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Vážení čtenáři,

pozitivní ohlasy a hodnocení nové tváře 
odborného bulletinu zaměřeného na společenství 
vlastníků jednotek a bytová družstva nás s kolegy 
mile potěšil.

Vaše reakce svědčí o tom, že jsme se vydali na 
správnou cestu, která vytvoří příležitosti pro další 
zefektivnění nákladů bydlení i nápravu namnoze 
nevyhovující legislativy.

Věřím, že i v dalším čísle najdete užitečné rady  
a informace, které využijete ku prospěchu Vašeho 
bytového domu a Vašich sousedů.

Krásné svátky vánoční,

 
 
 
 
 
 
Mgr. Martin Kroh
předseda správní rady DMS ČR
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oTázky PRo  
doc. ing. Pavla 
SvoboDu, cSc.,
veDoucího kaTeDRy 
Technologie  
STaveb ČvuT
Facility management je obor, který je  
v České republice dosud vnímán spíše  
v souvislosti s administrativními či 
obchodními centry nebo velkými 
průmyslovými areály. Jak vnímáte  
jeho spojení s bytovými domy?

Domnívám se, že bydlení bude stále více také o službách. 
Dovedu si představit, že si uživatel nebo majitel bytové jed-
notky objedná mytí oken, ale třeba i donášku potravin, tedy 
nákup do domu, popřípadě i hotová jídla. Bude si objed-
návat vlastní pořady do tv, objedná si zahradnické služby 
v souvislosti s tím, že lidé si často na terasy pořizují i dřeviny 
a různé keře a v nemalém počtu vznikly také zahrádky na 
úrovni přízemí apod. Nebo ženy si objednají různé služby 
a kombinací objednávek na vchod či dům mohou získat ve 
výsledku zajímavé ceny. to znamená, že facility management 
v rámci bytové správy nebude jen o běžné údržbě domu, 
rozpočtování úhrad za služby nebo zajištění dodávky ener-
gií, ale právě o dalších doplňkových službách.

Jste vedoucím katedry technologie staveb 
na Fakultě stavební Českého vysokého 
učení technického v Praze, kde je jedním 
z vyučovaných předmětů provozování 
a správa budov. Jak je předmět 
koncipován?

Předměty jsou vyučovány na ČvUt v Praze, Fakultě staveb-
ní v rámci bakalářského studia a navazujícího magisterské-
ho studia programu Stavební inženýrství v oboru příprava, 
realizace a provoz staveb. Předměty jsou zaměřeny na 
plnohodnotný facili ty management, ale studenti jsou sa-
mozřejmě seznamováni se skutečností, co je potřeba vní-
mat od prvopočátku záměru vystavět nový objekt. Učí se 
formulovat podmínky pro efektivní užívání tohoto objektu. 
Optimální formu provozu v objektech řídí obor nazývaný 
faci l i ty management, jehož integrální součástí je sprá-
va, provoz a údržba budov. Předmět řízení správy, pro-
vozu a údržby budov by měl studenty seznámit s principy  
a obsahem celého oboru facility management, který se pod-

le nové normy ČSN EN 15221-1 skládá ze dvou hlavních 
oblastí: prostor a infrastruktura, lidé a organizace. Studenti 
by se měli podrobně seznámit zejména s „prostorem a infra-
strukturou“, které se úzce dotýkají přípravy, výstavby a pro-
vozu budov. v této oblasti se zaměřují zejména na správu 
a řízení prostor, správu a údržbu infrastruktury objektů (bu-
dov, technologie, komunikace atd.), plánování a řízení ná-
kladů, vztah investičních a provozních prostředků, sledování 
finančních aspektů provozu. Dále obor zahrnuje optimalizaci 
řízení provozů nemovitostí (helpdesky, dispečinky, automa-
tizace budov, měření a regulace, softwarové nástroje atd.), 
strategické plánování rozvoje nemovitostí ve společnostech, 
formy zajištění procesů a jejich řízení (in/outsourcing) a ko-
nečně se také zaměřuje i na úlohu facility manažera  a jeho 
charakteristiku.

kolik absolventů se každoročně zaměří 
na oblast facility managementu a kolik se 
jich po skončení studia doopravdy oboru 
věnuje?

když vezmeme v úvahu, že do bakalářské formy studia vstu-
puje každým rokem cca 75 studentů, končí jich asi 65 a vět-
šina se hlásí dále na vyšší formu (magisterského) studia, pak 
do praxe odchází do deseti studentů. Ale podle našich zku-
šeností odcházejí především do přípravy a realizace staveb, 
ne tedy do facility management společností. vzhledem ke 
kvótám počtu studentů do magisterské formy studia, které jsou 
dány každoročně MŠMt, existuje předpoklad, že zhruba do 
tří  let to bude jen 50 % absolventů bakalářského studia, kteří 
půjdou do vyšší formy studia, tedy do magisterského. v le-
tošním roce vstoupilo do magisterského studia tohoto oboru 
příprava, realizace a provoz staveb 56 studentů. z těchto 
magistrů šlo do společností, které se zabývají správou budov, 
pracovat 5 až 10 absolventů z ročníku. Počet absolventů 
v budoucnu bude mezi 35 až 40 absolventy magisterského 
studia a v případě správních společností bude záležet na 
jejich potřebách získávat nové facility manažery, resp. ma-
nažery bytových domů.

Pojďme k samotné disciplíně. co si má 
čtenář představit pod pojmem provozová-
ní a správa budov v souvislosti s bytovými 
domy?

Činnosti lze rozděli t do dvou supin, a to na technický  
a provozní servis. U technického servisu se jedná o komplex-
ní zajištění technického stavu bytového domu. Samozřejmě 
profesionální přístup, jehož základem je odbornost správce 
a moderní technické zázemí, pak zvyšuje životnost budovy 
a tím také majetek klienta. Jedná se především o činnosti, 
jako je běžná údržba a provoz objektu, revizní činnosti, 
technická administrativa spojená se správou objektu, hava-
rijní služba, správa počítačové sítě, kabelová televize apod. 

R O z h O v O R
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Dále v rámci provozního servisu se jedná o program služeb, 
jako jsou služby úklidové, recepční a bezpečnostní služby, 
odpadové hospodářství, klíčové a kar tové hospodářství, 
v neposlední řadě poštovní služby a mnoho dalších činností.

kam až by měl sahat správný rozměr péče 
o bytový dům? To není jen rozhodnutí o za-
jištění energií a médií, o úklidu, provozu 
výtahů a případně občas o nějaké opravě 
v domě?

toto již z velké části bylo zodpovězeno v předchozí otázce. 
Ale rozměr péče o bytový dům je dán především požadav-
ky a potřebami uživatelů bytových jednotek v tom kterém 
bytovém domě, resp. opírá se o zkušenosti správce, který 
je schopen říci toto je nutné a toto vám dále nabízíme. 
tedy ten, kdo služby odebírá, si musí říci, co chce nebo co 
očekává a v jaké kvalitě. Můžeme tedy říci, že je to neo-
mezený trh služeb. Já ještě před rokem 1989 říkal, že jsem 
připravený zaplatit i více za danou službu, když funguje a já 
jsem spokojený. Myslím si, že za správně odvedenou službu 
každý rád zaplatí.

Jak naložit se skutečností, že prvními facility 
manažery jsou v případě České republiky 
a bytových domů ve vlastnictví vlastníků 
jednotek nebo bytových družstev tisíce členů 
statutárních orgánů SvJ a bD? vždyť drtivá 
většina z nich se své funkci věnuje vedle 
svého hlavního pracovního poměru?

Poskytování komplexních s lužeb faci l i ty managementu 
zná laická veřejnost asi spíše ve spojitosti s velkými ad-
ministrativními celky, tak i technologickými celky či jiný-
mi velkými nemovitostmi. Ale jsou zde právě tisíce bytů  
v bytových domech, které potřebují podobné služby, i když 
ne v takovém rozsahu, ale… zde se blýská na nové časy, 
protože zde je mezera, kterou je potřeba zaplnit. tedy 
rozdíl mezi velkou a malou nemovitostí, v našem případě 
mezi bytovým domem a hotelem či obchodním domem. Je 
zde potřeba služba, která má své tradice v první republice  
a osobním přístupu k jednotlivým nájemníkům, majitelům by-
tových jednotek. Proto se jeví možnost facility magementu 
s přívlastkem bytový facility management jako přiléhavé spo-
jení obou pojmů, tedy služby v oblasti bydlení. Pak záleží na 
uživatelích, majitelích, do jaké „hloubky“ služeb půjdou. Ale 
s tím právě souvisí příslušné vzdělávání, protože domovník za 
první republiky měl jiný rozsah dovedností než ten současný. 
tím si dáváme odpověď na otázku, že tito pracovníci by 
v určitých pozicích na plný úvazek měli mít důležité znalosti 
a dovednosti!

Jak vybrat dobrého správce, dobrou  
správní firmu? nestačí jen spolehlivé  
vedení účetnictví?

Ne, nejde jen o kvalitní vedení účetnictví, ale o komplexní 
kvalitu správy. vždy když něco vybíráme, tak bychom se 
měli zajímat, jak daná firma, zde tedy správní firma, svoji 
činnost plní, jak jsou její klienti spokojeni. Je třeba se jít 
podívat, jak dům je spravován, v jakém je stavu, a hlavně si 
ověřit zkušenosti uživatelů bytových jednotek a porovnat se 
zkušenostmi členů představenstva nebo výborů společenství 
vlastníků. Je jednoznačně nejlepší přesvědčit se na vlastní 
oči a uši. z pohledu odpovědnosti vlastníků bytových domů, 
členů statutárních orgánů společenství vlastníků či bytových 
družstev je dobrý facility manažer člověk, který je spolehlivý 
a má důvěru ostatních.

nebude to jednoduché, provozování  
a správa bytových domů je hodně rozmanitá 
disciplína, kde je jen málo účastníků 
schopno vnímat dlouhodobý rozměr svého 
rozhodování. Jaký je váš shrnující pohled  
na správu bytových domů?

Domovník třetího tisíciletí je člověk, který má odborné údrž-
bářské dovednosti, je znalcem prací souvisejících se sprá-
vou budov a je vycvičen v provádění běžných kontrolních 
činností. Měl by mít počítačovou způsobilost, to znamená 
umět vkládat data podle předlohy do tabulkového procesoru, 
třídit je, vybírat a tisknout data, ale umět i psát v textovém 
editoru. Ale on je též vlastně takovým koordinátorem a znal-
cem duší, měl by ovládat sociální dovednosti, tedy jednání 
s lidmi, měl by mít samostatné myšlení, dále nepostradatel-
nou vlastnost, a to schopnost pracovat v týmu, být platným 
týmovým hráčem, mít organizační schopnosti a v neposlední 
řadě být vybaven schopností sociálního kontaktu. když se 
řekne domovník, je potřeba si uvědomit, že to není již do-
movník, jak jej znala má babička. Dnes by měl být vlastně 
znalcem celé řady technických a odborných záležitostí, ale 
také znalcem evidence domů, jejich pasportu s možnostmi 
práce s fotoaparátem. Měl by znát, jak provádět evidenci 
vybavení domu, plánování a evidenci revizí a oprav včetně 
kontaktů na firmy, jejich sledování a vyhodnocování. Důleži-
tá je také znalost evidence osob, evidence ploch místností  
s mnoha parametry nutnými pro vyúčtování, evidence slev, 
evidence vybavení bytu, evidence složek plateb za užívání 
bytu, evidence měřidel a odečtů atd. Už z toho, co jsem 
vyjmenoval je zřejmé, že ho často nebudeme moci najít 
přímo v domě a často nepůjde ani o jednu osobu. z tohoto 
pohledu bude dobrá správa bytových domů stále více záviset 
na správné volbě partnera pro oblast facility managementu.

Na otázky Mgr. Martina kroha odpovídal Doc. Ing. Pavel Svoboda, 

vedoucí katedry technologie staveb ČvUt.

R O z h O v O R
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Ve dnech 13. a 14. listopadu 
2014 proběhlo setkání manažerů 
členských bytových družstev 
v nesuchyni. předsedové 
představenstev, ředitelé družstev, 
vedoucí technických, ekonomických 
a právních oddělení společně řešili 
aktuální otázky správy bytových 
domů. 

Čtvr teční program zahrnoval prezentaci společných pro-
duktů a s lužeb, k teré mohou bytová družstva využívat 
a nabízet spravovaným domům, svým členům a klientům. 
Následoval blok věnovaný změnám v oblasti legislativy 
bydlení včetně projednání prvního návrhu změn občanské-
ho zákoníku a zákona o obchodních korporacích. v odpo-
lední části byly zejména ekonomy a právníky diskutovány 
ekonomické a účetní otázky správy bytových domů, a to 
i ve vztahu ke správě dat v elektronické podobě a vývoji 
společné softwarové platformy. 

Podvečer byl věnován teambuildingovým aktivitám zamě-
řeným na práci v týmu, kdy se s nástrahami jednotlivých 
aktivit musely vypořádat týmy ředitelů, ekonomů, techniků 
a právníků. Ač nebyl výsledek nijak prvořadým cílem, pr -
venství obhájili předsedové a ředitelé před ekonomy.

Páteční program byl zcela věnován oboru, který se nazývá 
faci l i ty management, se zací lením na správu a provoz 
bytových domů. hostem této části byl doc. Ing. Pavel Svo-
boda, CSc., vedoucí katedry technologie staveb ČvUt, 
kde se uvedená disciplína vyučuje. Přednášku zakončilo 
společné zamyšlení nad současnými trendy této oblast i 
s definováním směru dalšího vývoje služeb členů sdružení 
do budoucna. hlavním závěrem je, že ve všech diskutova-
ných oblastech jsou členská družstva schopná a ochotná 
spolupracovat s cílem usilovat o neustálé zlepšování pro-
duktů a služeb pro své zákazníky.

Martin kroh / předseda správní rady DMS ČR 

15. 11. 2014

setkání manažerů  
členských bytových  
družstev 
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Nenechte váš výtah stárnout. Může to ovlivnit kvalitu vašeho života a hodnotu vaší budovy. Může jít 
dokonce i o  bezpečnostní riziko. Modernizace výtahu nemusí již být stresující a časově náročný proces. 
Navštivte www.modernizace-vytahu.cz pro více informací.

Změnili jste se …Neměl by i váš výtah? 

Modernizace s KONE NanoSpaceTM

Modernizace výtahu pomocí výměny celé technologie je jednou z nejefektivnějších cest, jak zvýšit hodnotu vaší budovy 
a zároveň zlepšit její celkový komfort, bezpečnost a přístupnost. Moderní, eko-efektivní výtah zlepší kvalitu života všech 
uživatelů budovy. KONE NanoSpace™ je převratné řešení v oblasti výtahových systémů. Výměna vašeho stávajícího výtahu za 
nový je nyní rychlejší a jednodušší než kdy předtím. Náš efektivní proces výměny s použitím nových technologických inovací 
vám umožní provést kompletní výměnu vašeho současného výtahu v kratším čase než doposud.  KONE Vám může nabídnout 
řadu modernizačních řešení - od částečné modernizace až po úplnou výměnu.  Zástupce naší společností Vám pomůže 
vybrat to nejlepší řešení pro Vás. 

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

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

Kratší doba instalace

Eko-efektivita 

Hlavní výhody

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

Více prostoru v kabině

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

Optimální jízdní komfort

Až o 50 % 
větší kabina

eDomes druhá verze b.indd   1 19.11.2014   08:28:57



10    |   eDOMES 2014

LEGISLAtIvA
JUDr. marek 

novotný 
leGislaTiVní experT dMs Čr



eDOMES 2014    |    11

vlaSTnické 
a DRužSTevní  
byDlení Rok  
Po civilní 
RekoDiFikaci
Je tomu už rok, co jsme se připravovali na bezprostřední 
nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a dalších 
právních předpisů. Byla vydávána prohlášení vlastníka, 
uzavírány smlouvy o převodu vlastnictví, měněny stanovy 
bytových družstev, tak aby potřebné věci byly provedeny 
ještě podle zavedených a známých pravidel. Na poslední 
chvíli se ještě zvažovalo odložení účinnosti rekodifikace, 
ale bylo už pří l iš pozdě. Nyní tedy přibl ižně s ročním 
odstupem můžeme zhodnoti t ,  zda tehdejší obavy byly 
zbytečné, nadnesené nebo zda byly naopak důvodné,  
a pokud ano, zda vláda a Parlament ČR činí odpovídající 
opa t řen í  k  ods t raněn í  věcných nega t i vn ích  dopadů  
a k zlepšení situace.

Obecně  je samozřejmě třeba ocenit zejména novou úpravu 
vlastnictví bytů, kde byla úprava bytového spoluvlastnictví 
organicky vřazena do vlastnické úpravy jako celku a byla 
oproti úpravě zákona o vlastnictví bytů nově postavena  
v zásadě na dispozitivním principu, tak aby si vlastníci 
bytů mohli upravi t  právní poměry podle svých potřeb. 
Podobně snaha upravit komplexně právní poměry bytového 
družstva byla zřejmě správná. Nevyřešených zásadních 
otázek, vyplývaj íc ích z nesprávné legis lat ivní úpravy,  
a jejich negativních dopadů je ale zatím mnoho.

Stát musí př ipravi t  věcné korekce těchto do j is té mír y 
pochopitelných problémů, s tak velikou legislativní změnou 
logicky spojených. když však nahlédneme do návrhu novely 
obou právních předpisů (občanského zákoníku a zákona  
o obchodních korporacích) ,  zas laného Minis ters tvem 
spravedlnosti ČR k připomínkám v listopadu 2014, zjistíme, 
že ze všech naléhavých  nedostatků zmíněných nových 
právních předpisů v daném směru je v něm řešen jen jediný,  
a to ještě spíše nedostatečným způsobem. 

Je  zjevné, že neřešení některých věcných problémů urych-
lenou novelizací zákona může přivést společenství vlast-
níků jednotek, bytová družstva i jejich členy do svízelné 
a často neřešitelné situace. v některých případech může 
dokonce nastat i ohrožení samotné existence uvedených 
subjektů nebo vážná újma jejich členům.

Jedná se přitom zejména o nedostatek přechodných usta-
novení jednak u bytových družstev, jednak u společenství 
vlastníků jednotek.

Bytová družstva byla podle § 731 zákona o obchod-
ních korporacích (zOk) v praxi postavena před nesmyslný  
a zjevně diskr iminační požadavek změni t  své s tanovy  
v otázkách družstevního nájmu se souhlasem všech ná-
jemců družstevních bytů, tedy často všech svých členů. 
Jednomyslnost všech členů pro změnu stanov je v současné 
notářské praxi zcela běžně vyžadována, čímž se poža-
davek zákona stává nedosažitelný a bytovým družstvům 
hrozí sankce zrušení a likvidace. závěr, že i k přizpůso-
bení stanov bytových družstev nové právní úpravě podle 
§ 777 odst. 2 zOk je v tomto směru třeba souhlasu všech 
nájemců družstevních bytů v daném bytovém družstvu, je 
ovšem podle našeho názoru nesprávný, zejména proto, 
že  by ve svém důsledku znamenal nemožnost s tanovy 
bytového družstva v tomto směru přizpůsobit (což v zá-
sadě přejímá i návrh zmíněné novely). Samotné omezení 
§ 731 odst. 2 zOk zřejmě nelze chápat jako důvodné, 
zejména pro charakter družstva jako otevřené korporace  
a skutečně detailní charakter předmětu úpravy. I když návrh 
novely občanského zákoníku (část šestá) správně chápe 
nebezpečnost této situace pro bytová družstva, navrhuje ji 
zatím řešit zřejmě ne zcela dostatečným způsobem, a sice 
tak, že stanovy bytových družstev vzniklých přede dnem 
nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích nále-
žitosti uvedené v § 731 odst. 1 zOk obsahovat nemusí. 
Přitom stanovy bytových družstev zpravidla úpravu těchto 
otázek obsahují. I když se důvodová zpráva vyjadřuje 
jinak, v případě rozporu existující úpravy daných otázek 
ve stanovách by zřejmě přesto k přizpůsobení v některých 
případech mělo dojít, což by nebylo možné splnit. I kdyby 
však k zákonnému přizpůsobení dojít nemuselo, znamenalo 
by to ponechat navždy tento okruh otázek v podobě od-
povídající původní dikci zákona před rekodifikací, což je 
zjevně nepřijatelné. Je proto na místě zvážit jiné řešení, 
nejlépe § 731 odst. 2 zOk (jehož omezení nelze pova-
žovat důvodná) zcela zrušit. 

Dále řádově t isíce spoluvlastníků bytových domů zůstá-
vají v právní nejistotě ohledně vzniku či možnosti zalo-
žení společenství vlastníků. zejména se jedná o případy 
převodů jednotek realizovaných před koncem loňského 
roku, jej ichž nabyvatelům je vznik společenství vlastní-
ků fak t icky odpírán. Problém se vznikem společens tv í 
i s převody jednotek ale mají i domy s jednotkami, ve 
kter ých byl vznik společenství zat ím odložen, protože  
v  n ich  mě la  by tová d ružs t va  pod í l  ne jméně 25 %.  
I v těchto směrech je zřejmě akutní potřeba  novelizace 
zákona.

L E G I S L At I vA
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Stávající úprava také neřeší důsledně problém, který vyře-
šen být měl, a to přechod dluhů dlužníků – členů společen-
ství a družstevních nájemců a jejich vymáhání. zmíněné 
dluhy jsou v zásadě charakteru provozního, resp. údržbo-
vého a spořicího. Jsou to zejména dluhy na nákladech na 
provoz a údržbu společných částí domu, včetně služeb. 
Dluhy charakteru „spořicího“ vznikají jako dluhy na plat -
bách na dlouhodobé zálohy na opravu či modernizaci 
společných částí ( tyto zálohy vždy přechází spolu s jed-
notkou na nového nabyvatele). I pokud se vlastník jed-
notky na úhradě těchto dluhů nijak nepodílí ( tedy dluží), 
z prostředků uhrazených ostatními vlastníky je čerpáno  
a i dlužící člen má z tohoto čerpání majetkový prospěch, 
protože i ty to platby v zásadě nakonec zvýší výtěžek  
z prodeje tohoto majetku. Navíc zákon uvedeným korpo-
racím v zásadě neumožňuje si své členy vybírat.

U společenství vlastníků se jejich postavení jako věřitele 
účinností nového občanského zákoníku zhoršilo, protože 
došlo ke zrušení zákonného zástavního práva váznoucí-
ho na jednotce k zajištění pohledávky za členem spole-
čenství a přednostního uspokojení v exekučním rozvrhu. 
tyto dluhy měly přecházet na nabyvatele jednotek, tedy 
tzv. „váznout na jednotce, na bytě“, což ale v praxi do 
značné míry nebylo přijato ani co do podstaty (zda dluhy 
vůbec přecházejí), ani druhu (jaké dluhy přecházejí) a ani 
formy (zda přecházejí dluhy v exekuční dražbě jednotek  
a v insolvenci ) .  zásadní problémy zůs távaj í  i  v insol -
venčním řízení. U bytových družstev a jejich pohledávek 
z nájmu družstevních bytů dikce zákona o obchodních 
korporacích nově přechod těchto dluhů výslovně stanoví, 
přesto po vydražení družstevního podílu v praxi není další 
uplatnění pohledávek družstva vůči vydražiteli uznáváno. 

aby finanční rovnováha uvedených 
korporací zůstala zachována, je úhra-
du dluhů v přiměřeném rozsahu nutno 

zaručit i při nucených prodejích a také 
podmínky přechodu dluhů upřesnit, 

jinak se nová úprava prakticky mine 
účinkem. k tomu je zejména nutno 

znovu zavést odpovídající přednostní 
pořadí pohledávek při nucených pro-

dejích bytů a znovu zavést zrušené 
zákonné zástavní právo.

Ačkoli ještě před účinností zákona bylo jasně upozorněno 
na zjevně chybnou (a riskantní) úpravu obecného odložení 
vzniku společenství (§ 1202, 1203 NOz), dosud nebylo 

na tyto výhrady nijak legislativně reagováno a v tomto 
směru proto vznikají nejasné vztahy, což je třeba urychleně 
napravit. Přitom „nedotažení“ tohoto ustanovení je obecně 
uznáváno. 

i když bylo před účinností zákona 
výslovně přislíbeno, že nová úprava 

bude umožňovat přebírání úvěrových 
závazků původních vlastníků domu 
společenstvími, není tomu tak, což 

ohrožuje dokonce realizaci principů 
státní bytové politiky.

Podle zákonné úpravy (§ 748 zOk) členové bytových 
družstev mají kdykoli se zánikem členství právo na vráce-
ní plné nominální výše (zpravidla peněžitého) členského 
vkladu bez ohledu na to, jak tento vklad bude (zejména 
trhem nemovitostí) případně reálně znehodnocen. Je třeba 
umožnit bytovým družstvům i j inou úpravu ve stanovách 
tak, aby zmíněné riziko zohlednila. v některých případech 
jsou vložené členské vklady vyšší než cena bytu na trhu  
a družstvu, které zpravidla nemá možnost získat prostředky 
na výplatu vypořádacího podílu, tak permanentně hrozí 
úpadek.

Uvedené příklady jsou přitom jen nejvýznamnějšími příkla-
dy zásadních věcných nedostatků nových kodexů, které 
je třeba akutně napravit již v první připravované novele, 
protože ve většině případů se zřejmě jen s výkladem bez 
r izika nevystačí. Exis tuje ale samozřejmě řada dalších 
problémových ustanovení, jejichž novelizace je potřeb-
ná, ale snad není zcela akutní a přijatelný výklad je snad 
možný. Neřešení problémů v dané oblasti však může mít 
dalekosáhlé ekonomické a společenské důsledky, bydlení 
statisíců občanů ČR může být zásadně ohroženo. Napří-
klad řada domů nemůže být řádně udržována, objevují 
se i případy přerušování dodávek služeb do společenství. 
Řadě vlastníků je bráněno v převodu jejich vlastnického 
práva a ve vzniku společenství vlastníků, které má vyko-
návat jejich vlastnická práva v oblasti správy domu. Řada 
bytových družstev žije v nejistotě pro nemožnost úpravy 
družstevního nájmu, a dokonce jim hrozí zrušení a nucená 
likvidace. Popsaný stav společenství a bytová družstva, 
stejně jako většina jejich členů, nepovažují za spravedlivý 
ani dlouhodobě udržitelný a vyzývají proto k urychlenému 
zajištění nápravy.

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

Autor od roku 1992 působí jako advokát, od roku 1996 pak jako 
partner Společné advokátní kanceláře prof. Oto Novotný a partneři.
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Instalace a servis osvětlení 

PRE vám přináší širokou nabídku  
služeb v oblasti osvětlení
•	 	Zhodnocení	energetické	náročnosti	stávajícího	osvětlení

•	 Návrh	nového	řešení	včetně	ekonomické	efektivnosti	
investičních	a	provozních	nákladů

•	 	Realizace	projektu	na	klíč

•	 	Revize	a	opravy	osvětlovací	soustavy

•	 	Poradenství	v	oblasti	řízení	a	regulace	osvětlení

Využití služeb
•	 Výrobní	a	skladové	haly,	logistická	centra
•	 Kanceláře,	obchodní	centra,	autosalony
•	 Developerské	projekty,	SVJ,	bytové	domy
•	 Školy,	školky,	hotely	

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

www.premereni.cz/sluzby

PRE nabízí energetické služby od A do Z
Jste si jisti, že Vaší fasádou neuniká zbytečně teplo? Víte, v jakém stavu jsou domovní elektrické rozvody? Přemýšlíte, jak 
snížit náklady na elektřinu? Pražská energetika (PRE) poskytuje širokou nabídku energetických služeb pro Váš dům.

ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE
Díky	 kvalifikovaným	 pracovníkům	 a	 technickému	
zázemí	 zajistí	 rychle	 a	 za	 příznivou	 cenu	 veškeré	
činnosti	související	s	dodávkou	elektřiny.	Obnovují	
dodávku,	 zřizují	 nebo	 rekonstruují	 odběrná	
místa	 pro	 přímé	 i	 nepřímé	 měření	 elektrické	
energie,	 rekonstruují	 hlavní	 domovní	 vedení	
a	 provádí	 revize	 elektroinstalace.	 Vyřídí	 také	
potřebné	 formality	 při	 jednání	 s	 příslušným	
distributorem	elektřiny.

REVIZE ELEKTROINSTALACE A SPOTŘEBIČŮ
Provádějí	 odborné	 revize	 elektrických	 rozvodů	
(vedení,	 zásuvek,	vypínačů,	osvětlení)	 a	kontrolují	
elektrické	 spotřebiče	 včetně	 jejich	 příslušenství.	
Tyto	 revize	 a	 kontroly	 jsou	 v	 souladu	 s	 platnou	
legislativou	povinné.

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ
Pomocí	 bezkontaktního	 termovizního	 měření	
jednoduše	 a	 efektivně	 lokalizují	 tepelné	 úniky	
v	 různých	 částech	 panelových	 a	 bytových	 domů,	
rozvodů	 tepla	 a	 TUV.	 Pracovníci	 společnosti	 také	
poradí,	jak	lze	tyto	energetické	ztráty	snížit.

INSTALACE A SERVIS TEPELNÝCH ČERPADEL
Realizují	 výstavbu	 tepelných	 čerpadel	 jak	 pro	
rodinné	 tak	 pro	 bytové	 domy	 dle	 požadavků	
zákazníků.	V	nabídce	mají	pouze	kvalitní	prověřené	
výrobky	a	poskytují	záruční	i	pozáruční	servis.

DECENTRÁLNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ
Zajišťují	komplexní	řešení	v	oblasti	dodávky	energie	
a	 médií	 jako	 tepla,	 páry,	 chladu	 a	 stlačeného	

vzduchu.	 Zpracují	 první	 analýzu	 a	 studii	

proveditelnosti,	 zhotoví	 projektovou	 dokumentaci,	

pomůžou	 s	 financováním	 a	 výstavbou	 zařízení	

a	 následně	 zajistí	 provoz,	 servis	 a	 údržbu	 celého	

systému.

www.premereni.cz/sluzby

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

Obr. 2. Ukázka termovizního snímku budovy (světlé body 
označují úniky tepla)

Obr. 1. PRE zajišťuje kompletní nabídku elektroinstalačních
služeb

14-2-1347_PRE_inzerce_Edomes.indd   1 29.10.2014   17:28:35
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odběratelé tepla mohou uzavřením nové 
smlouvy významně ušetřit.

Jak jsme vás již informovali v předchozím vydání našeho 
zpravodaje, Pražská teplárenská v současné době oslovu-
je zákazníky s nabídkou přechodu z tzv. množstevních na 
výkonové smlouvy. v této souvislosti uspořádala 20. května 
pro své odběratele setkání nad uvedenou problematikou  
v hotelu Expo v Praze 7. 

vedoucí odboru prodeje tepla na něm seznámil zástup-
ce odběratelů s principy a záměry nabízeného pře-
chodu a potom následovala neformální diskuze, při 
které se probírala nejen témata spojená s přechodem  
z množstevních na výkonové smlouvy, ale též běžné provoz-
ní záležitosti. Setkání byli přítomni všichni referenti prodeje 
z obchodních kanceláří, takže bylo možné prodebatovat 
opravdu velmi široký okruh otázek.

Akce byla účastníky hodnocena pozitivně a řada odběrate-
lů následně přistoupila ke změně smluvního vztahu tj. pře-
chodu z množstevní na výkonovou složku. Podobné setkání 
je proto plánováno i na příští rok.

v čem spočívá změna

Jaké jsou základní aspekty a principy předkládaného 
návrhu přechodu z množstevní na výkonovou smlouvu? 
Primární podmínkou ke snížení nákladů na vytápění je sní-

žení celkové energetické náročnosti objektu, a to jak v pří-
padě vytápění, tak i pro ohřev teplé vody. A nemusí se vždy 
jednat rovnou o finančně náročné investice do zateplení 
fasády domu či výměny oken.

Mnohem úspornější a velmi efektivní je vyregulování otopné 
soustavy dotčeného objektu. zákazníci Pražské teplárenské 
mohou využít bezplatné poradenství, v rámci kterého je 
možné rovněž provést úpravu smluvního ujednání, optima-
lizovat nastavení odběrového diagramu či výkonovou slož-
ku ceny. zákazníci mohou také získat informace o dalších 
možných technických opatřeních, která se již u ostatních 
zákazníků osvědčila a přinesla jim nemalé úspory.

většina zákazníků Pražské teplárenské má stále uza-
vřeny starší množstevní smlouvy na dodávky tepla, ale 
například všichni noví zákazníci za teplo již platí stá-
lou složku ceny podle sjednaného výkonu, což je jedna  
z cest k úsporám nákladů na vytápění. Při správném užívání 
objektu a regulaci otopné soustavy domu je to výhodnější, 
protože: 

Optimální nastavení sjednaného výkonu přináší optimaliza-
ci platby stálé složky. Při správné regulaci v domě (tempero-
vání s plynulými změnami místo špičkování) vzniká výrazná 
úspora a tím nižší cena.
Je vyváženější celá centrální soustava zásobování teplem, 
a díky tomu klesá spotřeba paliv a snižuje se zátěž pro 
životní prostředí.

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

Dům se temperuje na stálou teplotu a výkon se jen drobně 
koriguje v případě potřeby. Celá soustava je potom vy-
vážená bez špičkových potřeb odběru primárního paliva,  
a nedochází tak ke zvyšování palivových nákladů na výro-
bu tepla. z uvedených důvodů se na pražské teplárenské 
soustavě nemusí do provozu zapojovat drahé plynové zdro-
je pro pokrytí špiček.

veškeré potřebné informace vám rádi sdělíme na 
tel.: 226 752 335 nebo je získáte u vašich referen-
tů obchodních kanceláří. Potřebné kontakty najdete na  
www.ptas.cz.

Stanislav Smolný / vedoucí oddělení obchodní kanceláře Pt a.s. 

PřechoD na výkonové Smlouvy 

P tA S
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hlavními změnami jsou povinnost pořízení průkazu energe-
tické náročnosti budov (PENB) a povinné měření spotřeb 
energií. Další změny (např. zákon o službách a předpisy 
o rozúčtování) jsou v čase vzniku tohoto článku bohužel 
teprve v legislativním procesu, byť je jejich platnost a účin-
nost avizována od počátku příštího roku. tento tristní stav 
dále výrazně ztěžuje orientaci v již tak nelehké problema-
tice nakládání s energiemi v bytových domech a prakticky 
neumožňuje vlastníkům bytových domů či jednotek řádně se 
na změny připravit.
Povinnost do 1. ledna 2015 zajistit zpracování PENB pro uží-
vané bytové domy stanoví § 7a zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů pro 
vlastníky budov nebo společenství vlastníků, převyšuje-li 
celková energeticky vztažná plocha domu 1 500 m2 (cca 
od 30 bytů). Menší domy budou muset PENB pořídit do  
1. ledna 2017 (nad 1 000 m2 celkové energeticky vztaž-
né plochy), resp. do 1. ledna 2019 všechny domy. Cel-
ková energeticky vztažná plocha se definuje jako vnější 
půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním 
prostředním v celé budově a je vymezena vnějšími povrchy 
konstrukcí obálky budovy.
Povinné měření spotřeb energií stanoví § 7 citovaného zá-
kona tak, že vlastník stavby (např. bytové družstvo) nebo 
společenství vlastníků jsou povinni vybavit vnitřní tepelná 
zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku 
tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem. konečný uživatel je povi-
nen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů. 
Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov pří-
stroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie 
konečným uživatelům, měrné ukazatele tepla pro vytá-
pění, chlazení a přípravu teplé vody a pravidla pro vy-
tápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí 
právní předpis. tímto 4. listopadu 2014 platnou vyhlášku 
č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění 
a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné 
energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadav-
ky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji 

regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie, dopl-
ňuje vyhláška č. 237/2014 Sb. o § 7a, který upřesňuje 
vybavení přístroji regulujícími dodávku tepelné energie.
Důležitými pravidlem je, že měřicí a indikační technika 
uplatněná u spotřebitelů v zúčtovací jednotce se instaluje  
u všech spotřebitelů a je shodného principu a provedení  
(§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 194/2007 Sb.). A dále dle § 7a vy-
hlášky č. 237/2014 Sb. se vnitřní rozvod tepla pro vytápění 
vybaví kalorimetrem v případě, že rozvod vstupuje a vystupuje  
z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, jinak 
se použije zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění 
(RtN).
Aby to nebylo jednoduché, je třeba nejprve vyčkat přijetí 
shora naznačených legislativních změn, ale i tak se zdá, že 
stávající i budoucí právní úprava přináší celou řadu otaz-
níků. k jejich správnému uchopení bude zapotřebí většího 
prostoru. ten určitě nabídne Družstevní marketingové sdru-
žení ČR svým klientům formou odborných seminářů. více na 
www.dmscr.cz/seminare.

Martin kroh / předseda správní rady DMS ČR

změny v eneRgeTické legiSlaTivě  
oD PříšTího Roku!

D M S  Č R
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ZATEPLUJTE 
S NÁMI!

Kompletní revitalizace 
bytových domů.

Zateplování, výměna oken, 
výměna vstupních portálů.

Pozáruční servis a seřizování 
plastových oken a dveří.

Více než 160 zateplených domů v Praze 
a Středočeském kraji v ceně přes 600mil. Kč.

Garance kvality potvrzena certifikáty 
ČSN ISO 9001, ISO 14001 a OHAS 18001. 

www.vexta.cz
info@vexta.cz
800 900 963
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D M S  Č R  –  v E  S P O L U P R Á C I

dne 30. 10. 2014 se uskutečnil první 
workshop České společnosti pro roz-
voj bydlení, pod jejíž záštitou pořádá 
dMs své semináře, na téma „energie 
v bytových domech“. cílem akce bylo 
nastínit hlavní problémy týkající se 
tohoto tématu, diskutovat a hledat spo-
lečná řešení. proto se diskuze účastnili 
odborníci z profese, kteří se dlouho-
době touto problematikou zabývají. 
Garantem workshopu byla paní  
Věra brodecká.

hlavními prezentujícími odborníky byli paní věra Brodec-
ká, doc. Ing. Pavel Svoboda CSc., z ČvUt, Ing. vít Mráz, 
Ing. vít Lexa a Ing. Dušan Balaja. 

Doc. Ing. Pavel Svoboda CSc., se vyjádřil k tématu řízení 
energií z pohledu facility managementu, mimo jiné se také 
vyjádři l ke stoupajícím cenám energií a energetickému 
managementu. Ing. Mráz a energetický auditor Ing. Lexa 
se vyjádři l i ke zdrojům a dodavatelům tepla a otopným 
soustavám v bytových domech. Předposlední prezentující 
byla garantka workshopu paní věra Brodecká, která se 
zabývala zejména problematikou rozúčtování tepla, teplé 
vody a ostatních služeb. tato prezentace rozpoutala váš-
nivou debatu mezi přítomnými pány odborníky. v závěru 
akce vystoupil Ing. Dušan Balaja, který přítomným přiblížil 
průkaz energetické náročnosti budovy a Energetickou ligu. 
Energetická l iga je otevřený projekt pro všechny domy, 
které chtějí tr vale srovnávat svou spotřebu tepla.

Na této akci pořádané ČSRB nemohou chybět ani zástupci 
z řad ministerstev. tentokrát se zde objevil zástupce Minis-
terstva pro místní rozvoj RNDr. Jiří klíma, ředitel odboru 
politiky bydlení.

Workshop z našeho pohledu hodnotíme jako úspěšný a po 
následných odborných konzultacích z něj budou vyvozeny 
patřičné závěry. Do budoucna bychom rádi přislíbili, že 
se k tématu energií ještě vrátíme a budeme mu věnovat 
náležitou pozornost.

Naším hlavním záměrem je, abychom mohli fungovat jako 
nezávislá diskusní platforma pro výměnu názorů různých 
odborníků, kteří mají společné téma, tj. bydlení. každá 
asociace či instituce má jiný názor a jiný problém, který 
by chtěla vládě nadnést. ČSRB by měla sdružovat tyto 
názory a snažit se sdružovat tyto odborníky. věříme, že 
jako celek dosáhneme v této oblasti větších výsledků nežli 
jako jednotlivci.

oblast bydlení je v České republice 
zatím opomíjena a my bychom 
tuto skutečnost do budoucnosti rádi 
změnili. Věříme, že naše společnost 
má možnosti svých cílů dosáhnout.

Prezentace z tohoto workshopu naleznete na našich we-
bových stránkách, kde se budete moci také pravidelně 
informovat o konání dalších workshopů a seminářů na 
aktuální témata, kterými se naše společnost zabývá.

Mgr. Martin kroh / předseda správní rady DMS ČR 

woRkShoP ČSRb  
ENERGIE v BytOvýCh DOMECh



Moderní osobní výtah, který dodá vaší obytné i komerční
budově nový rozměr. Schindler 5500 představuje ideální 
volbu. Snadno se přizpůsobí libovolnému prostoru
a nabízí široké možnosti designu. Řešení je určeno pro
reprezentativní vzhled při maximálním využití plochy.

Schindler 5500
Výtah nové generace 

www.schindler-cz.cz
Schindler 5500: Dopravní výška až 150 m, rychlost 3 m/s, konfigurace s mini strojovnou nebo bez strojovny,
třída energetické náročnosti A podle VDI

SCHINDLER domes_210x265_kor01.indd   1 14.11.14   14:17
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k A S t E N

k úSPěchu  
ReviTalizace 
Panelového Domu 
veDe Jen JeDna 
ceSTa
Revitalizovat panelový dům znamená vtisknout mu nový 
život. Rozhodnutí, která majitel (většinou bytové družstvo 
anebo společenství vlastníků jednotek) udělá, ovlivní ne-
jen vzhled, ale hlavně stav domu a jeho funkci na mnoho 
let. kupodivu, jak se ukazuje, na mnoho let za původně 
uvažovanou životnost panelových bytových domů. A v kva-
litě, kterou konstruktéři panelových domů v době, kdy byly 
panelové domy stavěny, nepředpokládali. A ani předpo-
kládat nemohli.

od první myšlenky na revitalizaci  
by mělo být jasno 

Protože družstevníci či vlastníci rozhodují o svém majetku, 
tedy o tom, jak ho chtějí zhodnotit, je rozumné, když si 
hned na počátku stanoví cí l, kterého chtějí dosáhnout. 
zda jen snížit spotřebu tepla anebo zda vedle toho zvýšit 
komfort bydlení a tím zároveň zvýšit hodnotu domu a všech 
bytů. S tímto zadáním, na kterém se dohodnou, by se měli 
obrátit na odborníky, kteří by měli posoudit technický stav 
domu a jeho energetickou náročnost. teprve z takového 
posouzení vyplyne, co je třeba pro splnění záměru udělat 
a kolik to nejspíš bude stát. A výsledky posouzení se zá-
roveň stanou podkladem pro přípravu projektu.

úspory ve spotřebě tepla zajistí zateplení

to už je obecně známo. Avšak je třeba připomenout, že 
jen kvalitní, odborně provedené zateplení. Ideálním pod-
kladem je energetický audit, na jehož základě projektant 
navrhne adekvátní cer t i f ikovaný zateplovací systém pro 
obvodový plášť domu a střechu.

Realizace je stejně důležitá jako příprava

Bohužel však nestačí mít kvali tní projekt, připravený na 
základě odborného posouzení stavu domu. Aby se revi -
talizace vydařila a splnila účel, pro který byla navržena, 
musí být také odborně provedena. Není tajemstvím, a stá-
le častěji o tom slyšíme, a to i z řad odborných autorit, 
např. České komory autorizovaných inženýrů a techniků, 
že kvalita provedení stavebních prací, díky orientaci na 
co nejnižší cenu, k lesá. Už nemálo bytových domů se 
místo revitalizace dočkalo pouze povrchových kosmetic -
kých úprav, kdy navenek vše vypadá čistě a v pořádku, je 
nová fasáda, nové zábradlí a dlažba na lodžiích, natřená 
okna. Ale hlavní příčiny špatného stavu konstrukce domu 
odstraněny nebyly. Dům v novém kabátě chátrá dál. Peníze 
byly vynaloženy zbytečně. Proto by měl každý investor 
vybírat zhotovitele uvážlivě. Nejlépe ve výběrovém řízení. 
A oslovit jen takové firmy, které mají ověřitelné reference 
a jsou schopny garantovat kvalitu a hlavně nabídnout kom-
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plexní řešení. A také např. spolupráci a pomoc při řešení 
financování a získání výhodných podmínek či pomoc při 
přípravě projektu anebo při zajištění dotací, pokud jsou  
k dispozici. Naše společnost kAStEN za 19 let, po které 
se na revitalizace bytových domů zaměřujeme, revitalizo-
vala víc než 1500 domů. v Praze, Mladé Boleslavi, Plzni, 
v kolíně, kutné hoře, Rokycanech, Berouně, Neratovicích 
kladně, volyni, Stráži pod Ralskem, Nymburce, Mělníku, 
kadani, klášterci nad Ohří, v Jirkově a dalších českých 
měs tech. Nabízíme komplexní  s lužby, pečl ivou práci  
i záruky. zkušenosti a přístup našich pracovníků garantují 
provedení díla ve sjednané ceně, termínu i kvalitě.

Proto za námi zůstává skvělá stavba. 

Ing. Aleš kocourek / Jednatel kAStEN, spol. s r.o.  

www.kasten.cz

v soutěži Fasáda roku 2014  
získala společnost kaSTen s.r.o.  
cenu časopisu Panel PluS

Oceněna byla fasáda Bytového panelového domu v Pavli-
šovské ulici 2295 a 2296 v Praze 9 – horních Počernicích. 

Společnosti kAStEN s.r.o., se ve spolupráci s autorem 

architektonického řešení fasády, Ing. Lubošem káně z fir-
my DEkPROJEkt, podařilo vytvořit relativně jednoduchou, 
přesto však atraktivní fasádu, nápaditě rozčleňující hmotu 
panelového domu. Na velmi fádním objektu se díky peč-
l ivě odvedené práci celého týmu kAStEN pod vedením 
Jana kuchaře, podařilo vytvořit fasádu, která zaujme ori-
ginálním, lehkým a zajímavým výrazem a jíž toto ocenění 
právem náleží.



více na www.sphere.cz

0,40Kč / litr
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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 benefitní karty DMS Sphere card? Neváhejte a zavolejte na náš Klientservis a my Vám ochotně pomůžeme či poradíme.

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

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

CMYK

Zelená
54/0/100/0

Šedá
15/0/0/75

PANTONE

Zelená
PANTONE 375 CVC

Šedá
PANTONE 431 CVU

KNIHKUPECTVÍ



V PRAZE VYUŽIJTE TAKÉ NABÍDKU TĚCHTO PARTNERŮ:

více na www.sphere.cz

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

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

kompletní kuchyňské vybavení
PRAHA 8, Zenklova 433/25
www.vsenavareni.cz

interiérové studio nejprestižnějších 
domácích i zahraničních značek
ČESTLICE, Obchodní 265
www.hanak-forum.cz

největší prodejna podlahových 
krytin v ČR
PRAHA 6, Karlovarská 660/117
www.kobercekkpraha.cz

široká škála kvalitních výtvarných 
potřeb renomovaných značek pro 
výtvarníky 
PRAHA 1, Soukenická 14
www.pebeo.cz

koupelnová studia z interiérového 
designu od italských návrhářů, dále 
podlahy, obklady aj.
PRAHA 9, Skorkovská 2457
www.bertoluccidesign.cz

nabídka z více než 5 000 druhů 
tapet - výběr z vlastní výroby ale i od 
nejvýznamnějších světových výrobců
PRAHA 5, Hořejší nábřeží 766/33
www.vavex.cz

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

kvalitní kuchyňské potřeby 
moderního designu belgické značky
4x PRAHA
www.vseprokuchyne.cz

přijďte ochutnat vynikající tradiční 
českou kuchyni
PRAHA 1, PALLADIUM PRAHA
www.elemir.cz
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3 až 5 %

NOVIN
KA
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E N E R G E t I C k Á  L I G A

letošní rok energetické ligy se 
odehrál v čase zběsilých instalací 
poměrových měřičů tepla jako nově 
stanovené povinnosti pro bytové 
domy. „poměrový měřič tepla“ je 
velmi nepřesným názvem, ale mezi 
širokou veřejností již zdomácnělým. 
správně by se měl používat termín 
indikátor-rozdělovač topných 
nákladů. objekty, které neměly 
doposud indikátory instalované, ne 
vždy věřily možným úsporám, které 
by systém měření a rozúčtování 
mohl přinést. a většina zástupců 
takových domů nezná svoji měrnou 
spotřebu tepla.

A přesto se i v době všeobecného „indikátorového třeš-
tění“ našlo 425 bytových domů, které jejich zástupci 
přihlásil i do Energetické ligy za rok 2014. Je nepo-
chybné, že si členové statutárních orgánů či správci 
zúčastněných domů plně uvědomují význam parametru 
měření. Chtějí měření a vývoj naměřených hodnot rok 
co rok sledovat a poměřovat nejen s klimatickou nároč-
ností, ale i s dalšími objekty. Proč to dělají? Protože 

náklady na energie meziročně stoupají a mnohé domy 
zaplatí statisíce, či dokonce milióny korun za spotře-
bované teplo! Je logické, že stále více společenství 
vlastníků a bytových družstev věnuje nákladům na teplo 
a jejich snižování větší a větší pozornost. A možná se 
tak děje i proto, že chtějí, aby byla planeta obyvatel -
ná i pro naše vnuky a vnučky.

Takže letošní energetická liga je uzavřena. 
Sečteno a podtrženo. a s jakými výsledky?

v ka tegor i i  nepane lových  domů se  na 1.  m í s tě 
umíst i l  objekt Blachutova, hakenova, Marie Podva-
lové 929/1,2,5 z Prahy 9 – Čakovic s hodnotou 
40,4 kWh/m2. Je to výborná hodnota, kterou bychom 
očekávali od nově postavených domů. Ale stačí se 
podívat dále do tabulky, abychom se přesvědčili, že 
tomu tak úplně vždy nebývá.

vítězem kategorie panelových domů a ab-
solutním vítězem letošního ročníku energe-
tické ligy se stal objekt nechvílova 1820-
22, Praha 4, který již vloni tuto divizi 
vyhrál, ale celkové vítězství mu uniklo.

v loňském roce snížil objekt Nechvílova i svou měrnou 
spotřebu o neuvěřitelných 6 kWh/m2. takové snížení 
by bylo úspěchem u každého domu, ale u domu, který 
měrnou spotřebu snížil z 37 kWh/m2 na 31 kWh/m2, 
to dělá zlepšení o skvělých 16 %! vezmeme-li v potaz 
klimatickou náročnost a ke zmíněné úspoře připočteme 

eneRgeTická liga PoČTvRTé
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devítiprocentní zhoršení klimatické náročnosti, můžeme 
konstatovat, že u domu Nechvílova došlo ke zlepšení 
o neuvěřitelných 30 %!

Logicky se nabízí otázka, jaká opatření na objektu 
provedli, že se jim spotřeba tepla snížila, a to přesto, 
že došlo ke zhoršení klimatické náročnosti? Odpověď 
je prostá – vyregulovali otopnou soustavu a zateplil i 
sokl. A to je jedna z velkých předností Energetické 
ligy – ukáže účinek realizovaných opatření hned v nej-
bližší topné sezóně.

kWh/m2

1 Nechvílova 1820–22 Praha 4 31,0 panel

2. Janského, 
Prusíkova 2419–24 Praha 5 36,3 panel

3. Makovského 1331–33 Praha 6 36,9 panel

4. Ostravská 619 Praha 9 37,6 panel

5. Pod tvrzí 386–7 Odolena 
voda 39,7 panel

6.
Blachutova,hakenova, 
M.Podvalové 
929/1,2,5

Praha 9 
Čakovice 40,4 nepanel

7. Jarníkova 1870–68 Praha 4 40,5 panel

8. U Uranie 1583/21–25 Praha 7 40,6 nepanel

9. Španielova 1323–17 Praha 6 40,6 panel

10. Augustinova 2084–86 Praha 4 40,9 panel

Tabulka 1  
souhrnné pořadí energetické ligy 2014

zajímavý je pohled na tabulku 1, která ukazuje, že sta-
ré dobré paneláky srdnatě sekundují nově postaveným 
domům. Letos bychom možná mohli konstatovat, že je 
doslova převálcovaly. v souhrnném pořadí je pr vní 
nepanelový (tj. nový) dům až na 6. místě! vzpomínám 
si, jak před 25 lety byla panelovým sídlištím předví-
dána budoucnost slumů a brlohů a on je dnes opak 
pravdou. Mnohde jsou k vidění velmi zdařile revitalizo-
vané domy s vynikajícími tepelnými parametry, dobře 
spravované a udržované, kde se už pomalu i s tará 
umakartová jádra stávají výjimkou a péče o zeleň se 
začíná stávat samozřejmostí. Určitě není náhodou, že 

Autor: Ing. Dušan Balaja  |  Datum zpracování informace:  10. října 2013  |  www.energetickaliga .cz

l/100 kmkWh/m2

Tak jako se spotřeba PHM měří  
v jednotkách „l/100 km“ tak je  
spotřeba tepla měřena v kWh/m2.
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se tři panelové domy z Energetické ligy výborně umís-
tily i v soutěži „Regenerace Jižního Města 2014“. Jsem 
zvědav, kdy si očividných proměn všimne i trh s byty.

Energetická liga je rozdělena na 2 skupiny – na pa-
nelové a nepanelové domy. Celostátní soutěž pořá-
dá Družstevní marketingové sdružení Česká republika 
a koná se pod záštitou Společnosti pro rozvoj bydlení. 
A pro ty z vás, kteří byste se chtěli zúčastnit, je účast 
v Energetické lize včetně případné pomoci s registrací 
bezplatná.

výsledky prvních deseti bytových domů z každé divize 
Energetické ligy naleznete v tabulce 2 a 3.

kWh/m2

1. Nechvílova 1820–22 Praha 4 31,0

2. Janského, Prusíkova 2419–24 Praha 5 36,3

3. Makovského 1331–33 Praha 6 36,9

4. Ostravská 619 Praha 9 37,6

5. Pod tvrzí 386–7 Odolena 
voda 39,7

6. Jarníkova 1870–68 Praha 4 40,5

7. Španielova 1323–17 Praha 6 40,6

8. Augustinova 2084–86 Praha 4 40,9

9. J. Jovkova 3256–54 Praha 4 41,7

10. zlešická 1846–48 Praha 4 42,0

Tabulka 2  
pořadí energetické ligy panelových domů 2014
 

kWh/m2

1. Blachutova,hakenova,  
M. Podvalové 929/1,2,5

Praha 9 
Čakovice 40,4

2. U Uranie 1583/21–25 Praha 7 40,6

3. klíčovská 787 Praha 9 41,4

4. Nupaky 457 Nupaky 43,7

5. Markupova 2705 Praha 9 44.1

6. Františka Formana 289 Ostrava-Du-
bina 46,2

7. tyršovo nám. 2220/2220–21 Roztoky 
u Prahy 46,6

8. Českodubská 787 Praha 9 
vinoř 49,5

9. ke Stadionu 945 Praha 9 49,8

10. tulešická 1/469 Praha 5 50,1
 
Tabulka 3  
pořadí energetické ligy nepanelových domů 2014

Dlužno říci, že téměř všechny objekty v těchto tabul-
kách vykazuj í  parametr y nízkoenerget ických domů 
a z pohledu hospodaření s teplem jsou na tom všechny 
budovy výtečně. 

Na por tálu www.energetickaliga.cz naleznete nejen 
kompletní výsledky letošního ročníku, ale i  předcho-
zích. Můžete tak porovnat měrnou spotřebu svého 
domu s domem blízko vás nebo si porovnat váš dům 
s předchozími roky. všechny údaje se dají velmi snad-
no filtrovat.

Pár s lov ke k l imat ické náročnost i .  všichni můžeme 
mít pocit, že poslední zima byla rekordně mírná, kdy 
namísto jara přišlo hned léto. Ale pozor, zde nejde 
o porovnání topné sezóny, nýbrž kalendářního roku 
2013 s rokem 2012. A teplá zima nastala v lednu 
2014. Naopak v roce 2013 byly např. měsíce bře-
zen a duben nad dlouhodobým průměrem, co se týče 
klimatické náročnosti.

Jak již bylo řečeno, klimatická náročnost roku 2013 
(Energetická liga porovnává měrnou spotřebu tepla za 
uplynulý kalendářní rok) byla o 9 % než v předchozím 
roce. to znamená, že všechny domy, kterým se měrná 
spotřeba tepla zvýši la o méně než 9 %, se vlastně 
v úspoře tepla zlepšily.

ve srovnání s předchozím rokem můžeme u pr vních 
15 objektů z kategor ie panelových domů pozoro-
vat,  že se  všechny objekty – s výj imkou jednoho 
domu – v porovnání z předchozím rokem zlepši ly. 
Průměrné zlepšení vedoucí patnáctky je po očištění 
klimatické náročnosti výborných 13,6 %! Podrobnosti 
najdete na www.energetickaliga.cz

A jakou měrnou spotřebu měl za rozúčtovací sezónu 
2013 váš dům? zaregistrujte se i vy do Energetické 
ligy!

Ing. Dušan Balaja / www.energetickaliga.cz
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Tisková zpráva Družstevního marketingového 
sdružení Česká republika (dále jen „DmS ČR“)

Před měsícem vydalo DMS ČR tiskovou zprávu ke kri t ic-
ké situaci v oblasti nové právní úpravy bydlení, zejména  
k novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních 
korporacích.

Dne 7. l is topadu t. r. byla zveřejněna ve Sbírce záko-
nů vyhláška č. 237/2014 Sb., kterou se mění vyhláška  
č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytá-
pění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby 
tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody  
a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení bu-
dov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie koneč-
ným spotřebitelům. 

Uvedená vyhláška MPO ČR přikazuje v § 7a odst. 1  
písm. a) vybavit vnitřní rozvod tepla pro vytápění a vnitřní 

rozvod chladu v případě, že vstupuje a vystupuje z bytu 
nebo nebytového prostoru v jednom místě, pracovním měři-
dlem stanoveným k měření tepla nebo chladu podle zákona  
o metrologii v místě vstupu vni třního rozvodu tepla pro 
vytápění nebo vnitřní rozvod chladu do bytu nebo neby-
tového prostoru.

ve směrnici EP a Rady 2012/27/EU se přitom jasně sta-
noví:

„V budovách s více bytovými jednotkami a ve víceúčelo-
vých budovách s ústředním zdrojem vytápění a chlaze-
ní nebo s dodávkami ze sí tě dálkového vytápění nebo  
z ústředního zdroje zásobujícího více budov se rovněž 
nainstalují do 31. prosince 2016 individuální měřiče spo-
třeby, aby bylo možné měřit spotřebu tepla nebo chlazení 
nebo teplé vody u každé jednotky, je-li to technicky prove-
ditelné a nákladově efektivní. Pokud použití individuálních 
měřičů není technicky proveditelné nebo není nákladově 

v y D Á N Í  v y h L Á Š k y  
č .  2 3 7 / 2 0 1 4  S b . 
Je dalšíM nepochopiTelnýM krokeM ke 
zbyTeČnéMU zVýšení nákladů UžiVaTelů  
byToVých doMů!

D M S  Č R  –  k A L O R I M E t Ry
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efektivní, použijí se pro měření spotřeby tepla na každém 
radiátoru individuální indikátory pro rozdělování nákladů 
na vytápění, pokud dotyčný členský stát neprokáže, že 
instalace těchto indikátorů by nebyla nákladově efektivní.  
V těchto případech lze zvážit alternativní nákladově efek-
tivní metody měření spotřeby tepla.“

DmS ČR se zcela ztotožňuje se zásadním stanoviskem 
MPSv ČR, uvedeným v připomínkách k návrhu vyhlášky, 
že „navrhovaná právní úprava může mít negativní sociální 
dopady na spotřebitele“, a důrazně upozorňuje, že 
vyhláška představuje zcela neopodstatněné nákla-
dy, bohužel násobně větší pro malé byty! 

Protože se při jatá úprava týká především novostaveb, 
členové sdružení zdůrazňují, že se tím bez většího 
důvodu zdraží provoz nově postavených bytů  
např. pro mladé rodiny!

Důkaz: v důvodové zprávě k vydané vyhlášce se objevila 
zavádějící čísla kalkulace dopadů přijatého opatření. I při 
použití vstupů z důvodové zprávy by srovnání správné kal -
kulace nákladů měřidla (kalorimetru) a indikátoru na srov-
natelné 10leté období měření vyšlo v celkové výši takto:

pořizovací cena měřidla (životnost 4 roky) 5 000 kč

cena montáže měřidla 1 000 kč

náklad ověřování (cejchování 1× za 4 roky) 
s demontáží a zpětnou montáží 1 000 kč

náklad demontáže měřidla po 8 letech 300 kč

pořizovací cena měřidla po 8 letech  
(započtena ¼ při 8leté životnosti) 1 250 kč

celkový náklad měřidel (kalorimetrů) 
po dobu 10 let 8 550 kč

pořizovací cena indikátoru 550 kč

cena montáže měřidla 100 kč

celkové náklady indikátoru po dobu 10 let  
(= životnost indikátorů) 650 kč

 
to představuje celkové desetileté náklady u bytu:

a) s jedním radiátorem 650 kč (= 13× menší náklad!)

b) dvěma radiátory  
   (zpravidla 1+1 i 2+kk)

1 300 kč (= 6,5× menší náklad!)

c) třemi  
   (zpravidla 2+1 i 3+kk)

1 950 kč (= 4,5× menší náklad!)

d) čtyřmi  
   (zpravidla 3+1 i 4+kk)

2 600 kč (= 3× menší náklad!)

k tomu DmS ČR dodává, že důvodová zpráva k před-
mětné vyhlášce:

a) použila nestejné srovnávací období 
(8 let u měřidel a 10 let u indikátorů), 
b) podhodnotila náklad ověřování 
(cejchování) – standardně cca 2 000 kč, 
c) nesprávně u bytu 3+1 předpokládala 
5 indikátorů (zpravidla jde o 4, u bytu 3+kk o 3!),
d) nadhodnotila cenu indikátoru, běžná pořizovací 
cena je okolo 450 kč. 

Právě při promítnut í uvedených připomínek je výsledné 
srovnání desetiletých nákladů měření u jednotlivých typů 
bytů následující:

a)  s jedním radiátorem  
(1+0 i 1+kk)

550 kč (= 16× menší náklad!)

b)  dvěma radiátory  
(zpravidla 1+1 i 2+kk)

1 100 kč (= 8× menší náklad!)

c)  třemi radiátory 
(zpravidla 2+1 i 3+kk)

1 650 kč (= 5,5× menší náklad!)

d)  čtyřmi radiátory 
(zpravidla 3+1 i 4+kk)

2 200 kč (= 4× menší náklad!)

Je třeba si uvědomit, že zvýšené náklady se do-
tknou zejména menších bytů, často obývaných se-
niory nebo mladými rodinami! zvýšení přitom předsta-
vuje u nejmenších bytů nezanedbatelných 70 kč měsíčně, 
840 kč ročně.

Jiným úhlem pohledu je skutečnost, že např. 100bytový 
dům vynaloží 855 000 kč na pořízení měřidel na 
deseti leté období oproti cca 150 000 kč na dostaču-
jící technické řešení osazením indikátory, uvažujeme-
l i dům o průměrné kombinaci bytů. Rozdíl v investici je 
750 tis. kč, přičemž ¾ rozdílu vstupují do nákladů zpra-
vidla na počátku, tj. při pořízení měření!

DmS ČR vyzývá mPo ČR k doložení důvodů od-
chýlení se od dikce evropské směrnice, s jejímž 
doporučením ponechat po technické a ekonomické úva-
ze volbu způsobu měření na vlastnících bytů, společenství 
vlastníků jednotek i bytových družstev se členové sdru-
žení plně ztotožňují!

DmS ČR nesouhlasí s přijatou právní úpravou 
a osloví členy statutárních orgánů SvJ a bD  
a odborníky na bydlení k podpoře uvedení vy-
hlášky č. 194/2007 Sb. do souladu s doporu-
čením eu!

Bližší informace publikuje DMS ČR také na:  
www.dmscr.cz.
Mgr. Martin kroh v. r. / předseda správní rady DMS ČR  

Ing. Oldřich Sova v. r. / místopředseda správní rady 

Družstevní marketingové sdružení České republiky 

kollárova 18, 180 00  Praha 8
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ShRnuTí PRogRamu 
akaDemie byDlení 
DmS ČR 2014 
podzimní sérii odborných seminářů 
v rámci programu akademie bydlení 
družstevního marketingového sdružení 
Čr 2014 tvořilo sedm akcí – dva právní 
a pět technických seminářů. informace 
byly zaměřeny na teoretické základy 
správy a provozu bytových domů,  
ale i na právní úpravu společenství 
vlastníků jednotek a bytových družstev. 

Bohaté návštěvě se těšil především první technický seminář 
s více než 60 účastníky a oba právní semináře, velký zájem 
byl o problematiku společenství vlastníků jednotek (více než 
80 přítomných).
Pro bytová družstva DMS ČR publikovalo Příklad stanov pro 
BD po 1. lednu 2014 jako doporučené řešení pro bytová 
družstva od 50 členů. Dokument je všem subjektům v České 
republice k dispozici a je podobně jako Příklad stanov pro 
SvJ po 1. lednu 2014 volně ke stažení na www.dmscr.cz 
v sekci „DMS“, v rubrice „Legislativa“. 
Spolupracujícími odborníky se pro určená témata seminá-
řů staly přední osobnosti z oblasti bydlení a obsah témat 

upřednostnil věcnou problematiku před prezentací jednotli-
vých partnerů. Ukazuje se, že především informace z oblas-
ti řízení spotřeb energií a médií, jejich měření a regulace 
jsou předmětem vysokého zájmu ze strany členů statutárních 
orgánů SvJ a BD. 
Podobně atraktivní je téma pojištění, a to v celém rozsa-
hu, od obvyklého pojištění společných částí bytových domů 
až po speciální produkty, které společně připravují členská 
družstva DMS ČR pro své členy a klienty. Jedním z nich jsou 
i zvýhodněné podmínky pro sjednání pojištění domácnosti 
pro uživatele bytů v domech, které jsou pojištěny pod rám-
covou pojistnou smlouvou DMS ČR. tato nabídka reaguje 
nejen na potřebu aktualizovat starší pojistné smlouvy s ohle-
dem na rozsah i výši případného plnění, ale také na velmi 
zásadní změny v oblasti odpovědnosti za nemajetkovou 
újmu. vlivem nové civilněprávní legislativy se od 1. ledna 
tohoto roku změnila právní pravidla natolik, že lze očeká-
vat v důsledku jejich uplatňování nárůst ekonomických pro-
blémů dotčených českých domácností při plnění povinnosti 
úhrad mnohatisícových způsobených škod. Uvidíme, jak se 
bude vyvíjet soudní praxe, a budeme tomuto tématu věno-
vat prostor i nadále.
A tím se dostáváme k malému náhledu do příštího „semes-
tru“. v jarním období plánujeme další pokračování Aka-
demie bydlení DMS ČR ve struktuře 2–3 právní semináře 
a 5 technických seminářů. Určitě stojí za připomenutí, že 
účast na seminářích je pro předem zaregistrované účastníky 
z řad členů statutárních orgánů SvJ a BD zdarma! Společ-
ným cílem je i vzájemná výměna zkušeností, takže neváhej-
te a zařaďte se mezi spokojené účastníky.

 Jolana hlaváčková / manažerka sdružení 

D M S  Č R
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Je váš vysněný byt SKUTEČNĚ 
v bezpečí? Možná jen zdánlivě...

Chraňte svou investici proti poškození či ztrátě. 
Nechte si prověřit elektroinstalace a hromosvody od odborníků 
a předejděte škodám na vybavení v důsledku blesku, přepětí 
či nesprávně provedených rozvodů.

Rema spol. s r.o.
Nad Šálkovnou 1524/1          
147 00 Praha 4
Tel: 244 461 613
GSM: 603 529 152
Email: rema@rema.cz
www.rema.cz
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Sami nebo s poradcem?
Pokud máte ve svém domě odborníky z různých oborů, lze 
samozřejmě ušetřit a obejít se bez odborného poradce 
avšak i zde (právě zde) platí,  že je vždy lepší svěřit se do 
rukou profesionálů. Společnost hOLBORN GROUP se svou 
více jak 13ti letou zkušeností zaměstnává celou řadu od-
borníků, kteří pro vás komplexní přípravou stavby zajistí na 
klíč. vždy pracujeme na základě objednávky, která je, stej-
ně jako samostatný poradce, placenou službou. Na rozdíl 
od samostatných poradců, kteří poskytují své služby v různé 
kvalitě u nás máte vždy jistotu, že vše zařídíme s náležitou 
pečlivostí, jelikož pro vás  vlastní rekonstrukci chceme i re-
alizovat. I proto platí, že pokud naše společnost výběrové 
řízení na rekonstrukci vyhraje, je pro vás celá předvýrobní 
příprava službou zdarma. 

Ať již se rozhodnete jakkoli, nezapomeňte, že samotný pro-
jekt pro stavební povolení by měl vždy obsahovat nejen 

náležitosti dle vyhlášky, ale i veškeré podrobnosti týkají-
cí se přesně vaší stavby. výstupem je položkový rozpočet  
a výčet nutných opatření s ohledem na ochranu přírody  
a průběh stavby. 

Při samotném výběru zhotovitele pak nedejte nikdy pouze 
na cenu. Délka záruky, kvalita provedených prací, referen-
ce, doba provedení díla jsou neméně důležité faktory.

Bližší informace, nejen o předvýrobní přípravě, můžete získat na našich 

webových stránkách www.holborn.cz. 

PříPRava RekonSTRukce Domu 
ponechTe přípraVU sTaVby odborníkůM

h O L B O R N 
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Technická správa domu ano, či ne?

v dnešní době si jen těžko dokážu představit moderní sprá-
vu nemovitostí bez funkčního technického úseku. Doba, 
kdy předseda nebo ostatní členové výboru společenství 
vlastníků či předseda představenstva bytového družstva 
vykonávali celou řadu technických činností, od zajišťování 
drobné údržby až po náročné komplexní revitalizace ob-
jektu, jednoduše pomalu končí. většina těchto obětavých 
lidí svou práci vykonávala již za doby výborů samospráv 
a není výjimkou, že i déle než tř icet let. Sí ly postupně 
ubývají, pomyslné převoznické veslo je však nepředatelné, 
pokud nedojde k přenesení většiny činností na správce, 
kterému podle mého názoru patří. těžko se najde někdo, 
kdo by se při plném pracovním vytížení ještě zabýval po 
večerech úpravou stanov dle NOz, k tomu sledoval po-
vinnosti ze zákona o hospodaření energií a  jeho novel, 
orientoval se v nových normách na výtahy a řešil zlomený 
klíč ve vchodových dveřích či ucpanou kanalizaci apod. 

nejlépe způsobilá pro komplexní správu jsou 
právě SbD

Přes lehký úsměv na tváři a myšlenky na staré struktury se 
na chvilku přeneseme a zkusíme si vysvětlit proč. Rád bych 
se podržel technické stránky věci, kolegové z ostatních 
oblastí správy domu jistě prominou. 

Jedním z hlavních důvodů je, že si to prostě můžeme do-
voli t. Bez energetiků, stavebních, výtahových, revizních  
a provozních techniků nemůže být technická správa za-
jištěna odborně. Aby si mohla dovolit jakákoli společnost 
zabývající se správou nemovitostí udržet specialisty pro 
dané oblasti a přitom zůstat v ekonomicky přijatelné rovi -
ně, potřebuje spravovat několik tisíc bytových jednotek. 
A právě toto nám bylo dáno historicky do vínku. Samozřej-
mě lze některé funkce kumulovat, ale vše má svoje hranice, 
zpravidla na úkor odbornosti. v některých případech si 
dovoluji tvrdit, že dokonce i na úkor způsobilosti. 

Dalším podstatným faktorem je možnost srovnání a vý-
měna informací. Při velkém množství spravovaných domů 
získávají technici dostatek informací k tomu, aby mohli 
provádět efektivní analýzu získaných dat a poskytnout je 
všem spravovaným objektům. Pokud se zeptáte daného 
technika na radu ohledně plánované opravy, rekonstrukce 
či modernizace, s největší pravděpodobností vám vyjmenu-
je objekty, kde již něco podobného proběhlo. Dozvíte se, 

zda bylo zvolené řešení správné a jaké byly při realizaci 
problémy. to je přesně okamžik, kdy se při rozhodová-
ní můžete vyhnout zbytečným finančním nákladům a celé 
řadě dalších problémů.

v neposlední řadě je to systém řízení stavebních bytových 
družstev. Nejvyšším řídícím orgánem SBD je shromáždění 
delegátů, kteří jsou voleni z řad členů samospráv družstva 
a zpravidla bydlí ve spravovaných objektech. znáte jinou 
firmu, kterou by řídil i její vlastní kl ienti? Jest l i se někam 
promítnou jejich potřeby, tak k nám – správci. Nejsme 
staré struktury, jsme jedni z nejmodernějších správců, které 
můžete mít, operativně reagující na potřeby svých klientů.

Technická komise DmS

takže co dál? Máme k dispozici jedny z nejlepších odbor-
níků na danou problematiku.. Další školení pomalu ztrácí 
smysl, protože většina školi telů čerpá informace od nás 
nebo je zatížena potřebou prezentovat svůj produkt jen 
v dobrém svět le. Novinky bedlivě sledujeme, ale často 
čekáme dlouho na jejich ověření v praxi. teprve potom je 
můžeme s klidným svědomím doporučit zástupcům spra-
vovaných objektů. S velkými dodavatel i se jedná stále 
obtížněji, protože jsme jako zákazník i přes velký počet 
spravovaných objektů příliš malí.

Na tomto základě se formuje technická komise DMS, 
kde se daří deseti velkým pražským SBD navázat aktivní 
spolupráci a výměnu informací v technických oblastech. 
Nečerpáme již poznatky z několika tisíců spravovaných 
jednotek, ale je tu sto tisíc jednotek. věřím, že nás tato 
vzájemná spolupráce znovu posune o krok dál v naší čin -
nosti. 

komunikace s velkými dodavateli se zásadně zlepšila, zřej-
mě hlavně proto, že prosazujeme zájmy pětiny obyvatel 
Prahy a konečně se stáváme partnerem k jednání. Navíc 
dokážeme své požadavky sjednotit na základě praktických 
zkušenost í . Máme za sebou poměrně úspěšné jednání  
s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a. s., a v současné 
době probíhají jednání s Pražskou teplárenskou, a. s. těší 
mě, že společně s kolegy docházíme k velice podobným 
závěrům, i když každý trochu odlišnou cestou. Upevňuje 
to ve mně dojem, že děláme věci správně. 

Mirek Švarc / vedoucí technické komise DMS ČR 

www.dmscr.cz 

Technická komiSe  
DmS ČR
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otázka č. 1

Dobrý den, bydlím v bytovce přímo nad plynovou ko-
telnou. Dříve tam byl kotel na tuhá paliva, takže jsme 
měli od podlahy hezky teplo a nikdo zřejmě moc neře-
šil izolaci podlahy. Bohužel přestavbou kotelny došlo  
k úpravám pro plynové vytápění – odvětrání kotelny – 
a my máme od podlahy takovou zimu, že se byt nedá vů-
bec vytopit. Je možno provést zateplení stropu v plynové 
kotelně a čím, aby izolace splňovala platné normy?  
V našem případě by určitě pouze zateplení bytovky věc 
neřešilo. 

odpověď: Lze provést zateplení stropu. volbu izolantu na 
strop kotelny (EPS, MW) doporučuji konzultovat s projek-
tantem na požární bezpečnost staveb. tloušťku izolantu do-
poručuji konzultovat s projektantem specialistou na tepel -
nou ochranu budov a tloušťku izolace navrhnout výpočtem.

otázka č. 2

Dobrý den. Rekonstruuj i  s tarý RD, bude provedena 
injektáž zdiva a kompletně nové betonové podlahy  
a plastová okna. V jakém čase je dobré provést zatep-
lení, až po výměně oken anebo před? Jak dlouho se 
musí počkat po injektáži se zateplením? Děkuji Vám za 
reakci. Petr Zazvonil

odpověď: Nejdříve vyměnit okna, pak zatepli t fasádu. 
technologickou pauzu po injektáži konzultovat s dodava-
telem nebo s výrobcem injektáže. Patrně jde o zbytkovou 
vlhkost v konstrukci. Říká se, že cihelná stěna tl. 45 cm 
vysychá asi dva roky. Doporučoval bych zbytkovou vlhkost 
kontrolovat měřením.

otázka č. 3

Chtěl bych se zeptat, jak je to se zateplováním kamen-
ného domu, kde máme tloušťku zdí 70–90 cm. Zateplo-
vat, nebo ne? Jirka

odpověď: Abychom splnili požadovanou hodnotu souči-
nitele prostupu tepla Un dle ČSN 73 05 40, mělo by se 
provést zateplení v tl. izolantu cca 10 až 12 cm. kamenné 
stavby často mívají problémy s vlhkostí. Je-li stavba vlhká, 
je třeba nejdřív řešit vlhkost (průzkum, projekt, sanace), 
následně řešit zateplení. změřit vlhkost, stanovit zasolení, 
navrhnout způsob sanace...

Lze zateplovat stavby se zvýšenou vlhkostí, ale ne stavby 
s vysokou nebo velmi vysokou vlhkostí. Je třeba volit ma-
ximálně prodyšný zateplovací systém s izolantem z MW  
s prodyšnou základní vrstvou i omítkou. volil bych pasto-
vitou silikátovou omítku s faktorem difúzního odporu okolo 
40 se zrnitostí 1,5 mm.

otázka č. 4

Jakou nejlepší finální vrstvu zvolit při zateplení poly-
styrenem 15 cm, aby nedocházelo k růstu řasy apod.?

odpověď: Nejvíce odolná prot i růstu řas je si l ikátová 
omítka. v kombinaci s EPS z důvodu vyššího difúzního 
odporu jsou EPS častěji používány omítky akrylátové nebo 
silikonové.

Silikátová omítka je z pastovitých omítek nejvíce prodyšná, 
proto se častěji kombinuje s MW. 

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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Družs t evn í  ma rke t i ngové  sd ružen í  Česká  repub l i ka  
(DMS ČR) přijalo do svých řad nového člena – Stavební 
bytové družstvo Sever z Liberce. tímto krokem započa-
lo postupné rozrůstání působení sdružení i mimo hranice 
Prahy.  A zřejmě nezůstane jen u jedné vlaštovky. Už 
v nejbližší době bude správní rada sdružení projednávat 
další přihlášku.

Současnou podobu DMS ČR aktuálně tvoří 11 členů, vel -
kých bytových družstev, která spravují 110 000 jednotek, 
z toho 100 000 tvoří byty a bytové jednotky. Členskou  
a kl ientskou strukturu tvoří cca 2 t isíce bytových domů, 
ve kter ých je provozováno 3 t isíce výtahů, spravováno  
2,3 tisíce bankovních účtů a 2 tisíce pojistných smluv.

hlavním důvodem pro rozšiřování územního rozsahu půso-
bení sdružení je skutečnost, že narůstají společné potřeby 
v oblasti legislativy, technických i ekonomických předpisů, 

vzdělávání a obchodních zájmů ve prospěch spravova-
ných domů. Reakce mnoha subjektů, společenství vlastníků 
jednotek a bytových družstev na sdružením veřejně publi -
kované názory (např. k současné právní úpravě bydlení, 
ke státním podporám revitalizací bytových domů nebo ke 
zbytečnému nárůstu nákladů v oblasti měření spotřeb ener-
gií) svědčí o tom, že nahlas vyjadřujeme myšlenky, které 
praxe správy bytových domů vnímá stejně či obdobně. 

tento zájem však současně i zavazuje, aby byl náš hlas 
slyšitelný i do budoucna a přinášel užitek především těm 
uživatelům bytových domů, které jsou ve správě členů 
sdružení. Prosazování společných zájmů souvisejících se 
správou a provozem bytových domů je koneckonců jedním 
ze základních smyslů sdružení!

Martin kroh / předseda správní rady DMS ČR  

www.dmscr.cz

SDRužení PřekRoČilo  
hRanice PRahy!

D M S  Č R 
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ČSN EN ISO 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN EN ISO 18001:2008

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

Jistota správné volby

Jistota správné volby

Jistota správné volby
Jistota správné volby

Jistota správné volby
Jistota správné volby

Jistota správné volby
Jistota správné volby

J i s tota  správné  volby

J i s tota  správné  volby

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

     VÝMĚNA 
                  OKEN
                 RYCHLE
       A  BEZ  STAROSTÍ

Spojte se s jedničkou na trhu oken v ČR www.vekra.cz
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STOP
NEZVANÝM

co ve skutečnosti současná řešení kontroly 
vstupu přináší bydlícím v bytových domech.

Jenom v praze se nachází 32 tisíc  
bytových domu, ve kterých žije  
1,1 milionu lidí, tj. cca 83 % obyvatel 
prahy. bezdomovectví, krádeže v by-
tech, sklepích i společných prostorech 
domu, podomní prodej a další nega-
tivní jevy nutí vlastníky bytů hledat 
řešení, jak účinně zabránit vstupu ne-
oprávněných osob. i když se nejedná 
o velkou investici, sVJ nechtějí postu-
povat metodou „pokus omyl…“

Dnes si už zřídkakdy klademe otázku, jestli zamykat, nebo 
nezamykat vchodové dveře. Před 25 lety se vstupní dveře 
zamykaly jen na noc, nyní je snahou zamykat celodenně. 
Málokdo už se ptá: „Budeme používat klíče, nebo čipy?“ 

v současnosti jsou i v menších BD klíče vyměňovány za 
čipy s tím, že se zvýší bezpečnost v domě. také se už dnes 
vlastníci domů nerozhodují, jest l i potřebují automatický 
(samozamykací) zámek, nebo jim postačí běžný zámek 
s manuálním ovládáním např. v kombinaci s elektrickým 
otvíračem (lidově „bzučák“). výhody a nevýhody jsou za 
10 let používání těchto zámků dostatečně známy.

nové otázky

Nyní se vlastníci bytových domů rozhodují na základě 
velkého množství úvah: „Potřebujeme on-line systémy, nebo 
postačí pro bytový dům autonomní systém? Budeme si 
systém elektronické kontroly vstupu (Ekv) sami spravovat 
a jak, nebo přenecháme starost dodavateli? „Jak je Ekv 
spolehlivý, nebude zařízení poruchové, kolik let je záruka, 
jak rychle funguje servis? Udržíme přehled o tom, kdo je 
oprávněn ke vstupu? Nebude narušeno moje soukromí? 
Málokde si však kladnou otázku: „Nelze čipy také ko-
pírovat, podobně jako se nyní kopírují kl íče?“ A právě 
touto otázkou by se mělo začít. Neptejte se však doda-
vatele, pravděpodobně nedostanete přesnou odpověď! 
zjednodušeně lze RFID (Radio Frequency Identi f ication) 
technologie rozděli t do dvou základních kategori í. Na 
ty kr yptované, resp. j inak zabezpečené (13,56 Mhz) 
a na snadno kopírovatelné (125 khz). Již existují kopírky 
LF čipů frekvence 125 khz, které vlastní dobrá „kl íčař-
ství“, ba dokonce si ji lze bez žádných omezení zakoupit 
za pár tisíc kč. Odhadněme tedy, jaká bude situace za  
2–4 roky, zda tato zařízení nebudou vlastnit i např. trafiky 
na sídlištích. Lze reálně očekávat, že pořídit kopie čipů 
půjde tak snadno, jako dnes pořídíte běžné klíče. Ověří -
me-li si, že čipy není možné běžně kopírovat, pak bychom 
se měli zaměřit na praktickou stránku řešení, kterou nám 
dodavatelé nabízí. Statistika ukazuje reálný stav I pokud 
js te měli k l íče od vstupu, které skutečně nebylo možné 
opatři t j inak než u dodavatele, docházelo podle našich 
údajů (198 klíčových systémů pro BD, 54 tis. uživatelů při 
stáří systému 5 let) došlo k doobjednání 34 tis. klíčů, tj. 
12% nárůst ročně. vezmeme-li do úvahy pouze požadavky 
na výrobu z důvodů nahlášené ztráty kl íče, dostáváme 
se k 11× vyššímu počtu ztrát kl íčů oproti čipům. tento 
markantní rozdíl není způsoben snad větší zapomnětlivostí 
obyvatel, kde mají klíče, ale zcela prostým důvodem – fin-
govaná ztráta u „čipových“ systémů nemá význam. Správ-
ce přís tupového systému má možnost zt racenému čipu 
zruši t oprávnění. U klíčového systému by to znamenalo 

oD běžných klíČů  
k PříSTuPovému SySTému

k A L t M E y E R



eDOMES 2014    |    37

10    |   eDOMES 2014

kromí bydlících. To se může dostávat do kolize se zákonem o 
ochraně osobních údajů. Judikatura českých soudů eviduje 
několik takových případů. Pokud je software pro správu EKV 
využíván především pro aktualizaci databáze čipů, tzn. opráv-
něných osob, pak správce bude pravděpodobně „zápasit“ se 
speciálním SW, protože nemůže mít osvojeny základní kroky v 
aplikaci. Je prokázáno, že nejhorší variantou pro bytový dům 
je čip frekvence 125 kHz, elektrický otvírač, ovládání zámku z 
domácích telefonů a vlastní centrální (on-line) správa. 

Co bydlící skutečně potřebují 

Naopak jednoduché a účinné spojení automatického zámku 
s mechatronickou klikou využívající RFID technologie 13,56 
MHz nepotřebuje žádnou kabeláž. Pokud se vlastník rozhod-
ne (správně) upřednostnit bezpečnost před pohodlím, pak ne-
bude možné ovládat zámek z domácích telefonů. Jak již bylo 
uvedeno, byla pomocí statistických dat potvrzena velmi nízká 
frekvence rušení ztracených resp. nevrácených čipů, proto je 

vytváření on-line systémů v bytových domech nezdůvodnitel-
né. Dalším příkladem smysluplného využití dostupných dat je 
historie přístupů v řídící jednotce zařízení, která v současnosti 
uchovává 2000 posledních přístupů. Analýzou těchto dat do-
staneme detailní obraz o frekvenci využívání, ale např. také 
informaci, která čísla čipů vykazují nezvyklé hodnoty (vysoký 
počet přístupů, časté duplicitní záznamy apod.). Podrobná 
analýza umožní připravit servisní plán pro vstupní dveře. A po-
kud by v programu údržby nevycházelo na bydlícího (držitele 
čipu) zanedbatelných 3–4 Kč za měsíc, mělo by význam provést 
rozúčtování podle skutečného využívání vstupních dveří byto-
vou jednotkou. Poslední otázka, která bývá vyslovena zástup-
cem SVJ: „Kde v okolí našeho domu používají tento přístupový 
systém?“ Pokud vám dodavatel ukáže objekty vybavené tímto 
systémem, kde si můžete ověřit, zda zařízení resp. dodavatel 
spolehlivě funguje, pak máte většinou jasno, že přístupový 
systém pro dům bude správnou investicí. 

www.kaltmeyer.cz

K A L T M E Y E R
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výměnu všech klíčů. Ročně se ruší pouze necelých 6 promi-
le čipů, to představuje u objektu se 175 čipy 1 rušení za 
rok! to jasně vypovídá o tom, že četnost změn v oprávnění 
je u bytových domů velmi nízká. On-line systémy Ekv se 
uplatní v hotelech, penzionech a dalších objektech (úřady, 
nemocnice apod.), kde je f luktuace oprávněných osob 
vysoká (ubytovaní, zaměstnanci, externí pracovníci). tam 
je Ekv s centrální správou nutností. U bytového domu jsou 
zbytečně investovány peníze do nutné kabeláže (od dveří 
do centrálního PC) i do SW vybavení, které je využíváno 
sporadicky pro rušení ztracených resp. nevrácených čipů, 
a stává se nástrojem pro ztrátu soukromí bydlících. to se 
může dostávat do kolize se zákonem o ochraně osobních 
údajů. Judikatura českých soudů eviduje několik takových 
případů. Pokud je software pro správu Ekv využíván pře-
devším pro aktualizaci databáze čipů, tzn. oprávněných 
osob, pak správce bude pravděpodobně „zápasi t“ se 
speciálním SW, protože nemůže mít osvojeny základní 
kroky v aplikaci. Je prokázáno, že nejhorší variantou pro 
bytový dům je čip frekvence 125 khz, elektrický otvírač, 
ovládání zámku z domácích telefonů a vlastní centrální 
(on-line) správa. 

co bydlící skutečně potřebují 

Naopak jednoduché a účinné spojení automat ického 
zámku s mechatronickou klikou využívající RFID technolo-

gie 13,56 Mhz nepotřebuje žádnou kabeláž. Pokud se 
vlastník rozhodne (správně) upřednostnit bezpečnost před 
pohodlím, pak nebude možné ovládat zámek z domácích 
telefonů. Jak již bylo uvedeno, byla pomocí statistických 
dat potvrzena velmi nízká frekvence rušení ztracených 
resp. nevrácených čipů, proto je vytváření on-line systémů 
v bytových domech nezdůvodnitelné. Dalším příkladem 
smysluplného využit í dostupných dat je historie přístupů 
v řídící jednotce zařízení, která v současnosti uchovává 
2000 posledních přístupů. Analýzou těchto dat dostaneme 
detailní obraz o frekvenci využívání, ale např. také infor -
maci, která čísla čipů vykazují nezvyklé hodnoty (vysoký 
počet přístupů, časté duplicitní záznamy apod.). Podrobná 
analýza umožní připravit servisní plán pro vstupní dveře. 
A pokud by v programu údržby nevycházelo na bydlícího 
(držitele čipu) zanedbatelných 3–4 kč za měsíc, mělo by 
význam provést rozúčtování podle skutečného využívání 
vstupních dveří bytovou jednotkou. Poslední otázka, která 
bývá vyslovena zástupcem SvJ: „kde v okolí našeho domu 
používají tento přístupový systém?“ Pokud vám dodavatel 
ukáže objekty vybavené tímto systémem, kde si můžete 
ověřit, zda zařízení resp. dodavatel spolehlivě funguje, 
pak máte většinou jasno, že přístupový systém pro dům 
bude správnou investicí. 

www.kaltmeyer.cz 

oDemkněTe DoTykem Ruky!

www.kaltmeyer.cz 
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bezPeČné byDlení  
v byTových Domech 

Jen v Praze dojde ročně zhruba ke 2 500 případů 
vloupání, z nichž je objasněno jen něco málo přes 
deset procent. A jak ukazují statis t iky, v dr t ivé vět -
š ině případů zlodějům práci výrazně zjednodušuj í  
i sami majitelé domů a bytů, kteří nezamykají vcho-
dové dveře. Právě zabránění vstupu do domu přitom 
představuje pro zloděje jednu z největších překážek, 
která dokáže většinu z nich spolehlivě odradit. A co 
víc, nejen nezvaní hosté mohou poškodit váš dům 
či byt. Často si uškodí i sami obyvatelé z důvodu 
vlastní nedbalosti. v průměru sedmkrát denně v do-
mácnostech hoří. ze statistik českého hasičského zá-
chranného sboru je známo, že hasiči ročně likvidují 
téměř 20 tisíc požárů. Jedněmi z nejzávažnějších po-
žárů jsou právě požáry v domácnostech. ty od roku 
2005 do současnosti už způsobily škody za více jak  
3,6 miliardy korun. Především však jde o životy a zdra-
ví. Řešení požární bezpečnosti v bytových domech je 
proto zcela aktuální téma. O tom, jak v těchto přípa-
dech ochránit dům, byl další seminář z cyklu „Bezpečné  
a úsporné bydlení v bytových domech“. 

Družstevní market ingové sdružení České republiky 
(DMS) uspořádalo seminář 17. září 2014 v Praze. Po 
boku DMS stály společnosti Siemens, Okna JIS, IRtN.
cz, BASF, OtIS, Pražská teplárenská a BELStAv Cz, 
které desítkám účastníků z řad SvJ a bytových družstev 
přinesly informace i praktické ukázky nejnovějších tech-
nologických řešení v oblasti zabezpečení, zejména  
s ohledem na požární ochranu bytových domů.

investice do bytových domů, které se 
vyplatí

Nejzrádnější jsou požáry v noci, kdy lidé v bytech spí 
a není nikdo, kdo by si požáru včas všiml. Oheň a kouř 
tak mají volnou cestu nerušeně zniči t vše důleži té: 
dokumenty,  osobní  dok lady,  ob l íbené předměty, 
oblečení ,  e lek t roniku,  a le i  nábytek a vybavení . 
Ne t r ad i č ně  t o  p ř edved l a  spo l e čno s t  S i emen s  
v úvodu semináře. Pepa tuhý pusti l video pořízené 
v laboratořích společnosti Siemens. Překvapivé pro 
účastn íky semináře bylo zj iš tění,  že za pouhé t ř i 
minuty jejich byt může shořet na popel od zapálené 
sirky. Nejedná se však jen o majetek. Požár v bytovém 
domě či bytě připraví obyvatele nejen o věci, ale 
bohužel často i o život. Statist iky uvádějí, že tři ze 
čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání 
toxických zplodin z hoření při vznikajícím požáru.  
v rámci semináře tak účastníci zjistili, jaké technologie 
jsou vhodné a žádoucí v bytových domech instalovat, 
aby se těmto nešťastným situacím zabránilo.

Detekce požáru a vyhlášení požárního 
poplachu

zabezpečení domu by mělo zaručovat jak bezproblé-
movou ochranu, tak bezesporu profesionální služby. 
Proto je dobré spolehnout se na renomované spo-
lečnost i s let i tými zkušenostmi. Pr vní výrobce elek-
t ronických požárních hlásičů na světě, společnost 
Siemens, představila v průběhu semináře na systému  

z  t E C h N I C k ý C h  S E M I N Á Ř ů  D M S  Č R
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Cerberus PRO založené automatické hlásiče požá-
ru, které reagují extrémně r ychle a přesně i v pro -
s t ředí, kde se vyskytuj í si lné rušivé vl ivy, jako jsou 
cigaretový nebo výfukový kouř, pára, prach apod. 
hodí se tedy tam, kde je k laden důraz na kval i t -
n í  detekci bez planých poplachů. Lze je nains ta-
lovat  také ve společných chodbách, su terénech, 
sk lepích a garážích. Siemens nabíz í  bezdrátové 
hlásiče detekce požáru, které jsou vhodné zejména 
pro bytové jednotky (nebo i památkově chráněné 
objekty), ať už vzhledem ke struktuře objektu, nebo 
z es te t ických důvodů. Dalš í  výhodou bezdrátové -
ho systému je jeho instalace bez přerušení provozu  
a při změně dispozic nebo při potřebě rozšíření mo-
hou obyvatelé nechat h lásiče kouře velmi snadno  
a bez větších investic přemístit či doplnit.

Pro požární bezpečnost v bytových domech je dů-
leži té dodržovat požární  řešení  Et ICS v sou ladu  
s normou ČSN 73 0810. BASF Stavební hmoty Česká 
republika, s. r. o., nabízí pro zateplení domů svá jed-
noduchá technická řešení bez kombinace odlišných 
izolantů (minerální vlny a expandovaného polystyre-
nu) v ploše. Jedná se o ověřené detai ly nadpraží  
a os tění cer t i f ikovaných sys témů Mul t itherm s vy -
sokou požární  odolnos t í .  BASF t ímto speci f ickým 
řešením nahrazuje pro t ipožární  pásy a e l iminuje 
použi t í  cenově náročných izolantů. Investor vol ící 
systém Mult itherm od BASF Stavební hmoty Česká  
republika, s. r. o., volí nejen systém s vysokou požární 
odolností, ale i významnou finanční úsporu.

v rámci semináře se živě diskutovalo nejen o celko-
vé revi tal izaci domů, ale i o dalších pr vcích, jako 
jsou nová okna, vo lba správných vs tupních dve -
ř í  č i  sys tému, k ter ý vchodové dveře ochrání před  
nechtěnými návštěvníky. v průzkumu mezi účastníky 
bylo zjištěno, že zatím jen menší část domů má se 
systémy kontroly vstupu zkušenosti. Nicméně pokro-
kovější bytové domy, které řeší renovaci promyšleně, 

komplexně, uvažují už nyní či v horizontu několika let 
do výměny investovat. Důvody jsou zřejmé – zvyšovat 
ochranu nejen majetku, ale i obyvatel domů, zjedno-
dušit procesy a činit tak s ohledem na již plánované 
investice v domě. 

Sebelepší zabezpečovací systém však nemá smysl in-
stalovat do starých „rozvrzaných“ dveří. Podmínkou 
pro bezpečné obydlí jsou kvali tní vchodové dveře, 
nejen s kvalitními zámky. základem je správný výběr 
konstrukčního systému rámů, křídel a výplní. v dnešní 
době se jako nejvhodnější jeví hliníkové dveřní systé-
my doplněné bezpečnostním či protipožárním sklem, 
jak upozornila na semináři společnost Okna JIS. Elek-
tromechanický automatický zámek je naprostou pod-
mínkou pro skloubení vysoké bezpečnosti samotných 
dveří společně s čipovým systémem kontroly vstupu  
a díky panikové funkci i s požárním systémem. Účast-
níci si vše mohli vyzkoušet na funkčním vzorku vchodo-
vých dveří, který připravila právě společnost Okna JIS.

Je důležité si uvědomit, že investovat do bezpečnosti 
a ochrany bytového domu se vyplatí. Případná loupež 
nebo požár totiž dokážou snadno způsobit mnohem 
větší škody, než představují včasné investice do bez-
pečí.

Několika slovy zakončil prezentace Mgr. Martin kroh, 
předseda správní rady DMS ČR. zmínil různorodou 
práci  Družs tevního marke t ingového sdružení  ČR. 
zhodnotil jeho dosavadní práci – především v uply-
nulém roce – a nastínil plány v oblasti správy budov  
a aktivity s tímto spojené v roce 2015. 

www.jis.cz

Kvalitní plastová 
okna a dveře,
hliníkové vstupní 
portály.

od roku 1991
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ČSob Je Tu PRo váS 
Již 50 leT
letos uplyne padesát let od okamžiku, kdy byla 
v listopadu roku 1964 založena Československá 
obchodní banka. Jedním ze stěžejních momentů  
v její historii byl rok 2001, kdy se zapojila do 
úvěrování revitalizace bytového fondu. Čsob 
chce své výročí pořádně oslavit, pro bytová  
družstva a sVJ proto připravila akční nabídku 
úvěrů se zvýhodněnými cenovými podmínkami. 
Čas na její využití je jen do prosince. 

Specialista na obsluhu bytových družstev 
a SvJ

v roce 2001 zaháji l s tát masivní dotační podporu 
revitalizací bytového fondu formou Programu Panel. 
ČSOB byla jednou z pr vních bank, která na nově 
vznikající poptávku po úvěrování takových investic 
zareagovala. Již v roce 2002 představila svůj ČSOB 
Program pro bytová družstva a SvJ, kter ý byl sou-
borem bankovních produktů a služeb, jež reagovaly 
na specifický způsob hospodaření bytových družstev  
a SvJ a jejichž parametry byly přizpůsobeny na míru 
potřebám těchto k l ientů. v průběhu dalš ích le t  se 
ČSOB stala opravdovým specialistou na tento seg-
ment. Dnes je možné konstatovat, že snaha banky 
se u klientů setkala s kladnou odezvou. v současné 
době má každé třetí bytové družstvo a SvJ v České 
republice otevřen svůj běžný účet u ČSOB či Poštovní 
spořitelny. Rovněž více než třetinu všech úvěrů, čer-
paných na opravy a rekonstrukce bytových domů ve 
vlastnictví bytových družstev či správě SvJ, poskytla 
právě ČSOB. Je téměř symbolické, že objem úvěrů, 
poskytnutých bankou bytovým družstvům a SvJ, dosáh-
ne 50 miliard korun právě v roce jejích padesátin. 
Je to jen potvrzením skutečnosti, že produkty banky 
jsou dlouhodobě konkurenceschopné a atraktivní pro 
většinu bytových družstev a SvJ u nás.

banka slaví, dárky dostanou klienti

výročí založení banky je jeden z důvodů, proč se 
ČSOB rozhodla os lovi t  by tová družs tva a SvJ se 
zvýhodněnou podzimní nabídkou úvěrování. Je totiž 
pravdou, že v prvním pololetí letošního roku zájem 
družstev a SvJ o revitalizace svých domů, oproti letům 
minulým, mírně poklesl. z reakcí klientů je patrné, že 
hlavním důvodem takového stavu byla výrazná změ-

na právního prostředí. zatímco pro bytová družstva 
bylo jednoznačnou prioritou schválení nových stanov, 
většina SvJ se teprve seznamovala s dopady nového 
občanského zákoníku do své činnosti. Není tedy divu, 
že investice do rekonstrukcí se tak trochu ocit ly na 
druhé koleji. Od července však nastal zlom a poptáv-
ka po úvěrech opět narůstá. to je další důvod, proč 
ČSOB chce svou nabídkou tento trend podpořit.

nízké úroky, nulové poplatky  
a bezúčelové čerpání

zvýhodněná podzimní nabídka úvěrování bytových 
družstev a SvJ od ČSOB si dává za cí l  maximál -
ně klientům ušetři t náklady spojené s využitím úvěru  
a současně i zjednodušit administrativu. Od září až 
do prosince budou úvěry nabízeny se zvýhodněnými 
pevnými úrokovými sazbami. Až do konce roku mohou 
družstva a SvJ rovněž využít výhodu tzv. vztahového 
bonusu, který nabízí možnost získat úvěr s nulovým 
měsíčním poplatkem za vedení úvěrového účtu. Pod-
mínka pro získání tohoto bonusu je jediná, a to fixace 
úrokové sazby na 10 či více let. Při dvacetileté splat-
nosti úvěru tento bonus prezentuje úsporu minimálně 
60 000 korun. ČSOB se vztahovým bonusem snaží 
své klienty vybídnout k odpovědnému a hospodárnému 
jednání neboť úrokové sazby jsou nyní na historickém 
minimu. Navíc po dobu f ixace se družstvo či SvJ 
nemusí obávat nutnosti navyšování přídělu do fondu 
oprav z ti tulu změny výše splátky úvěru. těm novým 
klientům, kteří z různých důvodů nechtějí či nemohou 
výhod vztahového bonusu využít, umožní ČSOB úvěr 
čerpat aspoň bez jednorázového poplatku za jeho 
poskytnutí. Úplnou novinkou, kterou ČSOB od září 
standardně nabízí 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 opatření by mělo zjednodušit 
administrativu jak klientům, tak bance. ze zkušeností   
banky totiž vyplývá, že tuto možnost často žádají kli -
enti v případech, kdy realizovaná investice se dostala 
do nečekaného časového skluzu nebo v případě, 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. 

Č S O B
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Člen skupiny KBC 800 150 150 | www.csob.cz

S úvěrem od ČSOB provedete  
opravu domu podle svých představ  
Rekonstrukcí domu s využitím úvěru nejen ušetříte své peníze, ale navíc vzroste jak hodnota vašeho bytu,  
tak i komfort bydlení. Obyvatelé více než 11 000 bytových domů ve vlastnictví bytového družstva nebo SVJ,  
kteří své plány na lepší bydlení zrealizovali s pomocí úvěrů od ČSOB, mohou potvrdit, že komplexní revitalizace 
bytového domu se jeho obyvatelům vyplatila.

CSOB_BD_SVJ_210x265.indd   1 03/11/14   16:29
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Modernizace výtahů 
v barevném provedení  
z břeclavského závodu OTIS 

14-1-1402_OTIS_formatovani_inzerce_420x265_dvojstranka.indd   1 11.11.2014   12:14:06
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Modernizace výtahů 
v barevném provedení  
z břeclavského závodu OTIS 
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D M S  Č R

níže uvedený text Příkladu stanov SvJ po 1. lednu 2014 obsahuje pasáže v kurzívě:

• je na uvážení společenství, zda pasáž v kurzívě do návrhu stanov pro shromáždění zařadit, 
či nikoliv; 

• v případě alternativních řešení je na uvážení, kterou z alternativ do návrhu stanov konkré-
tního SvJ vybrat a následně bude zapotřebí upravit číslování navazujících článků či odstavců, 
případně navazující odkazy v jiných částech textu!

(blíže viz komentář a doporučení k Příkladu stanov SvJ po 1. lednu 2014, který je samostatným materiálem)

sTanoVy 
spoleČensTVí VlasTníků JednoTek 

Čl. i 
základní ustanovení 

1.  Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) je právnickou osobou podle § 1194 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník.

2.  Společenství nabývá práva a zavazuje se ve věcech spojených se správou domu č. p. …….. a pozemku/ů č. parc. 
………, vše v k. ú. …….., obec …… (dále jen „dům„ a „pozemek“) v rozsahu a způsobem uvedeným v § 1189 
občanského zákoníku a v těchto stanovách. Společné části domu a pozemek se dále také nazývají „společné části“. 

3.  Členy společenství jsou vlastníci jednotek v domě (dále jen „jednotka“), společnými členy společenství jsou spo -
luvlastníci jednotek, za podmínek uvedených v zákoně (dále též jen „člen společenství“).

 
Čl. ii 

název a sídlo společenství 
1. Názvem společenství jsou slova „Společenství vlastníků …“.
2. Sídlem společenství je …, ulice … č.p. … , PSČ …...

 
Čl. iii  

Správa domu a další činnosti
1.  Společenství vykonává a odpovídá za správu domu a pozemku způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy, 

těmito stanovami a dalšími rozhodnutími orgánů společenství.
2.  Pokud tyto stanovy neurčují jinak, podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku se řídí právními 

předpisy.
Čl. iv 

Členství ve společenství 
1.   Členy společenství se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce. Společenství členy evidu -

je a sděluje jim informace podle zákona, stejně tak členové společenství sdělují společenství zákonem vyžadované 
informace.

2.  Člen společenství se může nechat při výkonu svých práv zastoupit jiným členem společenství nebo třetí osobou na 
základě písemné plné moci. Spoluvlastníci jednotky zmocní pro jednání vůči společenství společného zástupce. 

 
Čl. v 

Členská práva a povinnosti a způsob jejich uplatňování  
1.  Člen společenstv í  má práva a povinnost i  v las tníka jednotky a člena společenstv í  uvedená v př ís lušných us ta-

noveních zákona a dalších právních předpisů, pokud tyto s tanovy neurčuj í j inak. tato práva člen společenství 
uplatňuje způsobem stanoveným zákonem, včetně základních zásad občanského zákoníku a jeho us tanovení  
o právnických osobách. Rozsah práv a povinností členů společenství je dán zejména pravidly pro správu domu  
a pozemku a pro užívání společných částí. 

PříklaD STanov PRo SvJ
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2. Člen společenství má právo zejména: 
 2.1. užívat společné části podle pravidel v zákoně a těchto stanovách upravených,  
 2.2.  účastnit se veškeré činnosti společenství způsobem a za podmínek stanovených zákonem a těmito   

stanovami, 
 2.3. účastnit se zasedání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování,  
 2.4. volit a být volen do orgánů společenství, 
 2.5.  předkládat orgánům společenství návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství a k odstranění   

nedostatků v jejich činnosti,
 2.6.  obdržet vyúčtování záloh na příspěvky na správu domu a pozemku a záloh na plnění spojená nebo související 

s užíváním jednotky (dále jen „služby“) a vrácení případných přeplatků, vyjma zálohového příspěvku na údržbu, 
opravu a stavební úpravy společných částí; tato část příspěvku na správu domu a pozemku se nevypořá dává,

 2.7.  nah l í že t  do p í semných  podk ladů  p ro  zasedán í  sh romážděn í ,  do záp i su  ze  zasedán í  sh romáždě -
ní, do smluv sjednaných společenstvím, do účetních knih a účetních dokladů a požadovat zákonem sta -
novená potv rzení ,  př ičemž je povinen uhradi t  společens tv í  nák lady, k teré t ím společens tv í  vzniknou,  
o konkrétní výši nákladů rozhodne statutární orgán společenství, pokud shromáždění nerozhodne jinak.

3. Člen společenství má povinnost zejména: 
 3.1.  dodržova t  p rávn í  p ředpisy,  t y to  s tanovy a p ln i t  usnesen í  o rgánů spo lečens tv í  schvá lená v  sou ladu  

s právními předpisy a těmito stanovami,
 3.2.  hradit stanovené zálohy na příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby a hradit nedoplatky 

vyplývající z vyúčtování záloh,
 3.3.  hradit náklady, které společenství se správou domu a pozemku na základě žádosti člena či z jiných důvodů 

na straně člena společenství vzniknou (klíče, nahlížení do listin, nezpřístupnění bytu aj.),
 3.4.  řídit se při užívání společných částí domu a společných zařízení pravidly těchto stanov a rozhodnutími (poky -

ny) orgánů společenství, včetně povinnosti hlásit údaje o klíčích od společných částí, pokud tak shromáždění 
rozhodne, a zajistit jejich dodržování také všemi osobami, kterým do domu umožní přístup, včetně nájemců,

 3.5.  zdrže t  se jednání ,  j ímž by z t íž i l  už íván í  jednotky nebo spo lečných čás t í  j iným v las tn íkům jednotek  
a nezasahovat tak do práv ostatních členů společenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby 
neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních  vlastníků jednotek, provádět úpravy společných  částí jen se 
souhlasem společenství nebo na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě, 

 3.6.  odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech způsobil 
sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají nebo jimž do domu umožnil vstup, případně nahradit náklad spole-
čenství na tento účel vynaložený,

 3.7.  umožni t  ins ta laci,  údržbu a kont ro lu zař ízení pro měření spot řeby vody, plynu, tepla a j iných energi í  
v jednotce a odečet naměřených hodnot,

 3.8.    umožnit po předchozím vyzvání společenství přístup do jednotky, pokud to vyžadují úpravy, provoz, opravy 
apod. ostatních jednotek nebo společných částí, 

 3.9.  oznámi t  bez zby tečného odk ladu s ta tu tá rn ímu orgánu spo lečens tv í  da tum naby t í  v las tn ic t v í  jedno t -
ky včetně své adresy a počtu osob, které s ním sdí lej í  domácnost, případně bydlí v bytě po dobu, kte -
rá čin í  v souhrnu nejméně 3 měsíce v jednom kalendářním roce, v př ípadě rozúčtování s lužeb podle 
osob pak osoby, u k ter ých lze mí t  za to, že s ním budou ží t  v jednotce po dobu delš í  než 2 měsíce  
v průběhu zúčtovacího období,

 3.10.  oznámit společenství v případě přenechání bytu do užívání jiné osobě jméno a adresu této osoby včetně počtu 
osob ve smyslu předchozího bodu,

 3.11.  předat společenství před zahájením stavebních úprav projektovou dokumentaci v případě, že stavebně upravuje 
svou jednotku, a po předchozí výzvě umožnit společenství přístup do jednotky pro ověření, zda stavební úpravy 
neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části.

Čl. vi  
Shromáždění 

1. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří členové společenství.
2. Do působnosti shromáždění patří: 
 2.1. změna stanov,
 2.2. změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, 
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 2.3. volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,
 2.4.  schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství a o správě 

domu a pozemku, o výši záloh na příspěvky na správu domu a pozemku pro příští  období a rozhodnutí  
o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných záloh,

 2.5.  schválení druhu a rozsahu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na 
jednotky, 

 2.6. rozhodování: 
   2.6.1. o členství společenství v právnické osobě působící v oblasti bydlení, 
   2.6.2. o změně účelu užívání domu nebo jednotky, 
   2.6.3. o změně podlahové plochy jednotky, 
   2.6.4. o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek, 
   2.6.5. o změně podílu na společných částech, 
   2.6.6. o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky, 
   2.6.7.  o údržbě, opravě nebo stavební úpravě společné části, vyjma věcí uvedených v čl. vII odst. 5 těchto  

stanov,  
 2.7. udělování předchozího souhlasu: 
   2.7.1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi, 
   2.7.2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, vyjma věcí uvedených v čl. vII odst. 5 těchto stanov,  
   2.7.3. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím včetně schválení výše a podmínek úvěru, 
   2.7.4.  k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné 

formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,  
 2.8.  určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, rozhodnutí o její změně, jakož  

i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti, 
 2.9.  rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhod -

nutí vyhradí. 
3.  Shromáždění se schází nejméně jednou za rok. Svolává je statutární orgán společenství. Shromáždění musí být statu -

tárním orgánem svoláno též, požádá-li o to s uvedením návrhu pořadu zasedání nejméně takový počet členů spole-
čenství, kteří mají více než čtvr tinu všech hlasů, nejméně však dva z nich, a to do 30 dnů od doručení této žádosti.

4.  Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která se zašle všem členům společenství. Písemná pozvánka musí být 
zaslána poštou, nebo předána osobně nebo vhozena do poštovní schránky a současně zveřejněna na obvyklém místě 
v domě nejméně 15 dní přede dnem konání zasedání shromáždění. v pozvánce se uvede zejména datum, hodina, 
místo konání a pořad zasedání shromáždění. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou členové společenství seznámit 
s podklady týkajícími se pořadu zasedání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce připojeny.

5.  zasedání shromáždění řídí statutární orgán společenství, neurčí-li jinou osobu. 
6. Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů.
 6.1.  k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství, pokud zákon nebo tyto 

stanovy neurčí jinak. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů členů společenství na společ -
ných částech; členové společenství, kteří jsou spoluvlastníky jednotky, mají společně jeden hlas.

 
Variantní řešení:

6.2.   tří čtvr tin hlasů přítomných členů společenství je za-
potřebí k přijetí usnesení o:

      6.2.1.  změně stanov,

      6.2.2.  způsobu rozúčtování nákladů na služby na 
jednotlivé vlastníky.

6.3.  Nadpoloviční většiny hlasů všech členů společenství 
je zapotřebí k:

      6.3.1.  volbě členů statutárního orgánu společenství,

      6.3.2.  přijetí usnesení o opravě nebo stavební úpra-
vě společné části nebo o jejich financování  
s využitím úvěrových zdrojů;

6.2.  tří čtvr tin hlasů přítomných členů společenství nebo 
nadpoloviční většiny hlasů všech členů společenství, 
je zapotřebí k:

       6.2.1.  přijetí usnesení o změně stanov,

 6.2.2.  přijetí usnesení o způsobu rozúčtování nákla-
dů na služby na jednotlivé vlastníky,

 6.2.3.  volbě členů statutárního orgánu společenství,

 6.2.4.  přijetí usnesení o opravě nebo stavební úpra-
vě společné části nebo o jejich financování s 
využitím úvěrových zdrojů; tím není dotčeno 
ustanovení 2.6.7. tohoto článku.
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   tím není dotčeno ustanovení 2.6.7. tohoto 
článku.

6.4.  Při hlasování o změně velikosti podílu na společných 
částech všech vlastníků jednotek nebo o změně po-
měru výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak 
než v důsledku změny podílů na společných částech 
se vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek.

6.3.  NPři hlasování o změně velikosti podílu na společ-
ných částech všech vlastníků jednotek nebo o změně 
poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku 
jinak než v důsledku změny podílů na společných 
částech se vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek.

 
7.  ze zasedání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá řídící zasedání. zápis musí obsahovat ne-

zbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k jednání a usnášení, dále údaje o průběhu zasedání, plné znění 
přijatých usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby prováděny. Pří lohu zápisu tvoří zejména list ina přítomných  
s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. zápis podepisu-
je řídící zasedání a zapisovatel. zápisy včetně písemných podkladů k zasedání shromáždění musí být uschovány  
u statutárního orgánu společenství.

8.  způsobem stanoveným zákonem mimo zasedání (per rollam) může být rozhodnuto:
 8.1.  o týchž záležitostech, které měly být projednány na svolaném shromáždění, které nebylo způsobilé se usnášet, 

a to na návrh osoby, která shromáždění svolala,
 8.2.  o týchž záležitostech, které byly řádně projednány na svolaném shromáždění, pokud návrh na usnesení nebyl 

přijat příslušným počtem hlasů ve smyslu odst. 6.2. a 6.3. tohoto článku, a to na návrh osoby, která shro-
máždění svolala,

 8.3.  v jiných věcech, než jsou uvedeny v odst. 6.2. a 6.3. tohoto článku, a to na návrh statutárního orgánu spole-
čenství.

  k přijetí rozhodnutí o věcech podle 6.2. a 6.3. tohoto článku mimo zasedání je zapotřebí souhlasu nadpoloviční 
většiny hlasů všech vlastníků jednotek.

Variantní řešení: 
 

Čl. vii
výbor společenství

1.  voleným orgánem společenství je výbor společenství 
(dále jen „výbor“).

2.  Funkční období člena výboru je 5 let; počíná dnem 
zvolení do funkce nebo dnem, kter ý byl při zvolení 
stanoven jako počátek výkonu funkce a končí uplynu-
t ím funkčního období. Členství ve výboru dále končí  
v důsledku odstoupení z funkce nebo odvolání z funk-
ce. Odstoupí- l i člen výboru ze své funkce na schůzi 
výboru nebo na zasedání shromáždění, zanikne mu 
členství ve výboru tímto odstoupením.

3.  výbor je statutárním orgánem společenství, za svou 
činnost odpovídá shromáždění. 

4.  výboru náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zá-
kon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jiné-
mu orgánu právnické osoby. výbor řídí a organizuje 
běžnou činnost společenství a rozhoduje ve věcech 
spojených se správou domu a pozemku a s předmě-
tem činnosti společenství s výjimkou těch věcí, které 
jsou podle právních předpisů a těchto stanov ve vý-
lučné působnosti shromáždění nebo si je shromáždění  
k rozhodnutí vyhradilo.

Čl. vii
Předseda společenství 

1.  voleným orgánem společenství je předseda společen-
ství (dále jen „předseda“). 

2.  Funkční období předsedy je 5 let; počíná dnem zvolení 
do funkce nebo dnem, který byl při zvolení stanoven 
jako počátek výkonu funkce a končí uplynutím funkč-
ního období. Funkce předsedy dále končí v důsledku 
odstoupení z funkce nebo odvolání z funkce. Odstoupí-
l i předseda ze své funkce na zasedání shromáždění, 
zanikne mu funkce tímto odstoupením.  

3.  Předseda je statutárním orgánem společenství, za svou 
činnost odpovídá shromáždění. 

4.  Předsedovi náleží veškerá působnost, k terou s tano-
vy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci ne-
svěří j inému orgánu právnické osoby. Předseda řídí  
a organizuje běžnou činnost společenství a rozhodu-
je ve věcech spojených se správou domu a pozemku  
a s předmětem činnosti společenství s výjimkou těch 
věcí, které jsou podle právních předpisů a těchto sta-
nov ve výlučné působnosti shromáždění nebo si je shro-
máždění k rozhodnutí vyhradilo.

5. v působnosti předsedy je také rozhodování o:
 5.1.  nabyt í  movi tých věcí, jej ichž pořizovací cena 
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5. v působnosti výboru je také rozhodování o:
 5.1.  nabyt í  movi tých věcí, jej ichž pořizovací cena 

nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky 
25.000 kč a dále rozhodování o zcizení nebo 
zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena 
v kalendářním roce nepřesáhne v souhrnu částku 
25.000 kč,

 5.2.  údržbě, opravě nebo s tavební úpravě společ-
né čás t i ,  ce lková čás tka na opravy a údržbu 
však nesmí překročit souhrnnou částku v součtu 
1.000 kč v průměru na každou jednot-
ku v domě a 25.000 kč na společenství 
v kalendářním roce. tento l imi t  neplat í ,  jde- l i  
o havar i jn í  s tav č i  ods t ranění  jeho důs ledků  
a/nebo opatření k zabránění větší škodě na spo-
lečných částech nebo majetku vlastníků jednotek. 

       O všech rozhodnut ích podle bodů 5.1 a 5.2. 
tohoto článku je  výbor společenství povinen in-
formovat nejpozději na nejbližším zasedání shro-
máždění.

6.  Č len  výbo ru  j e  vo l en  a  odvo láván  sh romáždě -
ním. způsobi lost být č lenem výboru s tanoví zákon.  
V případě, že potřebný počet hlasů obdrží více kan-
didátů, než je počet členů výboru podle odst. 7 to-
hoto článku, stávají se členy výboru pouze kandidáti 
s nejvyššími počty obdržených hlasů. zbylí kandidáti 
se stávají náhradníky členů výboru v pořadí pod-
le počtu obdržených hlasů. při rovnosti hlasů bude 
provedena volba mezi kandidáty se stejným počtem 
hlasů.

7.  výbor je …členný. výbor volí předsedu a místopředse-
du z řad svých členů a z funkce je odvolává. Předse-
da výboru organizuje, svolává a řídí činnost výboru, 
organizuje běžnou činnost společenství. výbor koná 
své schůze podle potřeby, nejméně však jednou za 
čtvrtletí, a předseda jej svolává písemnou či e-mailovou 
pozvánkou.

8.  Pokud počet členů výboru neklesl pod polovinu, může 
výbor kooptovat další členy do nejbližšího zasedání 
shromáždění. Shromáždění může zvol i t  náhradníky 
členů výboru, kteří nastupují na uvolněné místo členů 
výboru podle stanoveného pořadí.

9.  výbor zastupuje navenek jeho předseda. v době 
nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. 
Jde-li o písemné právní jednání, které činí výbor, musí 
být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místo-
předsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li před-
seda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy 
považován za podpis dalšího člena výboru. každý 
člen výboru má jeden hlas. výbor je schopen usná-
šení, je- l i pří tomna nadpoloviční většina jeho členů.  
k při jet í usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny 

nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky 
25.000 kč a dále rozhodování o zcizení nebo 
zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena  
v kalendářním roce nepřesahuje v souhrnu částku 
25.000 kč,

 5.2.  údržbě, opravě nebo s tavební úpravě společ-
né čás t i ,  ce lková čás tka na opravy a údržbu 
však nesmí překročit souhrnnou částku v součtu 
1.000 kč v průměru na každou jednot-
ku v domě a 25.000 kč na společen-
ství v kalendářním roce. tento limit neplatí, jde-li 
o havar i jn í  s tav č i  ods t ranění  jeho důs ledků  
a/nebo opatření k zabránění větší škodě na spo-
lečných částech nebo majetku vlastníků jednotek. 

  O všech rozhodnutích podle bodů 5.1 a 5.2.  tohoto 
článku je statutární orgán společenství povinen infor -
movat nejpozději na nejbližším zasedání shromáždění.

6.  Předseda je volen a odvoláván shromážděním. způ-
sobilost být předsedou stanoví zákon. V případě, že 
potřebný počet hlasů obdrží více kandidátů, stává se 
předsedou pouze kandidát s nejvyšším počtem obdr-
žených hlasů. zbylí kandidáti se stávají náhradníky 
předsedy v pořadí podle počtu obdržených hlasů. při 
rovnosti hlasů bude provedena volba mezi kandidáty 
se stejným počtem hlasů.

7.  Shromáždění může zvoli t náhradníky předsedy, kteří 
nastupují na jeho uvolněné místo podle stanoveného 
pořadí.

8.  Předseda zastupuje společenství ve všech věcech 
společenství jako právnické osoby.

9.  Předseda zejména připravuje podklady pro jednání 
shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shro-
máždění zprávy o všech záležitostech společenství, 
včetně účetní závěrky a písemných materiálů, které má 
shromáždění projednat, zajišťuje řádné vedení písem-
ností společenství, sděluje jednotlivým členům společen-
ství podle usnesení shromáždění výši záloh na náklady 
spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na 
úhradu za služby, zajišťuje vyúčtování záloh a vypořá-
dání nedoplatků nebo přeplatků.
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Fakultativní řešení:
 

Čl. …
kontrolní komise / Revizor

1.  Dalším voleným orgánem společenství je kontrolní komise. kontrolní komise je orgánem, který je oprávněn kontrolovat 
veškerou činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství a jeho orgánů. kontrolní komi-
se je …členná. Pokud není uvedeno jinak, platí pro kontrolní komisi všechna pravidla stanovená pro výbor 
jako kolektivní orgán, především ustanovení čl. vii odst. 2, 6 a 7 těchto stanov, obdobně.

2.  kontrolní komise nebo její pověřený člen je oprávněn nahlížet do všech účetních a jiných dokladů společenství, poři -
zovat si z nich na náklad společenství kopie a vyžadovat od statutárního orgánu společenství potřebné informace pro 
svou kontrolní činnost. Statutární orgán je povinen kontrolní komisi poskytovat potřebnou součinnost. kontrolní komise 
odpovídá pouze shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech společenství.

3.  kont ro ln í  komise v rámci své působnos t i  zejména kont ro lu je č innos t  s ta tu tárn ího orgánu, podává s ta tu tárn í -
mu orgánu zprávu o nedostatcích zjiš těných při své kontrolní činnosti s případnými návrhy na opatření vedoucí  
k odstranění závad, účastní se prostřednictvím svého zástupce  jednání výboru, projednává stížnosti členů společenství 
a podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti. 

4.  Společenství může namísto kontrolní komise zvolit revizora jako volený jednočlenný orgán společenství. 
Na revizora se použijí ustanovení tohoto článku přiměřeně. 

 
 

Čl. viii
Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí 

1.  Pokud dále není uvedeno jinak, všechny společné části přímo či i jen nepřímo užívají a podílejí se proto i na je-
jich správě, tedy na rozhodování o nich i na financování nákladů na ně, všichni členové společenství. Sprva domu  
a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro 
řádnou péči o dům a pozemek a zachování nebo zlepšení společných částí. Má se za to, že se správa vztahuje i na 
společné části, které slouží k výlučnému užívání jen některým vlastníkům jednotek.

2.  Na základě rozhodnutí shromáždění může společenství pověřit jinou osobu zajišťováním některých činností správy 
domu a pozemku; tím nejsou dotčeny působnost a odpovědnost společenství za zajišťování činnosti podle zákona  
a těchto stanov, ani výlučná působnost orgánu společenství podle zákona a těchto stanov.

3.  Pro správu domu a pozemku a užívání společných částí se stanoví tato pravidla:
 3.1.  O zásadách pro uzamykání společných část í (prostor), o podmínkách vydávání kl íčů vlastníkům jednotek,  

o evidenci kl íčů a nákladech s t ím spojených a o případném upřesnění rozsahu a doby užívání společných 
prostor rozhoduje shromáždění.

hlasů pří tomných členů výboru. Požádá- l i  o to člen 
výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho ne-
souhlas s přijatým usnesením, popřípadě též důvody 
tohoto nesouhlasu.

10. výbor zastupuje společenství ve všech věcech spo-
lečenství jako právnické osoby.

11. výbor zejména připravuje podklady pro jednání shro-
máždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždě-
ní zprávy o všech záležitostech společenství, včetně 
účetní závěrky a písemných materiálů, které má shro-
máždění projednat, zajišťuje řádné vedení písemností 
společenství, sděluje jednotlivým členům společenství 
podle usnesení shromáždění výši záloh na náklady 
spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na 
úhradu za služby, zajišťuje vyúčtování záloh a vypo-
řádání nedoplatků nebo přeplatků.
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 3.2.  Člen společenství odpovídá za dodržení pravidel pro užívání společných částí i všemi osobami, kterým vstup 
do domu umožní.

 3.3.  Člen společenství není oprávněn rušit další členy společenství či jiné osoby v užívání jednotek a společných částí 
nad míru přiměřenou místním poměrům, zejména nepřiměřeným hlukem, kouřem, otřesy, pachem či světlem.

 3.4.  Člen společenství není oprávněn uvnitř společných prostor jakkoli manipulovat s ohněm ani s doutnajícími před -
měty a je povinen se řídit předpisy o požární ochraně.

 3.5.  Člen společenství není oprávněn ve společných částech umisťovat či ukládat jakékoli předměty bez souhlasu sta-
tutárního orgánu. to neplatí, pokud se jedná o společné části, přenechané k jeho výlučnému užívání, povinnosti 
stanovené zvláštními předpisy tím nejsou dotčeny. 

 3.6.  Porušu je - l i  v las tn ík  jednotky obvyk lý  způsob už íván í  spo lečných čás t í  domu a pozemku nebo pokyny  
a pravidla společenstvím za tím účelem přijatá, vyzve ho společenství ke zdržení se takového jednání. v případě 
nerespektování výzvy vlastníkem jednotky je společenství oprávněno činit opatření k naplnění výzvy, přičemž 
všechny účelně vynaložené náklady s tím spojené budou uplatněny vůči tomuto vlastníkovi jednotky.  

 3.7.  Shromáždění je oprávněno rozhodnout o způsobu výkonu těchto i dalších zákonných pravidel v mezích ur -
čených zákonem i těmito stanovami a na základě jeho zmocnění je statutární orgán společenství oprávněn 
vydávat pokyny k zajiš tění řádné správy domu a pozemku, užívání společných část í a zachování pořádku  
v domě, včetně pokynů pro provoz technických zařízení v domě.

   Čl. iX
hospodaření společenství, pravidla pro sestavení rozpočtu společenství, 

pro příspěvky na správu a zálohy na služby a pro způsob určení jejich výše  

1.  Společenství hospodaří s finančními prostředky, poskytovanými členy společenství na úhradu příspěvků na správu 
domu a pozemku, dále s f inančními prostředky, poskytovanými členy společenství na úhradu za služby spojené  
s užíváním jednotek a s dalšími finančními prostředky získanými v rámci činnosti společenství. Společenství nesmí 
podnikat ani se na podnikání či jiné činnosti podnikatelů podílet, to se však netýká vkladů finančních prostředků 
společenství na bankovní účty společenství.

2.  Společenství hospodaří a nakládá se svým majetkem v souladu s účelem vymezeným v zákoně a způsobem stanoveným 
právními předpisy. 

3.  Společenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným 
orgánem společenství a plnění závazků třetích osob vůči společenství. Statutární orgán společenství odpovídá za 
včasné plnění těchto úkolů.

4.  Členové společenství ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na 
společných částech.

5.  Rozpočtem společenství se rozumí předpokládané náklady na správu domu a pozemku a na služby a výše záloh na 
příspěvky na správu domu a pozemku a záloh na služby. Pravidlem pro tvorbu rozpočtu společenství je pokrytí před -
pokládaných nákladů schválenou výší záloh vedle vytváření dlouhodobé zálohy, nerozhodne-li shromáždění jinak. 
Rozpočet společenství se sestavuje zpravidla na kalendářní rok. Není-li na následující rozpočtové období výše záloh 
na příspěvky na správu domu a pozemku a záloh na služby schválena, postupuje společenství podle výše záloh plat -
ných pro předchozí rozpočtové období, a to i opakovaně.

6.  zálohy na příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby platí členové společenství na základě rozhodnutí 
shromáždění ve výši a v termínech stanovených k tomu statutárním orgánem společenství na bankovní účet spole-
čenství. vyúčtování záloh se provádí podle právních předpisů a pravidel schválených shromážděním. Statutární orgán 
společenství písemně informuje vlastníky jednotek o pohybu a stavu finančních prostředků společenství nejméně 
jedenkrát ročně, a to zpravidla na zasedání shromáždění formou zprávy o hospodaření společenství.

7.  vlastníci všech jednotek v domě jsou povinni přispívat na správu domu a pozemku v poměru velikosti svých spo -
luvlastnických podílů na společných částech. Povinnost přispívat na odměnu členům volených orgánů společenství  
a na odměnu osobě, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku (zejména tzv. operativní správce) 
je určena rozhodnutím shromáždění podle počtu jednotek.

8.  Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká společenství povinnost příspěvky na správu domu a pozemku ke 
dni účinnosti převodu vypořádat.
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Příklad stanov SvJ po 1. lednu 2014 (dále jen „Pří -
klad stanov SvJ“) byl zpracován Družstevním marke-
tingovým sdružením Česká republika podle zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „nový 
občanský zákoník“ nebo „NOz“) a ve smyslu dalších 
právních předpisů, nově upravujících oblast bydlení, 
především zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upra-
vují některé otázky související s poskytováním plně-
ní spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů 
v domě s byty (zákon o službách) a nařízení vlády  
č. 366/2013 Sb., o úpravě někter ých záleži tos t í 
souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. konkrétně 
část čtvr tá nařízení vlády č. 366/2013 Sb. upravuje 
podrobnosti o činnostech, týkajících se správy domu 
a pozemku. I když to v právních předpisech není sta-
noveno výslovně, úprava tohoto předpisu se považuje 
spíše za dispozit ivní, platí snad tedy pouze, pokud 
stanovy neurčí jinak.
Obecně je třeba upozornit, že proces poznání nové ci-
vilně právní legislativy, kam patří i úprava vlastnického 
bydlení, je na svém počátku a potrvá několik let, než 
se právní praxe a především soudní judikatura ustálí 
ve výkladu NOz a souvisejících právních předpisů. 

k tomu je třeba přičíst předpokládané změny nových 
právních předpisů, práce na přípravě novelizace ně-
kterých z nich byly zahájeny již k datu vydání Příkla-
du stanov SvJ. Lze očekávat, že ke změnám právních 
předpisů dojde jak v podobě „ technických úprav“  
s odst raněním zřejmých nepřesnost í ,  tak v podobě 
změn „věcných úprav“ na základě připomínek odbor-
né veřejnosti.
z uvedených důvodů DMS ČR upozorňuje, že bude 
reagovat na vývoj změn právních předpisů i výkladu 
legislativních pravidel formou aktualizovaných verzí 
Příkladu stanov SvJ včetně doprovodných vzdělávacích 
seminářů pro členy statutárních orgánů společenství 
vlastníků jednotek (dále jen „SvJ“).
zpracovaný mater iá l  P ř ík lad s tanov SvJ se úmys l -
ně vyhýbá pojmu „vzorové s tanovy“  Sv J .  Opač -
ný přís tup by byl zavádějící, neboť v minulost i  vy-
da la  v láda svým na ř í zen ím č .  371/2004 Sb. , 
vzo rové s tanovy  spo lečens t v í  v las tn í ků  jedno tek 
(dá le  j en  „vzo rové  s tanovy“ ) ,  a  to  na  zák ladě  
§ 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb., k ter ým se 
upravuj í některé spoluvlastnické vztahy k budovám 
a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým pro-

komenTář a DoPoRuČení 
k PříklaDu STanov SvJ Po 1. leDnu 2014

Čl. X
ustanovení závěrečná 

1.  Prvním předsedou se určuje / Prvními členy výboru se určují … (jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní firma 
právnické osoby), bydlištěm v ….., ulice … č.p. …, PSČ …, narozen(á) dne  ………… / se sídlem v …., ulice … 
č.p. …, PSČ …., zapsané do obchodního rejstříku Městského/krajského soudu v … oddíl …, vložka …, IČO ….

2.  Nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy výslovně jinak, zasílá společenství písemnosti určené členům společenství jako 
obyčejnou poštovní zásilku na adresu uvedenou v seznamu členů společenství; tyto písemnosti se v případě pochyb -
ností považují za doručené třetím dnem po odeslání. 

3.  Je-li evidovaná adresa člena společenství totožná s adresou domu, pro který společenství vzniklo, a má-li člen 
společenství v tomto domě označenou poštovní schránku, mohou být písemnosti namísto zasílání prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb vhazovány do této poštovní schránky; tyto písemnosti se v případě pochybností 
považují za doručené třetím dnem po vhození. 

4.  Případná žádost o zasílání písemností jiné kontaktní osobě nebo na jinou kontaktní adresu, než je adresa jednotky, 
musí být členem společenství opatřena jeho podpisem. 

5.  Případná žádost o zasílání písemností doporučeně nebo s dodejkou musí být členem společenství  opatřena jeho 
podpisem; rozhodne-li tak společenství, je člen společenství povinen uhradit společenství náklady na poštovné.

6.  Ustanovení odst. 2. až 5. tohoto článku nevylučuje možnost společenství zasílat vybraný typ písemností členům 
společenství doporučeně nebo s dodejkou bez jejich žádosti.

7.  tyto stanovy mění a plně nahrazují dosavadní stanovy společenství.
Pozn.: „Příklad stanov SvJ je pravidelně sledován členy právní komise DMS ČR, kteří průběžně posuzují podněty k  úpravě reagující na vývoj legislativy, 

právních výkladů i podnětů z praxe. Další revizí textu se bude komise zabývat zkraje příštího roku, případné zařazení aktuální verze stanov bude zváže -

no v souvislosti s jarním vydáním eDOMES, jinak sledujte více na www.dmscr.cz, kde jsou aktuální verze průběžně zveřejňovány.“

D M S  Č R  –  k O M E N tÁ Ř  A  D O P O R U Č E N Í
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storům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví 
bytů). těmito vzorovými stanovami se řídila a řídí SvJ 
vzniklá ex lege (ze zákona) do doby nabytí účinnosti 
NOz, a to do doby přijetí stanov SvJ, bez ohledu na 
skutečnost, že platnost uvedeného nařízení vlády byla 
NOz ukončena k 31.12.2013. v těchto případech 
platí, že podle § 3041 odst. 2 NOz pozbyla plat -
nosti ta ustanovení vzorových stanov, která odporují 
donucujícím ustanovením NOz.
Nově vznik lá SvJ po nabyt í  účinnost i  NOz, t j .  po  
1. lednu 2014, již musí mít své vlastní stanovy.
SvJ, která se řídí vzorovými stanovami či v mezidobí 
při jala úpravu těchto stanov nebo měla od počátku 
vlastní stanovy mají podle § 3041 odst. 2 NOz po-
vinnost přizpůsobit své stanovy NOz a doručit změně-
né znění stanov rejstříkovému soudu, a to do 4.1.2017. 
Současně však platí podle § 3042 NOz povinnost SvJ 
přizpůsobit název společenství tak, aby obsahoval i slovo 
„vlastníků“, a to do 2.1.2016. změna názvu společenství 
je přitom změnou stanov SvJ.
vzh ledem ke sku tečnos t i ,  že se podle § 1200 ods t .  
3 NOz dovozuje, že pro změnu stanov SvJ je zapotřebí 
formy notářského zápisu a je tedy třeba přítomnost notáře 
na zasedání shromáždění vlastníků jednotek, nabízí se 
z tohoto pohledu vyčkat se změnou stanov SvJ do konce 
roku 2015. ve směru povinnost i při j ímat změny stanov 
notářským zápisem lze očekávat, že může dojít ke změně, 
mj. prosazované ze strany DMS ČR.
z uvedeného hlediska tedy není třeba spěchat. Problém 
ale je, že ta ustanovení stanov existujících společenství, 
která jsou v rozporu s novými kogentními (donucujícími) 
ustanoveními zákona, již pozbyla počínaje počátkem le-
tošního roku závaznosti a na druhou stranu zřejmě začala 
plati t některá zákonná ustanovení nová. ze stávajících 
stanov jako celku proto tedy j iž není možné spolehlivě 
vycházet. Proto je vhodné stanovy stávajících společenství 
změnit dříve než za tři roky.
Oblas t  správy domu (dosud § 9 Bytz)  je def inována  
v nové úpravě (§ 1189 NOz). ve stanovách není v zásadě 
třeba detailně popisovat předmět činnosti společenství, 
protože správa domu je již v zákoně popsána podrobněji 
než dosud – viz § 1189 a §§ 1194 až 1197 NOz.  
v zásadě se však jedná o právní úpravu na stejných prin-
cipech jako dosud.
Pokud se týče náležitostí stanov společenství, jsou uvedeny 
v § 1200 odst. 2 NOz. Mimo jiné jde o to, že název spo-
lečenství musí nově obsahovat slovo „vlastníků“. změnou 
oproti dosavadní praxi je, že odpadá nutnost označení 
domu, pro který společenství vzniklo. Sídlo společenství 
musí být v zásadě v domě, pro který společenství vzniklo.
ve stanovách musí být určena členská práva a povinnosti 
členů společenství – vlastníků jednotek, které musí být kon-
kretizovány, musí tedy být určen způsob jejich uplatňování. 
Pokud se týče práv člena společenství, je třeba mimo jiné 

upozornit na podrobnější úpravu práva na informace pod-
le § 1178 a 1179 NOz, pokud bude jeho výkon spojen 
s náklady, není vyloučeno jejich přenesení na člena SvJ.
Naopak je třeba upozornit zejména na informační povin-
nost členů vůči společenství podle § 1177 NOz a také 
podle § 2 písm. g) zákona o službách č. 67/2013 Sb. 
Podle těchto ustanovení nyní člen společenství oznamuje 
jak svou adresu, tak i počet osob, které v bytě budou mít 
domácnost a také jméno a bydliště případného nájemce  
a počet členů jeho domácnosti (včetně změn těchto údajů). 
Rozdílná úprava obou citovaných ustanovení je v Příkladu 
stanov SvJ zohledněna.
Člen společenství je také podle § 1176 NOz povinen 
dodržovat pravidla pro správu a užívání společných částí 
domu a zajis t i t  jej ich dodržování i  osobami, k teré do 
domu i jen vpustí, stejně jako svými nájemci a členy jejich 
domácnosti.
kompetence orgánů SvJ jsou v Př ík ladu stanov SvJ vy-
mezeny mírně odchylně od právních předpisů (konkrétně 
§ 13 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.) v rámci možné 
zákonné dispozice tak, aby to lépe odpovídalo praktickým 
potřebám konkrétního společenství.
Nové pojetí shromáždění jako nejvyššího orgánu SvJ se 
odlišuje zejména výší hlasovacích kvór, přesněji řečeno 
tím, že žádná kvali f ikovaná většina v podstatě není j iž 
povinná, vyjma většiny potřebné pro změny prohlášení, 
tak jak je upraveno v § 1169 NOz.
Jako možné doporučené případy kvali f ikovaných většin 
uvádí Příklad stanov SvJ zejména:
• změnu stanov,
• určení či změnu klíče k rozúčtování služeb,
• volbu statutárního orgánu a
• opravy a stavební úpravy,
což jsou všechno věci, které vyšším kvórem dosud rozho-
dovány byly - první dvě 3/4 většinou přítomných hlasů, 
volba nadpoloviční většinou hlasů všech vlastníků a staveb-
ní úpravy a opravy 3/4 většinou všech vlastníků jednotek.
Podrobněji je na místě uvést rozhodování týkající se sta-
vebních věcí, tedy údržby, oprav a stavebních úprav spo-
lečných částí domu, které by měly mít v zásadě trojí režim:
• Předně věci menšího rozsahu, vymezené v Příkladu 

stanov SvJ v čl. vII odst. 5.2 se navrhují ponechat jen 
v kompetenci statutárního orgánu. zvolená konstrukce 
l imitu je úmyslně odlišná od § 13 odst. 2 nařízení 
vlády č. 366/2013 Sb. a podle zkušeností se sprá-
vou společných částí domu by měla vyhovovat většině 
SvJ. Navržený limit lze pro konkrétní SvJ upravit jinak.

• Ostatní podstatnější věci týkající se údržby společných 
částí by nadále byly v kompetenci shromáždění s tím, 
že by v zásadě byly rozhodovány běžným kvórem, 
tedy nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

• Jen věci nejvýznamnější, především větš í invest ice 
(opravy a stavební úpravy nad limit čl. vII odst. 5.2. 
Příkladu stanov SvJ), by byly rozhodovány kvalif iko-
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vanou většinou.
kvalifikovaná kvóra jsou v Příkladu stanov SvJ konstruová-
na podle dosavadních zkušeností variantně:
• v první variantě je navrhována:
o ¾ většina hlasů přítomných členů společenství pro změnu 
stanov a stanovení způsobu rozúčtování nákladů na služby 
na jednotlivé vlastníky,
o nadpoloviční většina hlasů všech členů společenství pro 
volbu členů statutárního orgánu SvJ (výbor nebo předsedu) 
a přijetí usnesení o opravě nebo stavební úpravě společné  
části nebo o jejich financování ve formě úvěru. (Nabízí se 
i varianta, kdy je pro přijetí rozhodnutí ve všech čtyřech 
uvedených případech zapotřebí shodná 3/4 většina hlasů 
přítomných vlastníků jednotek.)
• Druhá varianta obsahuje konstrukci variabilního kvóra 

shodně pro všechny typy rozhodnutí, kdy je pro přijetí 
rozhodnutí zapotřebí dosažení alespoň jedné kvalifi-
kované většiny. tato konstrukce vychází z praktických 
zkušeností z jednání shromáždění vlastníků a platí, 
že je- l i na zasedání shromáždění vlastníků jednotek 
přítomno méně než 2/3, bude pro přijetí usnesení za-
potřebí 3/4 hlasů přítomných členů společenství (do-
sažení nadpoloviční většiny všech by mohlo být kom-
plikované). Naopak po překročení pří tomnosti více 
než 2/3 vlastníků jednotek na zasedání shromáždění 
bude postačovat dosažení nadpoloviční většiny hlasů 
všech vlastníků jednotek, kdy platí, že čím více vlast -
níků jednotek je přítomno zasedání shromáždění, tím 
jednodušší je dosažení potřebné kvalifikované většiny.

zároveň je třeba mít na paměti souvislost s hlasováním 
mimo zasedání shromáždění (formou per rollam), kde je 
v Příkladu stanov SvJ pro všechny kvali f ikované většiny 
pamatováno na si tuaci, kdy se nepodaří takové většiny 
dosáhnout na zasedání shromáždění nebo je svolané shro-
máždění neusnášeníschopné. v obou případech se podle 
Příkladu stanov SvJ dá rozhodovat formou per rollam.
Bude záležet na konkrétním SvJ, zda si bude chtít kvóra 
takto stanovit nebo třeba i ponechat původní výši hlasova-
cích kvór. Je třeba si ovšem uvědomit, že původně vysoko 
stanovená kvóra mohou v novém režimu vést k většímu 
počtu hlasování mimo shromáždění, což by bylo vhodné 
ve stanovách reflektovat.
Shromáždění rozhoduje jako dosud zpravidla na zasedá-
ní, ale NOz v §§ 1210 až 1214 nově výslovně upravuje 
i možnost hlasování mimo zasedání (per rollam). tato mož-
nost hlasování je automaticky přípustná jen pro případy, 
kdy shromáždění není usnášeníschopné, stanovy však mo-
hou určit i jiné případy takového hlasování mimo zasedání. 
v Příkladu stanov SvJ je v čl. vI odst. 8.2 takto upravena 
možnost takto hlasovat o věcech, které sice projednány 
na zasedání shromáždění byly, ale návrh usnesení nebyl 
přijat s ohledem na kvalifikovanou většinu. Dále je v čl. vI 
odst. 8.3. Příkladu stanov SvJ upraveno rozhodování per 
rollam naopak o věcech, které rozhodovány kvalifikova-

nou většinou nejsou, například rozpočet, schválení účetní 
závěrky, vypsání záloh na příspěvky na správu a služby.
Je třeba doporučit opatrnost při použití per rollam, zejmé-
na při volbě orgánů, změně stanov (pokud by byla možná 
s ohledem na formu notářského zápisu), ale i významněj -
š ích s tavebních úpravách. v těchto věcech je vždy na 
místě upřednostni t předchozí diskusi o návrhu, která je 
pochopitelně při rozhodování mimo shromáždění výrazně 
omezená.
Povinným orgánem společenství je orgán statutární. zde 
nová úprava přináší změnu v tom, že stanovy buď musí 
rozhodnout o zřízení výboru, nebo předsedy (nový ná-
zev pro dosud užívaného „pověřeného vlastníka“). Dikce  
§ 1205 odst. 1 NOz v současné podobě bohužel vy-
lučuje al ternativní uvedení obou orgánů do stanov SvJ  
a proto případná budoucí změna formy statutárního orgánu 
vyžaduje i změnu stanov. I v tomto směru bude DMS ČR 
navrhovat změnu současné právní úpravy.
Členem statutárního orgánu již nemusí být člen společen-
ství, platí pro výbor i předsedu. Pro volené orgány (vč. 
statutárního orgánu) a jejich členy, stejně jako pro SvJ 
obecně, platí obecná úprava právnických osob a korpo-
rací, přiměřeně pak úprava spolku (§ 1221 NOz). Přitom 
je t řeba upozorni t  zejména na ustanovení §§ 151 až 
167 NOz, která obsahují obecnou úpravu pro orgány 
právnické osoby a jednání za právnickou osobu. Je zde 
patrné zvýšení odpovědnosti členů volených orgánů (např. 
§ 159 odst. 1 NOz).
Nepovinným ale zřejmě často žádaným orgánem je kont -
rolní komise, případně revizor, které NOz nijak neupravu-
je. Příklad stanov SvJ obsahuje jejich úpravu v alternativní 
podobě, která může být podle potřeb SvJ zahrnuta i v této 
podobě /při jejím zařazení je zapotřebí následně upravit 
změnu číslování následujících článků stanov/.
Pravidla pro správu a užívání společných částí jsou povin-
nou náležitostí stanov společenství a jejich závaznost pro 
členy společenství je výslovná. Navrhovaná úprava je po-
kusem o zajištění rozumné míry a formy pořádku v domě.
Ekonomická část stanov shrnuje úpravu ekonomických vzta-
hů uvnitř společenství a pokouší se vyložit spíše restriktivně 
omezení při rozúčtování nákladů na vlastní správní činnost 
oproti právnímu předpisu v předpokládaných mezích dis-
pozice (§ 17 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). v této 
části je také definován rozpočet společenství jako předpo-
kládané náklady na správu domu a pozemku a na služby 
a výše záloh na tyto náklady.
závěrečná ustanovení pak obsahují mimo jiné návrh pravi-
del doručování, která mohou být upravena i odlišně podle 
úvahy a poměrů daného společenství. 
 
Autor / Právní komise DMS ČR
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