a bytové 
rozvody. Vyřídíme také potřebné formality při 
jednání s příslušným distributorem elektřiny.

Pražská energetika, více než dodavatel energií 
Již více než rok Pražská energetika (PRE) poskytuje širokou nabídku nadstavbových energetických služeb. Snažíme se, abychom pro vás 
byli nejen zajímavým dodavatelem energií, ale i společností, na kterou se můžete obrátit také v jiných energetických oblastech. Naše 
portfolio služeb je opravdu široké a různorodé a my pevně věříme, že jej využijete vy nebo vaše bytové družstvo. 

www.premereni.cz/sluzby
tel.: 733 143 143, e-mail: servis.prem@pre.cz

15-2-1800_PRE_PR_clanek.indd   3 13.3.2015   11:30:15
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byl to jeden z těch běžných rodinných 
víkendů, kdy jsme vyrazili za rodiči do 
plzně. když se čas nachýlil, vyrazili 
jsme zpátky do prahy. Cesta probíha-
la celkem normálně, a to až do doby, 
než jsme u Žebráku dojeli kolonu aut. 
a tak jsme s manželkou začali bavit 
děti. kolona sice občas popojela, ale 
po patnácti minutách a za tu dobu 
ujetých pěti stech metrech nám začalo 
být jasné, že se „tam vepředu“ něco 
děje. a také začalo být jasné, že 
nestihneme v té době velmi populární 
televizní soutěž. v tu chvíli jsem věděl, 
že návštěva plzně nebyla úplně šťastný 
nápad a že bude potřeba kromě dětí 
začít utěšovat i manželku. když jsme 
konečně dorazili domů, vládlo v autě 
ticho. více než hodinové zpoždění 
znamenalo, že možná uvidíme konec 
dnešního dílu. a tak jsem vzal ovladač 
televize a pustil promeškaný pořad od 
začátku. v tu chvíli moje žena pocho-
pila, k čemu je tahle funkce vlastně 
dobrá, a zcela zodpovědně mohu 
prohlásit, že je dnes věrným a velmi 
zdatným uživatelem pokročilých funkcí 
televize aiM.

naše děti si dnes vcelku běžně dokážou pustit pořad, kte-
rý běžel v uplynulých 48 hodinách a na který se z různých 
důvodů nestihly podívat. Ovšem děti už jsou dnes dál. 
Svoje oblíbené televizní pořady mohou sledovat na table-

tu a této možnosti hojně využívají. a ti starší se dokonce 
mohou na televizi podívat na svém chytrém telefonu, ať už 
je vybavený androidem nebo iOSem. Samozřejmě že je 
baví víc prostě proto, že jsou zvyklí konzumovat na svých 
zařízeních obsah na internetu, a tak se mohou dívat dle li -
bosti na televizi nebo třeba na youtube sledovat svoje ob-
líbené přispěvatele a do toho si posílat s kamarády zprávy 
přes nejrůznější sociální sí tě. Internet aIM jim výborně 
vyhovuje, protože jsou schopni si sami nastavit potřebnou 
kapacitu podle toho, jestli zrovna potřebují odesílat data 
do internetu (to když právě nahrávají vtipné video v hlavní 
roli s „domácím mazlíčkem“ na sociální síť) nebo naopak 
chtějí stahovat zakoupený fi lm či hru do svého počítače 
nebo tabletu.

aby to ale nevypadalo, že jen t i  mladí užívaj í funkce 
chytré televize a výhod symetrického internetu. ti dříve 
narození prostě oceňují to, že mohou v klidu dokoukat po-
řad, u kterého si trochu pospali, a také že nemusí spěchat 
z procházky či nákupu, aby st ihl i svůj oblíbený pořad.  
a to, že po probuzení jim naše televize nabídne naposle-
dy sledovaný pořad ze záznamu právě v tom místě, kde 
byla televize vypnuta, je jen drobný bonus vedle spousty 
dalších. těch důvodů, kdy se člověk někde „zpozdí“ přiná-
ší život požehnaně. funkce jako posun v čase, nahrávání 
oblíbených pořadů, pozastavení živého vysílání a další 
jsou bezesporu užitečné a není nikterak složité naučit se 
je ovládat. vše se ovládá díky set top boxu připojenému  
k televizi hDMI kabelem a samozřejmě dálkovému ovla-
dači dodávanému společně s ním.

aby ve vašem domě fungovala televize aIM nebo rych-
lý internet, stačí se podívat na stránky WWW.a1M.Cz 
a vyplnit kontaktní formulář. Ještě jednodušší je zvednout 
telefon a zavolat zákaznické centrum aIM na čísle 246 
089 200. naši pracovníci vás budou kontaktovat, pro-
věří dostupnost našich služeb ve vaší oblasti a projednají  
s vámi technické i smluvní podmínky spolupráce. následně 
proběhne připojení objektu na naši optickou síť a obyva-
telé domu mohou začít využívat výhod internetu a televize 
aIM.

hynek Mlynářík / Místopředseda představenstva Planet a, a.s. 

provozovatel služeb aIM, www.a1m.cz

PokroČIlé funkce  
teleVIze aIm
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otázka č. 1

Dobrý den, zaj ímalo by mě, jakou tepelněizolační 
schopnost má živičná vata (nebo jiné vaty?) oproti po-
lystyrénu? Jedná se mi o toto: Jakou sílu má mít vata, 
aby tepelně izolovala jako 20cm polystyrén? Děkuji za 
odpověď. 

odpověď: Součini te le tepelné vodivos t i  j sou pro po-
lys tyrén EPS 70 i minerální vlnu MW blízké. EPS 70 
má 0,038 W/mk, MW s podélnou or ien tací  v láken 
má 0,039 W/mk a MW s kolmou orientací vláken má 
0,042  W/mk. Pokud nahrazuji EPS 70 tloušťky 20 cm 
MW s podélnou orientací vláken, použiji tloušťku 20 cm, 
u MW s kolmou orientací vláken je lépe přidat cca 10 %.

otázka č. 2

Chceme dům zateplit vatou. Jaký typ omítky se navrch 
používá? Prý není vhodná silikonová.

odpověď:  Minerá ln í  vata je ve lmi prodyšný izo lant . 
faktor difúzního odporu je cca 2. na tento izolant je třeba 
volit základní vrstvu i omítku co nejprodyšnější. Je třeba 
vzít celou skladbu od obvodové stěny přes lepicí hmotu, 
izolant, základní vrstvu, omítku a prověři t na programu 
teplo (u projektanta specialisty na tepelnou ochranu bu-
dov), jak se systém chová, zda dochází nebo nedochází 
ke kondenzaci vodní páry v konstrukci a kde. nejprodyš-
nější z pastovitých omítek je silikátová omítka, která se 
často používá v kombinaci s minerální vlnou.

otázka č. 3

Dobrý den, rádi bychom zatepli l i podlahu v panelo-
vém domě v přízemí nalepením polystyrénových desek  
o síle 10 cm pod bytem v prostorách nynější prádelny.
Chtěla bych se zeptat, zda bude tento postup efektivní, 
čím event. nejlépe desky připevnit ke stropním panelům, 
které pravděpodobně nepůjdou snadno vrtat, jaké tedy 
zvolit vhodné lepidlo? Pokud není tato varianta vhodná, 
oporučte prosím jinou, aby se docílilo požadovaného 
efektu, děkuji za odpověď. 

odpověď: zateplení stropu technického podlaží se běžně 
provádí. Je třeba nejprve odstranit nesoudržné vrstvy mal-
by a provést penetrační nátěr, který zpevní podklad. Des-
ky EPS se lepí a kotví stejně jako při zateplování fasády.  
lepidlo se nanáší v nepřerušeném pásu po obvodě desky 
a na tři body do plochy. kotvení se provádí pomocí 2 ks 
talířových hmoždinek do jedné desky. Můžete použít lepi -
cí a stěrkovou hmotu weber.therm elastik.

otázka č. 4

Jak se zatepluje uzavřený půdní prostor (nepřístupný)? 
Děkuji.

odpověď: uzavřené prostory jsem viděl vyplňovat fou-
kanou izolací. nevím, jestli je to možné použít ve vašem 
případě.

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 e-mail: info@dmscr.cz

několIk otázek z VaŠIch řad, 
které mohou PomocI I Vám

nEJEn O zatEPlEní
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zákon 
ze dne 25. října 2000 
o hospodaření energií

ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., 
z á k o n a  č .  1 8 0 / 2 0 0 5  S b . ,  z á k o n a  č .  1 7 7 / 2 0 0 6  S b . , 
z á k o n a  č .  1 8 6 / 2 0 0 6  S b . ,  z á k o n a  č .  2 1 4 / 2 0 0 6  S b . , 
zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona 
č .  1 2 4 / 2 0 0 8  S b . ,  z á k o n a  č .  2 2 3 / 2 0 0 9  S b . ,  z á k o n a 
č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., 
zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona 

č. 103/2015 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČáSt PrVní 

hlaVa I 

základní uStanoVení 

§ 1  
Předmět zákona

ten to zákon zapracovává př í s l u šné předpisy  Ev ropské un ie1)  
(dále jen „unie“) a stanoví: 

a )  něk te rá opat řen í  pro zvyšování  hospodárnos t i  už i t í  energ ie 
a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, 

b) pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické 
koncepce a Státního programu na podporu úspor energie a využití 

obnovitelných a druhotných zdrojů energie, 

c) požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, 

d) požadavky na uvádění spotřeby energie a jiných hlavních zdrojů na 
energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, 

e) požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie 
a využití obnovitelných a druhotných zdrojů,

f) některá pravidla pro poskytování energetických služeb. 

§ 2  
základní pojmy 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) nakládáním s energií výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, 
spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností, 

b) systémem hospodaření  s  energi í  soubor vzájemně 
souvisej íc ích nebo vzájemně působíc ích prvků plánu, 
který stanoví cíl v oblasti účinnosti užití energie a strategii 

k dosažení tohoto cíle,

c) tepelným čerpadlem zařízení, které přenáší teplo ze vzduchu, 
vody nebo půdy do budov nebo průmyslových zařízení nebo 
z budov nebo průmyslových zařízení do okolního prostředí 
tak, že odebírá teplo z prostředí s nižší teplotou a předává 
jej do prostředí s vyšší teplotou proti směru jeho přirozeného 

sdílení,

d) energetickým hospodářstvím soubor technických zařízení a budov 
sloužících k nakládání s energií, 

e) účinností uži t í energie míra efekt ivnosti energetických procesů, 

vyjádřená poměrem mezi úhrnnými energetickými výstupy a vstupy téhož 
procesu, vyjádřená v procentech, 

f) energetickou náročností budovy vypočtené množství energie nutné 
pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na 
vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé 

vody a osvětlení, 

g) kotlem zařízení, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná 
energie, která se předává teplonosné látce, 

h) klimatizačním systémem zařízení sloužící pro úpravu parametrů 
vnitřního prostředí, které má funkci chlazení a je součást í 

budovy, 

i) vytápěním proces sdílení tepla do vytápěného prostoru zajišťovaný 
příslušným technickým zařízením za účelem vytváření tepelné pohody 

č. požadovaných standardů vnitřního prostředí, 

j )  ús t ředním vytápěním nebo chlazením vytápění nebo chlazení, 
kde zdro j  tep la nebo ch ladu je  umís těn mimo vy tápěné nebo 
chlazené prostory a slouží pro vytápění nebo chlazení více bytových 

č. nebytových prostor, 

k) jmenovitým výkonem nejvyšší tepelný výkon, vyjádřený v kW, uvedený 
výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu a při účinnosti 

uvedené výrobcem, 

l) jmenovitým chladicím výkonem klimatizačního systému elektrický 
příkon pohonu zdroje chladu udaný výrobcem, 

m) průkazem energetické náročnosti dokument, který obsahuje stanovené 
informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy, 

n )  energet ickým audi tem písemná zpráva obsahuj íc í  in formace 
o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, 
v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických 
službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky 
efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické 

účinnosti včetně doporučení k realizaci, 

o) energet ickým posudkem písemná zpráva obsahující informace 
o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických 
a ekonomických parametrů určených zadavatelem energet ického 

posudku včetně výsledků a vyhodnocení, 

p) budovou nadzemní s tavba a jej í  podzemní čás t i ,  pros torově 
soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní 

konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí, 

q) ucelenou částí budovy podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je 
určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena, 

r) celkovou energeticky vztažnou plochou vnější půdorysná plocha všech 
prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená 

vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy, 

s) větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více 
než 25 % celkové plochy obálky budovy, 

t) obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové 
hranici celé budovy nebo zóny, k teré jsou vys taveny př i lehlému 
prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch 
v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo 

sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu, 

u) technickým systémem budovy zařízení určené k vytápění, chlazení, 
větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy 

nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů, 

v) nákladově optimální úrovní stanovené požadavky na energetickou 
náročnost budov nebo jej ich stavebních nebo technických prvků, 
která vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti užití energií, 
na údržbu, provoz a l ikvidaci budov nebo jejich prvků v průběhu 
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odhadovaného ekonomického životního cyklu, 

w) budovou s téměř nulovou spotřebou energie budova s velmi nízkou 
energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu 

pokryta z obnovitelných zdrojů,

x) účinným vytápěním a chlazením způsob vytápění nebo 
chlazení, který nákladově efektivně snižuje množství vstupní 
primární energie nezbytné k dodání jednotky energie do 
stavby v porovnání s výchozím stavem při zohlednění energie 
potřebné pro získání vstupní primární energie, její přeměnu, 

přepravu a distribuci,

y) podstatnou rekonstrukcí změna dokončené stavby, jejíž 
předpokládané náklady by přesáhly 50 % investičních nákladů 

na novou srovnatelnou stavbu,

z) ústřední institucí ústřední orgán státní správy a jiný orgán 
České republiky vymezený v příloze XII rozhodnutí komise 
2008/963/eS, kterým se mění přílohy směrnic evropského 
parlamentu a rady 2004/17/eS a 2004/18/eS o postupech pro 
zadávání veřejných zakázek, pokud jde o seznamy zadavatelů 

a veřejných zadavatelů.

(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) výrobkem spojeným se spotřebou energie výrobek, jenž má při 
používání dopad na spotřebu energie a jenž je uveden na trh nebo 
do provozu, a dále části, které jsou určeny k zabudování do výrobku 

spojeného se spotřebou energie a které jsou uváděny na trh anebo do 
provozu jako jednotlivé části pro konečné uživatele a jejichž vliv na 

životní prostředí lze posoudit samostatně, 

b) součástmi a podsestavami části určené k zabudování do výrobku 
spojeného se spotřebou energie, jež nejsou uváděny na trh nebo do 
provozu jako jednotlivé části pro konečné uživatele, anebo u nichž 

nelze posoudit vliv na životní prostředí samostatně, 

c) energetickým ští tkem označení výrobku spojeného se spotřebou 
energie, které obsahuje údaje o spotřebě energie a jiných hlavních 

zdrojů spotřebovaných v souvislosti s tímto výrobkem, 

d) informačním lis tem normalizovaný přehled informací týkající se 
výrobku spojeného se spotřebou energie, 

e) ekodesignem začlenění prvků nebo funkcí výrobku spojeného se 
spotřebou energie, které mohou mít vliv na životní prostředí během 

životního cyklu tohoto výrobku, do návrhu výrobku spojeného se 

spotřebou energie s cílem zlepšit vliv výrobku na životní prostředí během 
celého životního cyklu, 

f ) j inými hlavními zdroji voda, chemikálie nebo jakékoli j iné látky 
spotřebované výrobkem při běžném používání,

g) uvedením na trh první zpřístupnění výrobku spojeného se spotřebou 
energie na trhu unie za účelem jeho distribuce nebo používání v unii 

za úplatu, bez ohledu na způsob prodeje, nebo bezúplatně,

h) uvedením do provozu první použití výrobku spojeného se spotřebou 
energie uživatelem v členském státě unie k účelu, pro který byl zhotoven, 

i) výrobcem osoba vyrábějící výrobek spojený se spotřebou energie 
a která hodlá uvést výrobek na trh nebo do provozu, a to pod svým 

jménem, popřípadě obchodním označením, 

j )  zplnomocněným zástupcem osoba usazená v uni i ,  k terá byla 
výrobcem písemně pověřena k tomu, aby jeho jménem plnila zcela 

nebo zčásti povinnosti vyplývající z tohoto zákona, 

k) dovozcem osoba usazená v unii, která uvádí na trh nebo do provozu 
v unii výrobek spojený se spotřebou energie ze třetí země, 

l) dodavatelem výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce v unii nebo 

dovozce, uvádějící výrobek spojený se spotřebou energie na trh nebo 
do provozu v unii; pokud tito neexistují, považuje se za dodavatele 
jakákoli osoba, která uvádí na trh nebo do provozu v unii výrobky 

spojené se spotřebou energie, na něž se vztahuje tento zákon, 

m) obchodníkem osoba, která prodává, pronajímá, nabízí ke koupi na 
splátky nebo předvádí výrobky spojené se spotřebou energie konečným 

uživatelům,

n) zvýšením účinnosti užití energie nárůst účinnosti užití 
energie v důsledku technologických nebo ekonomických změn 

nebo v důsledku změn v lidském chování,

o) energetickou službou činnosti, jejichž účelem je ověřitelné 
a měřitelné nebo výpočtem stanovené zvýšení účinnosti užití 
energie nebo jejichž účelem jsou úspory spotřeby energie 
prostřednictvím energeticky účinných technologií  nebo 

provozní činností, údržbou nebo kontrolou,

p) smlouvou o energetických službách smluvní ujednání mezi 
příjemcem a poskytovatelem energetických služeb o opatření 
ke zvýšení účinnosti užití energie, ověřované a kontrolované 
během celého trvání smluvního závazku, kdy jsou náklady na 
toto opatření placeny ve vztahu ke smluvně stanovené míře 
zvýšení účinnosti užití energie nebo k jinému dohodnutému 
kritériu energetické náročnosti, například finančním úsporám,

q) poskytovatelem energetických služeb fyzická nebo 
právnická osoba, která dodává energetické služby nebo 
provádí jiná opatření ke zvýšení účinnosti užití energie zařízení 

konečného uživatele, č. v rámci jeho budovy,

r) úsporami energie množství ušetřené energie určené měřením 
nebo výpočtem spotřeby energie před provedením jednoho 
č. více opatření ke zvýšení účinnosti užití energie a po něm, 
při zajištění normalizace vnějších podmínek, které spotřebu 

energie ovlivňují.

hlaVa II

enerGetIcké koncePce

§ 3 
Státní energetická koncepce

(1) Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem 
vyjadřujícím cíle státu v nakládání s energií v souladu se 
zásadami trvale udržitelného rozvoje, zajištěním bezpečnosti 
dodávek energie,  konkurenceschopnost i  hospodářství 
a sociální přijatelnosti pro obyvatelstvo a je přijímána na 

období 25 let. 

(2) Státní energetická koncepce je závazná pro výkon státní 
správy v oblasti nakládání s energií. 

(3 )  S tátn í  energet ickou koncepc i  schvalu je  na návrh 
ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) 
vláda. Vláda předkládá pro informaci státní energetickou 
koncepci Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České 

republiky.

(4) naplňování státní energetické koncepce vyhodnocuje 
ministerstvo nejméně jedenkrát za 5 let a o vyhodnocení 
informuje vládu. Vyhodnocení je podkladem pro případnou 

aktualizaci státní energetické koncepce.

(5 )  Podk lady v  rozsahu nezbytném pro  zpracován í 
a vyhodnocení státní energetické koncepce poskytuje bezplatně 
ministerstvu, pokud je k tomu vyzván, ústřední orgán státní 
správy, vlastník energetického zařízení nebo držitel licence na 

podnikání v energetických odvětvích2). 



46    |   eDOMES 2015

z á k O n  O  h O S P O D a Ř E n í  E n E R g I í
(6) Státní energetická koncepce je podkladem pro politiku 

územního rozvoje4).

(7 )  obsah  a  způsob  zpracován í  s tá tn í  energe t i cké 
koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování 

a vyhodnocení stanoví vláda nařízením.

§ 4 
Územní energetická koncepce

(1) Územní energetická koncepce stanoví cíle a zásady 
nakládání s energií na území kraje, hlavního města Prahy, 
jeho městských částí nebo obce. Územní energetická koncepce 
vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s  energií 
v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje 
včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání 
s přírodními zdroji energie. Územní energetická koncepce 
obsahuje vymezené a předpokládané plochy nebo koridory 
pro veřejně prospěšné stavby pro rozvoj energetického 
hospodářství, přitom zohledňuje potenciál využití systémů 
účinného vytápění a chlazení, zejména pokud využívají 
vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, 
a vytápění a chlazení využívající obnovitelné zdroje energie 
tam, kde je to vhodné. Součástí územní energetické koncepce 
je vyhodnocení ukazatelů bezpečnosti, konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti nakládání s energií. Územní energetická 
koncepce se zpracovává na období 25 let a vychází ze státní 

energetické koncepce. 

(2)  Územní  energet ická koncepce v  š i rš í ch územních 
souvislostech řešeného území zpřesňuje a rozvíjí cíle státní 
energetické koncepce a určuje strategii pro jejich naplňování.

(3) Územní energetickou koncepci jsou povinni přijmout na 
vlastní náklady pro svůj územní obvod kraj a hlavní město 

Praha. 

(4) návrh územní energetické koncepce zpracovaný podle 
odstavce 3 posuzuje před jej ím vydáním ministerstvo. 
ministerstvo posoudí, zda návrh územní energetické koncepce 
splňuje požadavky tohoto zákona a je v souladu se státní 
energetickou koncepcí a sdělí předkladateli své stanovisko do 
90 dnů ode dne předložení návrhu. Pokud ministerstvo nesdělí 
své stanovisko ve stanovené lhůtě, platí, že s předloženým 

návrhem územní energetické koncepce souhlasí.

(5) Územní energetickou koncepci může, pokud se nejedná 
o povinnost podle odstavce 3, přijmout obec pro svůj územní 
obvod nebo jeho část nebo městská část hlavního města Prahy. 
Územní energetická koncepce přijatá obcí musí být v souladu 
s územní energetickou koncepcí přijatou krajem nebo hlavním 

městem Prahou.

(6) Územní energetická koncepce je podkladem pro zpracování 
zásad územního rozvoje nebo územního plánu4). 

(7) kraj a hlavní město Praha nejméně jednou za 5 let 
zpracuje zprávu o uplatňování územní energetické koncepce 
v uplynulém období a předloží ji ministerstvu, které ji použije 
pro vyhodnocení nebo aktualizaci státní energetické koncepce. 
obec v případě, že územní energetickou koncepci přijala, 
zpracuje nejméně jednou za 5 let zprávu o jejím uplatňování 
v uplynulém období a předloží ji kraji. zpráva je podkladem 
pro případnou aktualizaci příslušné územní energetické 

koncepce.

(8) Podklady v rozsahu nezbytném pro zpracování územní 
energetické koncepce a zpracování zprávy o uplatňování 
územní energetické koncepce v uplynulém období v řešeném 
území bezplatně poskytuje ústřední orgán státní správy 
nebo vlastník energetického zařízení nebo držitel licence 
na podnikání v energetických odvětvích2), pokud je k tomu 

vyzván.

(9) obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce 
a obsah a strukturu podkladů pro zpracování územní 
energetické koncepce a zprávy o uplatňování územní 

energetické koncepce stanoví vláda nařízením.

hlaVa III

Státní ProGram na PodPoru ÚSPor enerGIe 
a VyužItí obnoVItelných a druhotných 

zdroJů enerGIe

§ 5

(1) Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných 
a druhotných zdrojů energie (dále jen „Program“) je dokument 
vyjadřující cíle v oblasti zvyšování účinnosti užití energie, snižování 
energetické náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů 
v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a zásadami 

udržitelného rozvoje3). 

(2 )  P rogram zpracovává na období  jednoho roku min i s te r s t vo 
a předkládá jej ke schválení vládě.

 (3) Ministerstvo vyhodnocuje naplňování Programu jedenkrát ročně 
a o výsledcích informuje vládu. Minis ters tvo výsledky hodnocení 

Programu zohlední v návrhu Programu na další období. 

(4) k uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze státního 
rozpočtu na 

a) energeticky úsporná opatření ke zvyšování účinnosti užití energie 
a snižování energetické náročnosti budov včetně rozvoje budov s téměř 

nulovou spotřebou energie, 

b) rozvoj využívání vysokoúčinné kombinované výroby elektř iny 
a tepla, 

c) modernizaci výrobních a rozvodných zařízení energie, 

d) moderní technologie a materiály pro energeticky úsporná opatření, 

e) rozvoj využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, 

f) rozvoj energetického využití komunálních odpadů1b), 

g) osvětu, výchovu, vzdělávání a poradenství v oblast i nakládání 
s energií, využívání a přínosů obnovi telných a druhotných zdrojů 

energie, 

h) vědu, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s energií, energetických 
úspor a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, 

i) zpracování územní energetické koncepce a nástrojů na její realizaci, 

j) zavádění systémů hospodaření energií, průkazu energetické 
náročnosti budov a provádění energetických auditů a energetických 

posudků, 

k) pobídky malým a středním podnikatelům18) vyrábějícím výrobky 
spojené se spotřebou energie k zavádění nových postupů vedoucích 

ke splnění požadavků na ekodesign, 

l) rozvoj energeticky úsporných budov,

m) podporu informování domácností o přínosech energetických 
auditů, průkazů energetické náročnosti a energetických 

posudků,

n) podporu účinného užit í  energie pro malé a střední 
podnikatele a domácnosti,
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o) poradenství a propagaci energetických služeb.

(5) ministerstvo program uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 

(6) vláda nařízením stanoví pravidla pro poskytování dotací podle 
odstavce 4. 

hlaVa IV

některá oPatření Pro zVyŠoVání hoSPodárnoStI užItí 
enerGIe

§ 6 
Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie

(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie2) 
je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se provádí 
změna dokončené stavby4), zajisti t alespoň minimální účinnost užití 
energie výroben elektřiny nebo tepelné energie stanovenou prováděcím 

právním předpisem. 

(2) Stavebník nebo vlastník zařízení na distr ibuci tepelné energie 
a vni t řní dis t r ibuci tepelné energie a chladu2) je povinen u nově 
zřizovaných zařízení a u zařízení, u nichž se provádí změna dokončené 
stavby4) na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie 
a chladu, zajistit účinnost užití rozvodů energie a vybavení vnějších 
rozvodů a vni t řních rozvodů tepelné energie a chladu v rozsahu 

stanoveném prováděcím právním předpisem. 

(3) Dodavatel kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických 
a so lárn ích tepelných sys témů, mělkých geotermáln ích sys témů 
a tepelných čerpadel (dále jen „vybraná zařízení vyrábějící energii 
z obnovi te lných zdrojů“) je povinen uvést pravdivé, nezkres lené 
a úplné informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních 
nákladech těchto zařízení a jejich energetickou účinnost v technické 

dokumentaci nebo návodu na použití. 

§ 6a 
kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie 

a klimatizačních systémů

(1)  u provozovaných kot lů se jmenovi tým výkonem nad 20 kW 
a př í s lušných rozvodů tepe lné energ ie je  je j ich v las tn ík  nebo 

společenství vlastníků jednotek5) povinen 

a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné 
energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných 

kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, 

b) předloži t  na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kot lů 
a př í s lušných rozvodů tepelné energie min is te rs tvu nebo Stá tn í 

energetické inspekci, 

c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3 
písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání 

této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu unie. 

(2) u provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím 
výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo společenství vlastníků 

jednotek povinen 

a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž 
výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému, 

b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole klimatizačního systému 
ministerstvu nebo Státní energetické inspekci, 

c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3 
písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání 

této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu unie. 

(3) Při kontrole provozovaných kotlů, tepelných rozvodů a klimatizačních 
systémů musejí být splněny tyto podmínky 

a) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, 
které nejsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence 
na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu2) může 
provádět pouze příslušný energetický specialista podle § 10 odst. 1 

písm. c) nebo osoba podle písmene d), 

b) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, 
které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na 
rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu2), provádí 
držitel této licence na výrobu tepla a držitel licence na rozvod tepla, 

c) kontrolu kl imatizačních systémů může provádět pouze přís lušný 
energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. d) nebo osoba podle 

písmene d), 

d) kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontroly 
klimatizačních systémů včetně zpracování příslušné zprávy může provést 
a zpracovat také osoba usazena v jiném členském státě unie, pokud 
je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů 
jiného členského státu unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle 

zvláštního právního předpisu5a), 

e) zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a příslušných rozvodů 
tepelné energie podle odstavce 1 a klimatizačních systémů podle 
odstavce 2 musejí být zpracovány objektivně, nestranně, pravdivě 

a úplně. 

(4) Povinnost podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na kotle a vnitřní 
rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v rodinných 
domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, 
kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. na kotle 
a vnitřní rozvody tepelné energie a kl imatizační systémy umístěné 
v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci se 

poskytuje poradenství podle § 5 odst. 4 písm. g). 

(5) Rozsah, četnost a způsob provádění kont roly, vzor a obsah 
zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie 
a kontrolách klimatizačních systémů stanoví prováděcí právní předpis. 

(6) Státní energetická inspekce každoročně kontroluje zprávy 
podle odstavce 3 písm. e); jejich počet musí odpovídat alespoň 
jedné dvacetině zpráv vydaných v předcházejícím kalendářním 

roce.

§ 7 
Snižování energetické náročnosti budov

(1)  v př ípadě výs tavby nové budovy je s tavebník povinen pln i t 
požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího 
právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, 
žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem 
na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to doložit 
průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje 

hodnocení

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 
optimální úrovni od 1. ledna 2013, 

b) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem 
a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem 
veřejné moci (dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky 

vztažná plocha bude 

1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016, 

2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017, 

3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018, 

c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 
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z á k O n  O  h O S P O D a Ř E n í  E n E R g I í
spotřebou energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky 
vztažnou plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v případě 
budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 
1. ledna 2019 a v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou 

plochou menší než 350 m2 od 1. ledna 2020, 

d) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnost i 
místního systému dodávky energie využívajícího energii 
z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, 
soustavy zásobování tepelnou energií a tepelného čerpadla 

(dále jen „alternativní systém dodávek energie“). 

(2) v případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník 
budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na 
energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu 
a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení, žádosti 
o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její 
energetickou náročnost nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy 
nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší 
změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá 
s tavebnímu povolení č.  ohlášení,  doloži t  průkazem energet ické 

náročnosti budovy 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 
optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky 
budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního 

předpisu, 

b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnost i 
alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního 

předpisu, 

c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti 
budovy podle prováděcího právního předpisu. 

(3) v případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší 
změny dokončené budovy, při které se dokládají požadavky na snížení 
energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy 
nebo technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení 
průkazu energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník budovy nebo 
společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou 
náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a pro stavbu 
splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky 
obálky budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího 
právního předpisu; to doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným 
stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům 

a které jsou povinni uchovávat 5 let. 

(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek 
jsou dále povinni 

a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku 
tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; 
vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni 

umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů, 

b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii 
z obnovi telných zdrojů, která jsou financovaná z programů 
podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo 
finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na 
emise skleníkových plynů, v budově, aby tuto instalaci provedly 
pouze osoby podle § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie 

daňových dokladů týkajících se příslušné instalace,

c) zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby 
tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených 

prováděcím právním předpisem, 

d) ř ídi t se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody 
stanovenými prováděcím právním předpisem, 

e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky 
vztažnou plochou větší než 1 500 m2 zařadit do 1. ledna 2015 
tyto budovy do Systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na 

internetových stránkách ministerstva,

f) vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují 
teplo, chlad nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití 
(dále jen „konečný zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov 
stanovenými měřidly podle zákona o metrologii; konečný 
zákazník má právo na instalaci těchto měřidel a zároveň je 

povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu,

g) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb 
s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou 
energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo 
společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor 
přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou 
stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení 
pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem 
podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé 
bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy 
vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek umožnit 

instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

(5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 
3 nemusí být splněny 

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, 

b) u budov, k teré jsou kul turní  památkou, anebo nejsou kul turní 
památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové 
zóně12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péč. splnění 
některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně 
změni lo jej ich charakter nebo vzhled; tu to skutečnost s tavebník, 
vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným 

stanoviskem orgánu státní památkové péče, 

c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb 
a pro náboženské účely, 

d) u staveb pro rodinnou rekreaci13), které jsou užívány jen část 
roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % 

spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání, 

e) u průmys lových a výrobních provozů, dí lenských provozoven 
a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 gJ za rok, 

f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník 
budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým 
auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na 

životnost budovy a její provozní účely,

g) u budov zpravodajských služeb,

h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke 
speciálnímu využití,

i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých 
je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací 

stupně utajení Přísně tajné nebo tajné,

j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených 
vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná 

hospodařit nebo je užívá.

(6) Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují 
na dodávky uskutečňované 

a) v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci, 

b) pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených 
prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; 

nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem, 

c) pro byty ve v las tnic tv í  společenstv í  v las tníků jednotek, pokud 
společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas5) s odlišnými pravidly, 
za podmínky nepřekročení l imitů stanovených prováděcím právním 
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předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení l imitů se 
prokazuje energetickým posudkem. 

(7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné 
domy a stavby pro rodinnou rekreaci. 

(8) Prováděcí právní předpis s tanoví nákladově optimální úroveň 
požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší 
změny dokončených budov, pro jiné než větší změny dokončených 
budov, pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, dále stanoví 

metodu výpočtu 

energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické 
a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie 
a vzor s tanovení doporučených opatření pro snížení energet ické 

náročnosti budovy. 

(9) Rozsah vybavení vni t řn ích tepelných zař ízení budov př ís t roj i 
regulujícími dodávku tepelné energie, rozsah a způsob vybavení 
každého bytu a nebytového prostoru přístroji registrujícími 
dodávku tepelné energie, měrné ukazatele tepla pro vytápění, 
chlazení a přípravu teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení 

a dodávku teplé vody stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 7a 
Průkaz energetické náročnosti

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je 
povinen 

a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při 
výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov, 

b) opatřit si průkaz u budovy užívané orgánem veřejné moci od 
1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 
500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou 

plochou větší než 250 m2, 

c) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 
4 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro 
vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu 

unie, 

d) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala 
povinnost opatřit si průkaz podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit 

průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu, 

e) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické 
inspekci. 

(2) vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni 

a) opatřit si průkaz 

1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy, 

2. při pronájmu budovy, 

3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy, 

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii 

1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené část i budovy před 
uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy, 

2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením 
smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy, 

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii 

1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu 
kupní smlouvy, 

2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu 

nájemní smlouvy, 

d) zaj is t i t  uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické 
náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních 

a reklamních materiálech při 

1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy, 

2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy,

e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části 
budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou 
část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel 
prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele 
energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu 
z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních 
materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu 
neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních 

a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

(3) vlastník jednotky5) je povinen 

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii 

1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se 
koupě jednotky, 

2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv 
týkajících se nájmu jednotky, 

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii 

1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy, 

2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní 
smlouvy, 

c) zaj is t i t  uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické 
náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních 

a reklamních materiálech při 

1. prodeji jednotky, 

2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky,

d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu 
jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část 
průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo 
pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti 
podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu 
v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel 
prodeje nebo pronájmu neobdrží graf ickou část průkazu, uvede 

v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

(4) Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení 
větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do 
provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy 

teplé vody v této budově a musí 

a) být zpracován pouze 

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), 
nebo

2. osobou usazenou v jiném členském státě unie, pokud je oprávněna 
k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského 
s tátu unie; minis ters tvo je uznávacím orgánem podle zvláš tního 

právního předpisu5a), 

b) být součástí dokumentace14) při prokazování dodržení technických 
požadavků na stavby15), 

c) pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm. 
a) a b) obsahovat energetický posudek, 
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z á k O n  O  h O S P O D a Ř E n í  E n E R g I í
d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně,

e) obsahovat protokol a grafické znázornění, jehož součástí 
je přiřazení klasifikačních tříd ukazatelům energetické 

náročnosti.

(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené 
v § 7 odst. 5 písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které 
jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale 

nacházejí se v památkové rezervaci. 

(6) vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu 
v budově stanoví prováděcí právní předpis. 

(7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán 
průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním 
dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku 
za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle 

odstavce 3 písm. c). 

(8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část 
této budovy včetně jednotky. 

(9) Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy 
nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně 
dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední 
větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 

1. lednem 1947. 

(10) Státní energetická inspekce každoročně kontroluje 
průkazy podle odstavce 4 písm. d); jejich počet musí odpovídat 
alespoň jedné dvacetině průkazů vydaných v předcházejícím 
kalendářním roce. kontrola průkazů zahrnuje též ověření 
vstupních údajů o budově použitých k vydání průkazu 

a výsledků v průkazu vedených.

§ 8 
energetické štítky

(1) výrobky spojené se spot řebou energie, na k teré se vztahuj í 
požadavky označování energetickými štítky, dodání informačních listů 
a zpracování technické dokumentace, stanoví přímo použitelný předpis 
Evropské unie nebo prováděcí právní předpis; a seznam těchto výrobků 

je uveden v prováděcím právním předpise. 

(2) Dodavatel je povinen 

a) dodávat tištěný energetický štítek a informační list v českém jazyce, 
který splňuje požadavky stanovené prováděcím právním předpisem10), 

b) uchovávat technickou dokumentaci podle odstavce 3 pro účely 
kontroly, a to nejméně po dobu 5 let od vyrobení posledního dotčeného 

výrobku spojeného se spotřebou energie, 

c) předloži t  na vyžádání Státní  energet ické inspekci technickou 
dokumentaci podle odstavce 3 a všechny doklady prokazující správnost 
in formací uvedených na energet ickém š t í tku, v informačním l is tu 

a v technické dokumentaci, 

d) předložit na vyžádání Státní energetické inspekci nebo Evropské 
komis i  e lek t ronickou verz i  technické dokumentace, a to do 10 
pracovních dnů po obdržení žádosti Státní energetické inspekce nebo 

Evropské komise, 

e) poskytovat na požádání obchodníkům okamži tě a bezúplatně 
potřebné energetické ští tky a informační listy výrobků spojených se 

spotřebou energie, 

f) zahrnovat informační list výrobku spojeného se spotřebou energie 
do všech informačních a reklamních materiálů týkajících se výrobku 

spojeného se spotřebou energie, 

g) uvést na energetických ští tcích a v informačních listech správné 

in fo rmace za ložené na me todách a  pos tupech měřen í  pod le 
prováděcího právního předpisu10). 

(3) technická dokumentace musí obsahovat 

a) obecný popis výrobku spojeného se spotřebou energie, 

b) provedené konstrukční výpočty, stanoví - l i  tak prováděcí právní 
předpis, 

c) protokoly o zkouškách, pokud jsou k dispozici, včetně protokolů 
o těch zkouškách, které byly provedeny příslušnými notif ikovanými 

osobami podle jiných právních předpisů11), 

d) výpočty nebo odvození informací uvedených v písmenech a) až c) 
v případě, že tyto informace byly získány formou zkoušek u podobných 
typů výrobků spojených se spotřebou energie umožňující ověření 
přesnosti uvedených informací včetně seznamu všech dalších podobných 
typů výrobků spojených se spotřebou energie, u nichž byly informace 

získány stejným způsobem, stanoví-li tak prováděcí právní předpis. 

(4) Obchodník je povinen 

a) řádně viditelným a čitelným způsobem vystavit na nebo u výrobku 
spojeného se spot řebou energie energet ický š t í tek a poskytnout 
informační list v českém jazyce v informačních a reklamních materiálech 
týkajících se výrobku spojeného se spotřebou energie, které jsou 
k výrobkům spojeným se spotřebou energie při loženy, když jsou 

prodávány konečným uživatelům, 

b) opatřit výrobek spojený se spotřebou energie příslušným energetickým 
štítkem na místě stanoveném v prováděcím právním předpise10), a to 
v českém jazyce, kdykoli je výrobek spojený se spotřebou energie, 
na něhož se vztahuje prováděcí právní předpis10), nabízen nebo 

předváděn, 

c) postupovat v případě, že jsou výrobky nabízeny k prodeji, k pronájmu 
nebo ke koupi na splátky prostřednictvím zásilkového prodeje, katalogu, 
internetu, telemarketingu nebo jakýmikoli jinými způsoby, při nichž 
nelze předpokládat, že potenciální konečný uživatel uvidí vystavený 
výrobek spojený se spotřebou energie, tak, aby byly konečnému 
uživateli informace uvedené na energetickém štítku a v informačním 

listu zpřístupněny podle prováděcího právního předpisu10). 

(5) Dodavatel a obchodník jsou dále povinni uvádět odkaz na třídu 
energetické účinnosti výrobku spojeného se spotřebou energie v 

a) informačních a reklamních materiálech popisujících spotřebu energie 
nebo cenu výrobku spojeného se spotřebou energie, 

b) informačních a reklamních technických materiálech popisujících 
konkrétní technické parametry výrobku spojeného se spotřebou energie 

uveřejňovaných v písemné nebo elektronické formě. 

(6) Požadavky na energetické št í tky, informační l is ty a technickou 
dokumentaci podle tohoto zákona se nevztahují na použité výrobky 
spojené se spotřebou energie, jakékol i  dopravní prost ředky pro 
přepravu osob, zvířat nebo věcí a na ští tek s údaji o výkonu nebo 
jeho ekvivalent připojený k výrobku spojenému se spotřebou energie 

z bezpečnostních důvodů. 

(7) náležitosti označování výrobků spojených se spotřebou energie 
ene rge t i ckými  š t í t k y ,  p roveden í  a  obsah ene rge t i ckých  š t í t ků 
a informačních listů, metody a postupy měření, určení třídy energetické 

účinnos t i  a podrobnos t i  obsahu technické dokumentace s tanoví 
prováděcí právní předpis10). 

§ 8a 
ekodesign

(1) výrobky spojené se spot řebou energie, na k teré se vztahuj í 
požadavky na ekodesign, označování CE a ES prohlášení o shodě, 
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stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie a seznam těchto výrobků 
je uveden v prováděcím právním předpise. 

(2) výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je povinen 

a) uvádět na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou 
energie, pouze pokud splňují požadavky na ekodesign, po posouzení 
shody, po označení CE a po vydání ES prohlášení o shodě, a to podle 

prováděcího právního předpisu, 

b) nepřipojovat k výrobku spojenému se spotřebou energie jakékoli jiné 
označení, které by mohlo uvádět uživatele v omyl nebo vést k záměně, 

pokud jde o význam a tvar označení CE, 

c) vyhotovovat dokumenty týkající se posouzení shody a ES prohlášení 
o shodě v českém jazyce. 

(3) výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je po uvedení výrobku 
spojeného se spotřebou energie na trh nebo do provozu dále povinen

a) uchovávat příslušné dokumenty týkající se provedeného posouzení 
shody a vydaných ES prohlášení o shodě po dobu 10 let od vyrobení 

posledního uvedeného výrobku spojeného se spotřebou energie, 

b) poskytovat Státní energetické inspekci veškeré potřebné informace 
uvedené v tomto zákoně a v prováděcím právním předpise vztahující 
se k ověření označení CE, k posouzení a předpokladu shody a k ES 
prohlášení o shodě, a to do 10 dnů po obdržení žádost i  Státní 

energetické inspekce, 

c) poskytovat Státní energetické inspekci vzorky výrobků spojených se 
spotřebou energie k ověření označení CE, k posouzení a předpokladu 

shody a k ES prohlášení o shodě, 

d) v případě, že uvádí na trh nebo do provozu součásti a podsestavy, 
poskytnout výrobci výrobku spojeného se spotřebou energie, na nějž 
se vztahuje toto ustanovení, údaje o materiálovém složení a spotřebě 
energie, materiálů nebo zdrojů těchto součástí nebo podsestav, pokud 

tak stanoví prováděcí právní předpis, 

e) poskytnout konečným uživatelům výrobků spojených se spotřebou 
energie nezbytné informace o tom, jak mohou přispět k udržitelnému 
užívání výrobku spojeného se spotřebou energie a ekologický profil 
výrobku spojeného se spotřebou energie a výhody ekodesignu podle 

prováděcího právního předpisu. 

(4) není-li výrobce usazen v unii a neexistuje-li zplnomocněný zástupce, 
je povinnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 povinen zajistit dovozce. 

neexistuje-li dovozce, považuje se za osobu povinnou podle 

tohoto ustanovení osoba, která uvádí na trh nebo do provozu výrobky 
spojené se spotřebou energie stanovené v odstavci 1. 

(5) Požadavky na označování CE a na ES prohlášení o shodě se 
nevztahují na dopravní prostředky pro přepravu osob, zvířat nebo věcí 
a na výrobky spojené se spotřebou energie vystavené na veletrzích, 
výstavách nebo předváděcích akcích, pokud jsou opatřeny oznámením, 
že nesmějí být uváděny na trh nebo do provozu na území unie, dokud 
nesplní požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcím právním 

předpisem. 

(6) Požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES 
prohlášení o shodě, postupy posuzování a předpoklad shody, postupy 
ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku 

a jeho užívání stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 9 
energetický audit

(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy 
nebo energetického hospodářství, na které se nevztahuje povinnost 

podle odstavce 2, jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické 
hospodářství energetický audit v případě, že 

a) tato budova nebo toto energetické hospodářství má spotřebu 
energie vyšší než je hodnota spotřeby energie stanovená 
prováděcím právním předpisem, a pokud všechny jeho budovy 
a energetická hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu 
energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby 

energie stanovená prováděcím právním předpisem, 

b) u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na 
energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f). 

(2) Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, 
je povinen zpracovat pro j ím užívané nebo vlastněné 
energetické hospodářství energetický audit a dále jej 
pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost 
zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden 
a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření 
s energií podle české harmonizované normy upravující 
systém managementu hospodaření s energií19) nebo má 
zaveden a akreditovanou osobou cert i f ikován systém 
environmentálního řízení podle české harmonizované normy 
upravující systémy environmentálního managementu20), který 

zahrnuje energetický audit.

(3) Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy 
nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován, a musí 

a) být zpracován pouze 

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), 
nebo 

2. osobou usazenou v jiném členském státě unie, pokud je oprávněna 
k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského 
s tátu unie; minis ters tvo je uznávacím orgánem podle zvláš tního 

právního předpisu5a), 

b) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně. 

(4) Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo 
vlastníka budovy nebo energetického hospodářství nebo podnikatele, 
který není malým nebo středním podnikatelem, v případě, že 
pro ně nastala povinnost zpracovat audit podle odstavce 1 nebo 2, 

jsou 

a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní 
energetické inspekci, 

b) splnit opatření nebo část opatření vyplývající z energetického auditu 
ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce v případě, 
že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové 

organizace, 

c) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou podle 
odstavce 3 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění 
osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného 

členského státu unie. 

(5) Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na 

a) stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu 
elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny 
a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkům na účinnost užití 

energie podle prováděcího právního předpisu, 

b) dokončené budovy, jej ichž měrná spotřeba tepla při vytápění 
odpovídá požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem. 

(6) Obsah a způsob zpracování energetického auditu a jeho rozsah 
stanoví prováděcí právní předpis. 
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§ 9a 
energetický posudek

(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo 
energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro 

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnost i 
alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov 
nebo př i  vě t š í  změně dokončené budovy se  zdro jem energ ie 
s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud 
se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při 
přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný 

než alternativní systém dodávek energie, 

b) posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla v případě výstavby 
nové výrobny elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající 
výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 mW 
s výjimkou výroben elektřiny s dobou provozu nižší než 1500 

hodin za rok a jaderných elektráren, 

c) posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla 
pro uspokojení ekonomicky odůvodněné poptávky po teple 
včetně kombinované výroby elektřiny a tepla a připojení 
zařízení minimálně na soustavu zásobování tepelnou energií, 
která se nachází do vzdálenosti 1000 metrů od zdroje 
tepelné energie, v případě výstavby nového nebo podstatné 
rekonstrukce stávajícího průmyslového provozu o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 mW, které produkuje odpadní teplo 

o využitelné teplotě,

d) posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního 
tepla minimálně z průmyslových provozů, které se nachází 
do vzdálenosti 500 metrů od rozvodného tepelného zařízení, 
v případě výstavby nové nebo podstatné rekonstrukce stávající 
soustavy zásobování tepelnou energií se zdroji o celkovém 

tepelném příkonu nad 20 mW,

e) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické 
náročnos t i  budov, zvyšování účinnos t i  užití energie, sn ižování 
emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využit í obnovitelných 
nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla 
financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních 
pros t ředků nebo f inančních pros t ředků pocházej íc ích z  prodeje 
povolenek na emise sk leníkových plynů, pokud poskytovatel 
podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého 

programu podpory jinak,

f) vyhodnocení plnění parametrů projektů real izovaných v rámci 
programů podle písmene  e), pokud poskytovatel podpory 
nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu 

jinak. 

(2) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy 
nebo energetického hospodářství může na základě vlastního rozhodnutí 

zajistit energetický posudek také pro 

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnost i 
alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo 
při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným 

výkonem nižším než 200 kW,

b) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při 
větší změně dokončené budovy, 

c) podklad v oblast i zvyšování účinnosti energie, snižování emisí 
ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využit í obnovitelných nebo 

druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla, 

d) vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém 
auditu, 

e) posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění, 
chlazení a dodávku teplé vody podle § 7 odst. 6 písm. b) a c). 

(3) Energetický posudek musí 

a) být zpracován pouze 

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), 
nebo 

2. osobou usazenou v jiném členském státě unie, pokud je oprávněna 
k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského 
s tátu unie; minis ters tvo je uznávacím orgánem podle zvláš tního 

právního předpisu^5a), 

b) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně,

c) být, v případech podle odstavce 1 písm. b) až d), 

1. součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, 

2. pokud není třeba územního rozhodnutí, součástí projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení, nebo 

3. součástí dokumentace pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení; to neplatí v případě nové 
výrobny elektřiny, na kterou byla vydána státní autorizace 
na výstavbu výrobny elektřiny podle energetického zákona.

(4) Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo 
vlastníka budovy nebo energetického hospodářství jsou 

a) oznámit ministerstvu zpracování energetického posudku osobou podle 
odstavce 3 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění 
osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného 

členského státu unie, 

b) na vyžádání předložit energetický posudek ministerstvu nebo Státní 
energetické inspekci. 

(5) Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického 
posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 9b 
hospodárné užití energie ústředními institucemi

(1) V případě nadlimitních veřejných zakázek ústředních 
institucí na dodávky nebo na služby musí zadavatel stanovit 

zvláštní technické podmínky, kterými jsou

a) pro dodávky výrobku spojeného se spotřebou energie, na 
který se vztahují požadavky na označování energetickými 
štítky, nejvyšší dostupná třída energetické účinnosti stanovená 
podle přímo použitelných předpisů unie o požadavcích na 

označování energetickými štítky, 

b) pro dodávky výrobku spojeného se spotřebou energie, 
na který se vztahují požadavky na ekodesign, pokud se na 
takový výrobek zároveň nevztahují požadavky na označování 
energetickými št í tky, nejvyšší  dostupná účinnost užit í 
energie stanovená podle přímo použitelných předpisů unie 

o požadavcích na ekodesign,

c )  pro dodávky kancelářských př ís t ro jů vymezených 
rozhodnutím rady 2013/107/eu ze dne 13. l istopadu 
2012, o podpisu a uzavření dohody mezi vládou Spojených 
států amerických a unií o koordinaci programů označování 
energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky, minimální 

účinnost užití energie podle přílohy c této dohody,

d) pro dodávky pneumatik vymezených nařízením evropského 
parlamentu a rady č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009, 
o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost 
a jiné důležité parametry, nejvyšší třída palivové účinnosti 

podle tohoto nařízení,
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e) pro nákup nového zboží vymezeného v písmenech a) až d) 
pro účel zakázky na služby, nákup zboží splňujícího podmínky 

podle písmen a) až d),

f) pro nabytí budov s výjimkou nabytí budov za účelem 
větší změny dokončené budovy nebo demolice nebo nabytí 
budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní 
památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo 
památkové zóně, úsporná klasifikační třída energetické 

náročnosti budov a

g) pro nájem budov lepší než méně úsporná klasifikační třída 
energetické náročnosti budov.

(2) zvláštní technické podmínky podle odstavce 1 se uplatní, 
pokud jsou nákladově efektivní a zároveň jsou v souladu 
s pravidly hospodářské soutěže. nákladovou efektivitou se 
v případě zboží rozumí určení poměru mezi náklady a přínosy 
spojenými s užíváním zboží podle odstavce 1 s nejvyšší 
účinností ve srovnání s užíváním takového zboží s nižší 
účinností a v případě budov určení poměru mezi náklady 
a přínosy spojenými s užíváním budov podle odstavce 1 s nižší 
třídou energetické náročnosti ve srovnání s užíváním takové 

budovy s vyšší třídou energetické náročnosti.

(3) Systém monitoringu spotřeby energie je neveřejným 
informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení 
údajů o budovách vlastněných a užívaných ústředními 
institucemi o celkové energeticky vztažné ploše nad 250 m2 
a jejich spotřebě energie. Systém monitoringu spotřeby energie 
vede ministerstvo. Ústřední instituce každoročně nejpozději 
do konce prvního čtvrtletí následujícího kalendářního roku 
zadávají způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje 
do Systému monitoringu spotřeby energie. Údaje vedené 
v Systému monitoringu spotřeby energie stanoví prováděcí 

právní předpis.

(4) Povinnost podle odstavce 3 se nevztahuje na budovy 
zpravodajských služeb, budovy důležité pro obranu státu, 
které jsou určeny ke speciálnímu využití, a budovy, které 
jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt 
sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně 
tajné nebo tajné, a na vybrané budovy k zajištění bezpečnosti 
státu, určené vedoucím organizační složky státu, která je 

s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.

§ 10 
energetický specialista

(1) Energetickým specialis tou je fyzická osoba, která je drži telem 
oprávnění uděleného ministerstvem k 

a) zpracování energetického auditu a energetického posudku, 

b) zpracování průkazu, 

c) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, 
nebo 

d) provádění kontroly klimatizačních systémů. 

(2) Podmínky pro udělení oprávnění podle odstavce 1 jsou 

a) složení odborné zkoušky, které se prokazuje protokolem o výsledku 
zkoušky podle § 10a, 

b) plná svéprávnost, 

c) bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce 3, 

d) odborná způsobilost, která se prokazuje podle odstavce 4. 

(3) za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, 
která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně 

v souvislosti s předmětem činnosti energetického specialisty, pokud se 
na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje 
výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si za účelem prokázání 
bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu7) 
způsobem umožňujícím dálkový přístup výpis z evidence Rejstříku trestů. 
fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá 
bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným 
státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými 

státy, ve 

kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v předcházejících 
3 le tech. nevydávaj í - l i  ty to s tá ty výpis z ev idence t res tů nebo 
rovnocenný dok lad,  před lož í  fyz ická osoba čes tné proh lášen í 
o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, 
jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu 

posledního pobytu. tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. 

(4) za odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje 
vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářských, magisterských 
nebo dok torských s tud i jn ích programech v  ob las t i  techn ických 
věd a jej ich oborech energetiky, energetických zařízení nebo 
stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo střední vzdělání s maturitní 
zkouškou v oblastech vzdělání technického směru v oboru energetiky 
nebo stavebnictví a 6 roků praxe v oboru nebo vyšší odborné vzdělání 
v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví 

a 5 let praxe v oboru. 

(5) Žádost o udělení oprávnění obsahuje kromě náležitostí stanovených 
správním řádem kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost. 

(6) Energetický specialista je povinen 

a) předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné 
energie a zprávu o kontrole klimatizačního systému, průkaz, energetický 
audit a energetický posudek vlastníkovi budovy, společenství vlastníků 

jednotek nebo nájemci budovy, 

b) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické 
nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním 
činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a; získané skutečnosti nesmí použít ke 
svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby; zprostit 
energet ického special is tu mlčenl ivos t i  může pouze fyzická nebo 
právnická osoba, která zadala energetickému specialistovi provedení 
činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a, ministerstvo v případě § 10b, nebo 

stanoví-li tak zvláštní právní předpis, 

c) opatřit energetický audit, energetický posudek, průkaz nebo zprávu 
o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie nebo zprávu 
o kontrole klimatizačního systému vlastnoručním podpisem, svým jménem, 
číslem dokumentu vygenerovaným z evidence ministerstva 
o provedených činnostech energetického specialisty a číslem 
oprávnění uděleným ministerstvem a datem zpracování; evidenční číslo 
energetického specialisty nesmí být používáno na jiných než na výše 

uvedených dokumentech, 

d) průběžně předávat způsobem umožňujíc ím dálkový 
přístup do evidence ministerstva o provedených činnostech 
energetických specialistů údaje týkající se energetického 
auditu, energetického posudku, průkazu, zprávy o kontrolách 
kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie a zprávy 

o kontrolách klimatizačních systémů,

e) předkládat na vyžádání ministerstvu nebo Státní energetické inspekci 
dokumenty a informace vztahující se k činnostem podle § 6a, 7a, 
9 a 9a a zpracovaným zprávám o kontrolách provozovaných kotlů 
a rozvodů tepelné energie, k zpracovaným kontrolám klimatizačních 
systémů, k zpracovaným průkazům a k zpracovaným energetickým 

auditům a energetickým posudkům, 

f) v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného 
zpracovávat energetický audit a energetický posudek, být pojištěn pro 
případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl 
úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; pojištění musí 

trvat po celou dobu výkonu činnosti, 
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g) neprovádět činnost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud 

1. je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo 
má majetkovou účast v právnické osobě nebo fyzické osobě, která 
je vlastníkem nebo provozovatelem kotlů, rozvodů tepelné energie, 
klimatizačních systémů, budovy nebo její části nebo energetického 
hospodářství, které jsou předmětem kontroly nebo na které zpracovává 

energetický audit, energetický posudek nebo průkaz, nebo 

2. je osobou blízkou k osobám podle bodu 1, 

h) absolvovat přezkušování podle § 10a, 

i) zpracovávat příslušné dokumenty v souladu s ustanovením § 6a 
odst. 3 a 5, § 7a odst. 4 a 6, § 9 odst. 3 a 5 a § 9a odst. 3 a 5 

a podklady pro jejich zpracování uchovávat po dobu 5 let. 

(7) Energetický specialis ta je dále povinen absolvovat pravidelné 
průběžné aktualizační odborné vzdělávání podle § 10a (dále jen 
„průběžné vzdělávání“); součástí této povinnosti je podání žádosti 
o absolvování průběžného vzdělávání způsobem umožňujícím dálkový 
přístup nejpozději 3 měsíce před uplynutím 3 let od termínu udělení 
oprávnění nebo od termínu absolvování posledního průběžného 

vzdělávání. 

(8) Žádost o průběžné vzdělávání obsahuje údaje podle § 10c odst. 
1 a 

a) druh oprávnění podle odstavce 1, ke kterému se bude průběžné 
vzdělávání vztahovat, 

b) kopii dokladu o posledním absolvování průběžného vzdělávání, 

c) čestné prohlášení o tom, že nedošlo ke změně ve skutečnostech 
prokazujících odbornou způsobilost, v opačném případě kopie dokladů 

prokazujících odbornou způsobilost. 

(9) vzor žádosti o udělení oprávnění, vzor žádosti o absolvování 
průběžného vzdělávání a rozsah údajů předávaných energetickým 
specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech 

energetických specialistů stanoví prováděcí právní předpis. 

(10) energetický specialista je povinen nahradit škodu21) 
způsobenou neobjektivně, nesprávně nebo neúplně jím 
zpracovaným energetickým auditem, energetickým posudkem, 
průkazem, zprávou o kontrole provozovaných kotlů a rozvodů 
tepelné energie a zprávou o kontrole klimatizačních systémů 
nebo neobjektivním, nesprávným nebo neúplným posouzením 

zjištěných skutečností pro jejich zpracování.

§ 10a 
odborná zkouška, průběžné vzdělávání 
a přezkušování energetických specialistů

(1) Odborná zkouška 

a) se skládá z ústní a písemné části, jejichž obsah a rozsah je stanoven 
prováděcím právním předpisem, 

b) je pořádána Státní energetickou inspekcí a provádí se před 
zkušební komisí jmenovanou Státní energetickou inspekcí 
podle pravidel stanovených prováděcím právním předpisem,

c) je zakončena protokolem o výsledku zkoušky, který vydává zkušební 
komise, a který Státní energetická inspekce bezodkladně 

předává ministerstvu. 

(2) Průběžné vzdělávání 

a) upevňuje, prohlubuje a aktual izuje odborné znalost i  platných 
právních předpisů upravuj ících hospodaření energi í, energet ické 
náročnosti budov a energetického hospodářství, energetické účinnosti 
výroben energie včetně výroben energie využívající obnovitelné zdroje 

energie a druhotné zdroje energie a kombinovanou výrobu elektřiny 
a tepla, v rozsahu a podle pravidel stanovených prováděcím právním 

předpisem, 

b) pořádá organizace, popřípadě více organizací, která je pověřená 
ministerstvem, 

c) je ukončeno písemným odborným testem energetického specialisty 
z oblastí uvedených v písmenu a); test se vykonává za účasti člena 

zkušební komise nebo jiné osoby jmenované ministerstvem, 

d) je zakončeno protokolem o absolvování průběžného vzdělávání, který 
organizace předává energetickému specialistovi a v kopii ministerstvu. 

(3) absolvování průběžného vzdělávání zahrnuje podání 
žádosti o účast v průběžném vzdělávání v řádném termínu, 
účast na průběžném vzdělávání a úspěšné absolvování 

písemného odborného testu.

(4) Přezkušování 

a) se provádí na základě výzvy Státní energetické inspekce před 
zkušební komisí jmenovanou Státní energetickou inspekcí, a to 

1. na návrh ministerstva v případě neúspěšného absolvování 
písemného odborného testu podle odstavce 2 písm. c), nebo

2. z vlastního podnětu v případě opakovaného spáchání 
správního deliktu podle § 12 odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 
nebo 4 nebo podle § 12a odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 
4; správní delikt je spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 
5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za správní 
delikt nabylo právní moci, byl znovu spáchán některý z těchto 

správních deliktů, a

b) je zakončeno protokolem o výsledku přezkoušení, který 
vydává zkušební komise a který předává ministerstvu.

(5) Ministerstvo pověří organizaci podle odstavce 2 písm. b) na žádost 
organizace, jestliže 

a) prokáže odbornou úroveň pravidel pro průběžné vzdělávání 
podle odstavce 2 písm. a), 

b) prokáže neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly 
ovlivnit výsledky její činnosti, a 

c) vyčíslí cenu odborného kurzu pro průběžné vzdělávání tvořenou 
náklady a přiměřeným ziskem, a to na dobu 4 let; po skončení této 
doby může ministerstvo na žádost organizace dobu jejího pověření 

prodloužit, a to i opakovaně. 

(6) neplní-li pověřená organizace povinnosti stanovené v tomto zákoně, 
ministerstvo rozhodne o zrušení pověření organizace k průběžnému 

vzdělávání. 

(7) Obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného 
vzdělávání a přezkušování, pravidla a jednání zkušební komise 
a organizace pořádající průběžné vzdělávání stanoví prováděcí právní 

předpis. 

§ 10b 
Vydání a zrušení oprávnění a zápis energetického 
specialisty do seznamu energetických specialistů

(1) Ministerstvo udělí oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky pro 
udělení oprávnění, a zapíše jej do seznamu energetických specialistů. 
ode dne předání žádosti žadatele o udělení oprávnění Státní 
energetické inspekci k provedení odborné zkoušky do dne 
předání protokolu o výsledku zkoušky Státní energetickou 

inspekcí ministerstvu lhůty pro vydání rozhodnutí neběží.

(2) v případě, že uchazeč v žádost i uvedl nepravdivé informace 
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prokazující jeho odbornou způsobilost, může uchazeč znovu podat 
žádost po uplynutí 6 let od podání původní žádosti. 

(3) Ministerstvo oprávnění zruší a vyškrtne energetického specialistu ze 
seznamu energetických specialistů v případě, že energetický specialista 
již nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění podle § 10 odst. 2, 
požádá o zrušení oprávnění, nezúčastní se přezkušování 
nebo neuspěje při přezkušování podle § 10a odst. 4 anebo 
se nepřihlásí nebo nezúčastní průběžného vzdělávání podle 
§ 10 odst. 7. Oprávnění zaniká smrtí energetického speciality nebo 
jeho prohlášením za mrtvého; v tom případě ministerstvo vyškrtne 

energetického specialistu ze seznamu energetických specialistů. 

(4) Energetický specialis ta je po doručení rozhodnutí ministerstva 
o zrušení oprávnění povinen okamžitě ukončit činnost, pro kterou mu 
bylo zrušeno oprávnění; rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný 

účinek. 

§ 10c 
Seznam energetických specialistů

(1) Do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem se 
zapisují následující údaje 

a) číslo oprávnění, 

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 

c) datum narození, 

d) druh oprávnění a datum zápisu, popřípadě datum vyškrtnutí, 

e) adresa místa trvalého pobytu, 

f) další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa), 

g) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, 

h) obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační číslo 
osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a kontaktní údaje, pokud 

energetický specialista není osobou samostatně výdělečně činnou, 

i) datum absolvování průběžného vzdělávání. 

(2) Údaje ze seznamu energetických specialistů podle odstavce 1 jsou 
veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva. 

§ 10d 
osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení 

vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů 

(1) Osoba oprávněná provádět instalaci je povinna zajist i t výkon 
odborných činnost í  spočívaj íc ích v ins ta laci vybraných zař ízení 
vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, 
které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost 
podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 

5 let.

( 2 )  P ř e s h ran i čně  může  v yb raná  za ř í zen í  v y rábě j í c í  ene rg i i 
z obnovitelných zdrojů instalovat osoba usazená v jiném členském státě 
unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních 
předpisů j iného členského s tátu unie; minis ters tvo je uznávacím 

orgánem podle zvláštního právního předpisu5a). 

(3) ministerstvo jako autorizující orgán zveřejňuje na svých 
internetových stránkách údaje z evidence vydaných osvědčení 
podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, kterými 

jsou 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení a případný akademický 
titul a vědecká hodnost uchazeče,

b) datum narození,

c) datum konání zkoušky a datum vydání osvědčení,

d) název profesní kvalifikace pro instalaci vybraných zařízení 
vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, jejíž dosažení je 

na základě ověření odborné způsobilosti potvrzováno.

§ 10e 
Smlouva o energetických službách 

(1) Smlouva o energetických službách (dále jen „smlouva“) 
musí být písemná a musí dále obsahovat

a) výčet opatření v oblasti účinnosti užití energie, která mají 
být prováděna, nebo výčet výsledků v oblasti účinnosti užití 

energie, kterých má být dosaženo, 

b) specifikaci zaručených úspor nákladů nebo úspor energie, 
jichž má být dosaženo prováděním opatření obsažených 
ve smlouvě, včetně velikosti zaručených úspor, jichž bude 
dosaženo v jednotlivých obdobích po dobu trvání smluvního 

závazku při standardních podmínkách provozu,

c) dobu, na kterou se smlouva uzavírá, podmínky odstoupení 
od smlouvy, termíny a období významné pro zjišťování 

dosažené úspory nákladů nebo úspory energie,

d) výchozí údaje umožňující zjistit dosažené úspory nákladů 
nebo úspory energie, které zahrnují minimálně

1. výchozí spotřebu energie a výchozí výši nákladů, oproti 
kterým je počítána dosažená úspora, a

2. výchozí ceny energií, na základě kterých je vypočtena 
referenční výše nákladů podle bodu 1,

e) seznam kroků, které je třeba učinit pro provedení opatření 
nebo souboru opatření, popřípadě doplněné o související 

náklady,

f) podmínky pro případné zapojení třetích stran v rámci 
subdodavatelských vztahů s poskytovatelem energetických 

služeb,

g) stanovení odměny pro poskytovatele energetických služeb 
za poskytnuté plnění včetně rozdělení podílu smluvních stran 

na dosažených finančních úsporách,

h) podmínky dokumentování, měření a ověřování dosažených 
zaručených úspor nákladů nebo úspor energie, kontrol kvality 

a záruk,

i) postup, jakým bude reagováno na měnící se rámcové 
podmínky, které se dotýkají obsahu a výsledku smlouvy, 
zejména na změny v cenách energie, změny v intenzitě 

využívání objektů a zařízení,

j) ujednání míry finančního rizika nebo sankcí pro případ 
nedosažení sjednaného zvýšení účinnosti užití energie, a 

k) sankce za porušení smluvních povinností.

(2) není-li příjemcem energetických služeb veřejný zadavatel 
podle zákona upravujícího veřejné zakázky, nemusí smlouva 
obsahovat náležitosti podle odstavce 1 písm. b) až d) a f) 
až k) nebo se tato ustanovení pro sjednání smlouvy použijí 

přiměřeně.

§ 10f 
Seznam poskytovatelů energetických služeb

(1) Seznam poskytovatelů energetických služeb je veřejný 
informační systém veřejné správy, který slouží k evidenci 

poskytovatelů energetických služeb.
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(2) Správcem seznamu poskytovatelů energetických služeb 
je ministerstvo. ministerstvo zveřejní údaje ze seznamu 
poskytovatelů energetických služeb na svých internetových 

stránkách.

(3) V seznamu poskytovatelů energetických služeb se vedou 
tyto údaje o fyzických osobách

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, 

b) datum narození,

c) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, 

d) adresa místa trvalého pobytu, a

e) kontaktní údaje, minimálně telefonní číslo a elektronická 
adresa.

(4) V seznamu poskytovatelů energetických služeb se vedou 
tyto údaje o právnických osobách

a) název nebo obchodní firma,

b) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

c) adresa sídla,

d) u zahraniční osoby také adresa sídla pobočky nebo jiné 
organizační složky jejího obchodního závodu na území České 

republiky, pokud ji zřizuje, a

e) kontaktní údaje, minimálně telefonní číslo a elektronická 
adresa.

(5) Poskytovatel energetických služeb je povinen ministerstvu 
bez zbytečného odkladu oznámit změny v evidovaných 
údajích, s výjimkou údajů, které jsou vedeny v základních 

registrech.

§ 10g 
Výmaz ze seznamu poskytovatelů energetických 

služeb 

ministerstvo ze seznamu poskytovatelů energetických služeb 
vymaže osobu, která

a) o výmaz ze seznamu požádala, 

b) zemřela, byla prohlášena za mrtvou, nebo zanikla, 

c) byla omezena ve svéprávnosti, nebo

d) přestala být poskytovatelem energetických služeb.

§ 10h 
Využívání údajů z informačních systémů veřejné 

správy

(1) ministerstvo využívá k výkonu působnosti podle tohoto 
zákona

a) údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z informačního systému cizinců.

(2)Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa pobytu,

d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti 
nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, 

a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres 
místa trvalého pobytu,

f) omezení svéprávnosti,

g) datum úmrtí,

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého 
uveden jako den smrti  nebo den, který subjekt údajů 

prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa 
trvalého pobytu,

f) omezení svéprávnosti,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého 
uveden jako den smrti  nebo den, který subjekt údajů 

prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním 
registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence 
obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou 

ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít 
vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného 

úkolu.

§ 11 
Působnost ministerstva

(1) Ministerstvo 

a) zpracovává návrhy Státní energet ické koncepce, provádí jej í 
aktualizaci a vyhodnocování, 

b) zpracovává národní akční plán energet ické účinnost i , jehož 
součástí jsou národní akční plán na zvýšení počtu budov 
s téměř nulovou spotřebou energie a Strategie renovace fondu 
obytných a komerčních budov v České republice, provádí jeho 

aktualizaci a vyhodnocení, 

c) vydává stanovisko k návrhu územní energetické koncepce,
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d) rozhoduje o přidělování dotací z Programu, 

e) sleduje vývoj účinnosti užití energie a energetické náročnosti budov 
a působí na snižování její spotřeby a snížení negativních dopadů 
na životní prost ředí př i  nakládání s energi í  a využívání energie 

z obnovitelných a druhotných zdrojů, 

f) vyhodnocuje a propaguje výsledky Programu, 

g)  zabezpečuje č innos t i  spojené s  poradens tv ím, vzděláváním 
a propagací efektivního využívání energie, propagací využívání 
obnovitelných a druhotných zdrojů energie, propagací 
zvyšování účinnosti užití energie a energetických služeb, 
včetně informovanosti spotřebitelů o dostupnosti kvalifikačních 
č. certifikačních systémů poskytovatelů energetických služeb, 

h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti nakládání s energií za 
účelem zahraniční pomoci, účasti České republiky v mezinárodních 

organizacích a prezentace dosažených výsledků, 

i) vydává a zrušuje oprávnění energetického specialisty a vede seznam 
energetických specialistů, 

j) pověřuje organizaci, která provádí průběžné vzdělávání energetických 
specialistů, a stanovuje pravidla jednání této organizace, 

k) uplatňuje s tanovisko k pol i t ice územního rozvoje a zásadám 
územního rozvoje, 

l) informuje Evropskou komisi o plnění závazků vyplývajících ze směrnic 
a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, 

m) zveřejňuje a aktualizuje informace ohledně jednotl ivých forem 
podpory pro úspory energie a pro zař ízení  využívaj íc í  energi i 

z obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

n) vede Systém monitoringu spotřeby energie,

o) vede evidenci ministerstva o provedených činnostech 
energetických specialistů,

p) vede seznam poskytovatelů energetických služeb,

q) zpracovává a předává evropské komisi zprávu o pokroku 
dosaženém při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti,

r) zpracovává a předává evropské komisi statistické údaje 
týkající se kombinované výroby elektřiny a tepla,

s) připravuje metodiku vyhodnocování statistických údajů 
týkaj íc ích se energet ické účinnost i  v rámci programů 
financovaných z veřejných prostředků, provádí jejich sběr 

a zpracování a předává je evropské komisi.

(2) Činnostmi podle odstavce 1 může ministerstvo pověřit organizační 
složku státu. 

hlaVa V

SPráVní delIkty

§ 12 
Přestupky

(1) fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty 
nebo činnost osoby oprávněné provádět instalaci, 

b) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie 
nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1, 

c) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie 
a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití 

rozvodů energie podle § 6 odst. 2, 

d) jako vlastník kotlů s výkonem nad 20 kW a rozvodů tepelné energie 
nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1, 

e) jako vlastník klimatizačního systému se jmenovitým chladicím výkonem 
vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2, 

f) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností 
podle § 7 odst. 1, 

g) jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní 

1. některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 
odst. 2 nebo 3, 

2. některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1, nebo 

3. některou z povinností podle § 9 odst. 4, nebo § 9a odst. 1 nebo 4, 

h) jako vlastník budovy nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 
2, 

i) jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 
3 nebo 7, 

j) jako vlastník nebo uživatel bytu nebo nebytových prostor 
neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu přístrojů 

1. regulujících dodávku tepelné energie podle § 7 odst. 4 písm. 
a) nebo 

2. registrujících dodávku tepelné energie podle § 7 odst. 4 
písm. g)

na základě výzvy vlastníka budovy nebo společenství 
vlastníků jednotek

k) jako konečný zákazník neumožní instalaci, údržbu nebo 
kontrolu stanoveného měřidla podle § 7 odst. 4 písm. f),

l) jako vlastník energetického zařízení neposkytne na výzvu 
podklady 

1. pro zpracování nebo vyhodnocení státní energetické 
koncepce podle § 3 odst. 5,

2. pro zpracování územní energetické koncepce podle § 4 odst. 
8, nebo 

3. zpracování zprávy o uplatňování územní energetické 
koncepce v uplynulém období podle § 4 odst. 8,

m) jako energetický specialista

1. v rozporu s § 6a odst. 3 písm. e) zpracuje neobjektivní, 
nesprávnou nebo neúplnou zprávu o kontrolách provozovaných 
kotlů, příslušných rozvodů tepelné energie nebo klimatizačních 

systémů,

2. v rozporu s § 7a odst. 4 písm. d) zpracuje neobjektivně, 
nesprávně nebo neúplně průkaz,

3. v rozporu s § 9 odst. 3 písm. b) zpracuje neobjektivně, 
nesprávně nebo neúplně energetický audit,

4. v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zpracuje neobjektivně, 
nesprávně nebo neúplně energetický posudek,

5. nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 6, nebo

6. okamžitě neukonč. činnost podle § 10b odst. 4.
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(2) za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 50 000 kč. jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), i), j), k) 
nebo l),

b) 100 000 kč. jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), 
d), e), f), g) nebo m) bodů 5 nebo 6,

c) 500 000 kč. jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. m) 
bodů 1, 2, 3 nebo 4.

§ 12a 
Správní delikty právnických a podnikajících 

fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního 
deliktu tím, že 

a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty 
nebo osoby oprávněné provádět instalaci, 

b) jako vlastník energetického zařízení nebo držitel licence 
na podnikání v energetických odvětvích neposkytne na výzvu 

podklady pro

1. zpracování nebo vyhodnocení státní energetické koncepce 
podle § 3 odst. 5,

2. zpracování územní energetické koncepce podle § 4 odst. 
8, nebo 

3. zpracování zprávy o uplatňování územní energetické 
koncepce v uplynulém období podle § 4 odst. 8,

c) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie 
nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1, 

d) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie 
a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití 

rozvodů energie podle § 6 odst. 2, 

e) jako dodavatel zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů 
v rozporu s § 6 odst. 3 uvede v technické dokumentaci nebo návodu 

na použití nesprávné, zkreslené nebo neúplné informace, 

f) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící kotle se 
jmenovitým výkonem nad 20 kW a rozvody tepelné energie nesplní 

některou z povinností podle § 6a odst. 1, 

g )  jako v las tn ík  nebo spo lečens tv í  v las tn íků jedno tek v las tn íc í 
klimatizační systém se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 

kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2, 

h) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností 
podle § 7 odst. 1, 

i) jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek 

1. nesplní některou z povinností při změnách dokončených budov podle 
§ 7 odst. 2 nebo 3, nebo 

2. nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1, 

j) jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní 
některou z povinností podle § 7a odst. 2, 

k) jako stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy 
nebo energetického hospodářství 

1. nepodrobí budovu nebo energetické hospodářství energetickému 
auditu podle § 9 odst. 1, 

2. nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 4, 

3. nezajistí energetický posudek pro některý z účelů podle § 9a odst. 
1, nebo 

4. neoznámí ministerstvu provedení energetického posudku podle § 
9a odst. 4 písm. a), 

l) jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 
3 nebo 7, 

m) jako energetický specialista 

1. v rozporu s § 6a odst. 3 písm. e) zpracuje neobjektivní, nesprávnou 
nebo neúplnou zprávu o kontrolách provozovaných kotlů, příslušných 

rozvodů tepelné energie nebo klimatizačních systémů, 

2. v rozporu s § 7a odst. 4 písm. d) zpracuje neobjektivně, nesprávně 
nebo neúplně průkaz, 

3. v rozporu s § 9 odst. 3 písm. b) zpracuje neobjektivně, nesprávně 
nebo neúplně energetický audit, 

4. v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zpracuje neobjektivně, nesprávně 
nebo neúplně energetický posudek, 

5. nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 6, 

6. neabsolvuje průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 7, nebo 

7. okamžitě neukonč. činnost podle § 10b odst. 4, 

n) jako zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neuvede 
k las i f ikačn í  t ř ídu  ukazate le  energe t i cké  náročnos t i 
v informačních a reklamních materiálech podle § 7a odst. 2 

písm. e) nebo § 7a odst. 3 písm. d),

o)  jako podnikatel ,  který není  malým nebo středním 
podnikatelem,

1. nezpracuje energetický audit podle § 9 odst. 2 nebo

2. nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 4,

p) v rozporu s § 10d nezajistí výkon odborných činností 
spočívajících v instalaci vybraných zařízení pouze fyzickými 
osobami, které jsou držiteli příslušného osvědčení o získání 

profesní kvalifikace,

q) jako poskytovatel energetických služeb neoznámí bez 
zbytečného odkladu změny v evidovaných údajích podle § 

10f odst. 5,

r) jako zadavatel nesplní některou z povinností podle § 9b 
odst. 1.

(2) Právnická osoba nebo podnikaj íc í  fyzická osoba se dopust í 
správního deliktu dále tím, že 

a) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených 
v § 8 odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8 odst. 2, 

b) jako obchodník obchodující s výrobky spojenými se spotřebou 
energie uvedenými v § 8 odst. 1 poruší některou z povinností podle 

§ 8 odst. 4, 

c) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených 
v § 8 odst. 1 nebo jako obchodník obchodující s těmito výrobky poruší 

některou z povinností podle § 8 odst. 5, 

d) jako výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uvádějící 
na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou energie uvedené 

v § 8a odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8a odst. 2, 

e) jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce uvádějící na 
trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou energie uvedené 
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v § 8a odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8a odst. 3, 

f) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených 
v § 8 odst. 1 nesplní opatření podle § 94 odst. 2 písm. c), d) nebo e) 

energetického zákona, nebo 

g) jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce výrobků 
spojených se spotřebou energie uvedených v § 8a odst. 1 nesplní 
opatření podle § 94 odst. 2 písm. c), d) nebo e) energetického zákona. 

(3) za správní delikt se uloží pokuta do 

a) 100 000 kč. jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), 
d), e), f), g), k) bodu 2 nebo 4, písm. l) nebo m) bodů 5, 6 nebo 

7, písm. n), písm. o) bodu 2, písm. p) nebo q), 

b) 200 000 kč. jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), i) 
nebo j), 

c) 5 000 000 kč. jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), 
k) bodu 1 nebo 3, odstavce 1 písm. m) bodů 1, 2, 3 nebo 4 nebo 
odstavce 1 písm. o) bodu 1 nebo písm. r) nebo podle odstavce 2. 

§ 12b 
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, 
že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení 

právní povinnosti zabránila. 

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti 
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům 

a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže 
správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm 

dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. 

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Státní energetická 
inspekce^7a). v prvním stupni územní inspektorát, v jehož územní 
působnosti se nachází místo spáchání správního deliktu. O odvolání 

rozhoduje ústřední inspektorát. 

(5) na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické 
osoby7b) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona 

o odpovědnosti a postihu právnické osoby. 

(6) Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce. 

(7) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. 

§ 13 
ochrana zvláštních zájmů

(1) Minis ters tvo je dotčeným orgánem státní správy8) při ochraně 
zájmů chráněných tímto zákonem v řízeních, která provádí Ministerstvo 
spravedlnosti, pokud u některých staveb ministerstvo spravedlnosti 

vykonává působnost stavebních úřadů. 

(2) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy8) 
př i  ochraně zájmů chráněných t ímto zákonem v  ř ízeních, k terá 
prováděj í j iné s tavební úřady, než jsou s tavební úřady uvedené 
v odstavci 1, 4 nebo 5. Státní energetická inspekce vydává 
v těchto řízeních závazná stanoviska, jedná-li se o výstavbu 
výroben elektřiny nebo výroben tepla o celkovém tepelném 
příkonu nad 20 mW, s výjimkou výroben elektřiny, na které 
ministerstvo vydalo státní autorizaci na výstavbu výrobny 
elektřiny podle energetického zákona. dále Státní energetická 
inspekce v těchto řízeních vydává závazná stanoviska, pokud 
je stanovena povinnost vypracovat energetický posudek 
podle § 9a odst. 1 písm. a). Státní energetická inspekce je 
dále dotčeným orgánem státní správy při pořizování územní 

plánovací dokumentace v případě, že pro dané území je 
vydána územní energetická koncepce. 

(3) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy při 
pořizování politiky územního rozvoje a územní plánovací dokumentace, 
pokud umisťují výrobny elektřiny nebo výrobny tepla o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 mW.  v těch to př ípadech vydává 

stanovisko v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. 

(4) Ministerstvo obrany jako dotčený orgán státní správy uplatňuje 
závazná stanoviska podle tohoto zákona v územním řízení a stavebním 

řízení u staveb důležitých pro obranu státu17). 

(5) ministerstvo vnitra jako dotčený orgán státní správy 
uplatňuje závazná stanoviska podle tohoto zákona v územním 
řízení a stavebním řízení u staveb, které provádí ministerstvo 

vnitra.

§ 13a 
kontrola

(1) kontrolu dodržování ustanovení tohoto zákona upravuje zvláštní 
zákon2). 

(2) kontrolu dodržování tohoto zákona v objektech důležitých pro obranu 
státu17) provádí Ministerstvo obrany, v objektech sloužících k plnění 
úkolů Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Policejní akademie 
České republiky, hasičského záchranného sboru České republiky, 
Úřadu pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služby 
a v objektech organizačních složek státu a příspěvkových organizací 
zřízených Ministerstvem vnitra provádí Ministerstvo vnitra a u staveb, 
u kterých Ministerstvo spravedlnosti vykonává působnost stavebního 

úřadu, provádí Ministerstvo spravedlnosti. 

hlaVa VI

SPoleČná, Přechodná a záVěreČná 
uStanoVení

§ 14

(1) Povinnost podle § 4 zpracovat územní energetickou koncepci musí 
být splněna do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

(2) Povinnost podle § 6a odst. 10 vybavit vnitřní tepelná zařízení budov 
přístroji regulujícími dodávku tepelné energie musí být splněna do 7 let 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

(3)  Organizační s ložky s tá tu,  organizační s ložky krajů a  obcí, 
příspěvkové organizace uvedené v § 9 odst. 3 písm. b) a fyzické 
a právnické osoby uvedené v § 9 odst. 3 písm. c) jsou povinny do 4 let 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nechat si zpracovat na jimi 
provozované energetické hospodářství a budovy energetický audit. 
tato lhůta nemusí být dodržena, je-li celková roční spotřeba energie 
vyšší než desetinásobek vyhláškou stanovených hodnot; v tomto případě 
se lhůta prodlužuje na 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
s tím, že energetický audit musí být zahájen do 2 let ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

(4) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 až 10a. 

(5) Práce na zpracování územní energet ické koncepce musí být 
zahájeny do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona. 

(6 )  Pov innos t  zpracovávat  energe t ický audi t  se nevz tahu je na 
energetické hospodářství a budovy, u kterých bylo vydáno stavební 
povolení, nebo byla zahájena nebo ukončena výstavba nebo změna 

dokončené stavby 



60    |   eDOMES 2015

z á k O n  O  h O S P O D a Ř E n í  E n E R g I í
a) do 31. prosince 2001 se státní dotací poskytnutou ministerstvem 

v rámci programu, nebo 

b) do 31. prosince 2001 se státní dotací nebo půjčkou Státním fondem 
životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj, nebo Ministerstvem 

zemědělství. 

ČáSt druhá

ÚČInnoSt 

§ 15

tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. 

klaus v. r. 

havel v. r. 

zeman v. r. 

Poznámky pod čarou k zákonu č. 406/2000 Sb.:

1) Směrnice evropského parlamentu a rady 2009/28/eS ze dne 
23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/eS 

a 2003/30/eS. 

Směrnice evropského parlamentu a rady 2009/125/eS ze dne 
21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na 

ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Směrnice evropského parlamentu a rady 2010/30/eu ze dne 
19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na 
energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie 

a v normalizovaných informacích o výrobku.

Směrnice evropského parlamentu a rady 2010/31/eu ze dne 
19. května 2010 o energetické náročnosti budov.

Směrnice evropského parlamentu a rady 2012/27/eu ze 
dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/eS a 2010/30/eu a o zrušení směrnic 2004/8/eS 

a 2006/32/eS. 

1b) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2) zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3) § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 

4) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

4b) zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 
a o změně některých zákonů. 

4c) § 15 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), 

ve znění pozdějších předpisů. 

5) zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické 
vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým 
prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění 

pozdějších předpisů. 

5a)  zákon č.  18/2004 Sb.,  o uznávání  odborné kva l i f i kace 
a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie 

a některých příslušníků jiných států, a o změně některých zákonů (zákon 
o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 

6c) vyhláška č. 442/2004 Sb., k terou se s tanoví podrobnost i 
označování energetických spotřebič. energetickými štítky a zpracování 
technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro 

elektrické spotřebič. uváděné na trh. 

6d) zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba 
označení CE. 

6f )  vyhláška č.  213/2001 Sb., k terou se s tanoví  podrobnos t i 
náležitostí energetického auditu, ve znění pozdějších předpisů. 

6f) zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

7) zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

7a) § 92 ods t .  1 a § 93 ods t .  2 zákona č.  458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

7b) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 

8) § 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

9) zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění 
pozdějších předpisů. 

10) vyhláška č. 442/2004 Sb., k terou se s tanoví podrobnost i 
označování energetických spotřebič. energetickými štítky a zpracování 
technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro 

elektrické spotřebič. uváděné na trh. 

11) zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

12) zákon č. 20/1987 Sb., o s tátní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 

13) vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů. 

14) vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

15) vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

16) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

17) § 29 a 43 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky.

18) hlava I přílohy doporučení komise 2003/361/eS ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních 

podniků, Úřední věstník l 124, 20. 5. 2003, s. 36.

19) Sn en ISo 50001 – Systém managementu hospodaření 
s energií.

20) ČSn en ISo 14001 – Systémy environmentálního 
managementu.

21) § 2950 občanského zákoníku.



Společnost PROFITHERM CZ s.r.o. 
je 100% česká společnost, působící na trhu v oboru 

měřící, regulační a topenářské techniky.

Hlavním cílem společnosti je poskytování profesionálních služeb k dosažení vysokého 
uživatelského komfortu a úspor nákladů na dodávky energií.

VODOMĚRY
V oblasti dodávek vodoměrů spolupracujeme s několika světovými vý-
robci - Kamstrup, Maddalena a NWM. Samozřejmostí je záruční a pozá-
ruční servis v autorizovaném metrologickém středisku. 

PŘESNÉ MĚŘENÍ VODY

ROZDĚLOVAČE TOPNÝCH NÁKLADŮ

Jsou-li dnes každodenním tématem ceny energií (a zejména jejich dlouhodobý růst), pak 
optimalizace jejich spotřeby a hledání úspor je přirozeným důsledkem objektivně existují-
cího stavu. Potom můžeme známou poučku, „mám-li šetřit, musím měřit“, rozšířit i na opti-
malizaci spotřeb na základě průběžného stavu měření. Nabízíme a dodáváme dvoučidlové 
přístroje s vizuálním nebo radiovým odečtem (walk-by / on-line) od společnosti SIEMENS. 
Provádíme rozúčtování na jednotlivé uživatele včetně tiskových sestav a datových výstupů. 

SPRAVEDLIVÉ ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA VODU A TEPLO

TOPNÉ SOUSTAVY A JEJICH REGULACE

Vzhledem k tomu, že požadavky našich zákazníků jsou nejenom v oblasti 
dodávek materiálů, provádíme kompletní technické poradenství, zhotove-
ní projektů, komplexní činnost při rekonstrukcích rozvodů, při stavbách no-
vých objektů a v neposlední řadě i při odstraňování technických problémů, 
které se projevují např. nedotápěním, špatnou cirkulací TUV nebo nežá-
doucími hlukovými projevy v topných soustavách. V této oblasti regulace 
tepla a TUV spolupracujeme s německou společností OVENTROP. 

PROJEKCE, PORADENSTVÍ, TECHNICKÁ PODPORA, DIAGNOSTI-
KA, SERVIS, OPTIMALIZACE SPOTŘEB, VYREGULOVÁNÍ OBJEKTŮ, 
DODÁVKY NA KLÍČ. KVALITNÍ A FUNKČNÍ REGULACÍ TOPNÉ SOU-
STAVY UŠETŘÍTE MINIMÁLNĚ 25% NÁKLADŮ NA DODANÉ TEPLO!

sídlo:  PROFITHERM CZ s.r.o.    Praha: Strašnická 1397, 102 00 Praha 10, e-mail: info@profi therm.cz, tel.:  272 655 577
 Krnov: Revoluční 30, 794 01 Krnov,         e-mail: krnov@profi therm.cz, tel.:  733 182 339    
člen EKOENERGOSVAZU ČR Hradec Hrálové: 
 V Lipkách 894/6, 500 02 Hradec Králové   e-mail: hradec@profi therm.cz,  tel.:  725 966 746
 IČ: 28422406, DIČ: CZ28422406                   www.profi therm.cz   

    

 
sídlo:  PROFITHERM CZ s.r.o.                       Praha: Strašnická 1397, 102 00 Praha 10,    e-mail: info@profitherm.cz, tel./fax: 272655577 
                                                                         Krnov: Zámecké nám. 4, 794 01 Krnov,       e-mail: krnov@profitherm.cz, tel.: 733182339     
člen EKOENERGOSVAZU ČR                              Plzeň: Edvarda Beneše 21, 301 00 Plzeň,    e-mail: plzen@profitherm.cz, tel./fax: 377464752                                                                                            
                                                                         IČ: 28422406, DIČ: CZ28422406                  www.profitherm.cz      
 
  
    

 
 
 
 
 
 
 
      
                   V Praze dne 20. 10. 2011 
 
 
 
 
 
 

 
S pozdravem 
 
 
                                                          Ing. Radek Šumovský 
                                                                    jednatel 
                                                        mobil: 603 209 585 
                                             e-mail: sumovsky@profithermcz.cz 
     
                                               
 
 
 



Číslo:  03/2015 
Vychází:  dvakrát ročně 
Místo vydání:  Praha 
Náklad:  11 000 ks s distribucí zdarma  
Volná čísla jsou k dispozici v sídle DMS ČR.

VYDAVATEL:

Družstevní marketingové sdružení Česká republika 
Sídlo: Kollárova 18, 186 00 Praha 8 – Karlín  
E-mail: info@dmscr.cz 
www.DMSCR.cz

FAkTurAční úDAjE:

Družstevní marketingové sdružení Česká republika  
Kancelář: Střelničná 1861/8A 182 00 Praha 8  
IČ:  71284192 
DIČ:  CZ 71284192 
Číslo registrační: 382/03 
Číslo bank. účtu:  185581875/0300 
Vedení účtu: ČSOB, a.s.

rEDAkční rADA:

Správní rada DMS ČR a Ing. Nikola Jakšová – manažerka sdružení

E-mail: info@dmscr.cz

PříjEm inzErcE:

DMS ČR, Střelničná 1861/8A 182 00 Praha 8
Nikola Jakšová
Tel.: 777 131 398 
E-mail: jaksova@dmscr.cz

čAsoPis zPrAcoVáVá:

MOO Design s.r.o. 
Radlická 37/901, 150 00 Praha 5 – Radlice 
www.moodesign.cz

sTrukTurA kLiEnTů čLEnů Dms čr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PErsonáLní sTrukTurA čLEnů Dms čr

   Společenství vlastníků jednotek 84 %

   Bytová družstva a jiné     9 %

   Domovní samospráva     7 %

   členů představenstva  16 %

   členů kontrolní komise  10 %

   zaměstnanců družstva  74 %

I n f O R M a C E

84 %9 %

 

7 %

 

16 %

10 %

74 %

REVITALIZACE DOMU
Provedení kompletního vnějšího opláštění na 7 vchodovém 

panelovém domě.

BEZPEČNÝ 
A POHODLNÝ DŮM
Kompletní rekonstrukce 
vstupních částí domu, které 
dostaly ráz reprezentativního 
prostoru s provedením 
veškerých povrchových úprav 
dle přání zákazníka

TECHNOLOGIE
Jelikož se jedná o bytový 
objekt s mnoha jednotkami, 
byla zvolena technologie 
přístupu do domu pomocí 
čipového systému. Ten zajistí 
jak neustálý bezkontaktní 
provoz, tak zabrání vniknutí 
nepovolaných osob do 
objektu.



   členů představenstva  16 %

   členů kontrolní komise  10 %

   zaměstnanců družstva  74 %
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Online přihláška k ZP MV ČR

Online přihláška

www.zpmvcr.cz

Snadný způsob registrace k ZP MV ČR
Proč se přihlásit k největší zaměstnanecké pojišťovně v ČR?

Nabízíme spolehlivou pojistku pro vaše zdraví. Spolupracujeme s více než 25 000 lékaři 
a zdravotnickými zařízeními po celé ČR. Jsme otevřeni pro všechny, kdo stojí zejména 
o kvalitní zdravotní pojištění. Hradíme i tu nejmodernější a nejdražší zdravotní péči. 
Nabízíme spoustu zajímavých a výhodných bonusů pro celou vaši rodinu.

Přihlásit se můžete snadno a rychle na www.211.cz.




