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Na jaře letošního roku byl Státním fon-
dem rozvoje bydlení spuštěn Portál 
o bydlení (www.portalobydleni.cz). Na 
jeho stránkách se lze dostat k zajíma-
vým informacím z oblasti bydlení, a to 
především z  pohledu nájemců nebo 
vlastníků jednotek, případně majitelů 
bytových domů. Portál obsahuje i od-

kazy na další zdroje informací a na sub-
jekty, které se otázkám bydlení věnují. 
Na obsahové náplni webových stránek 
se aktivně podílí i zástupci České spo-
lečnosti pro rozvoj bydlení a Družstev-
ního marketingového sdružení Česká 
republika, včetně SBD Praha. 

POrtáL O ByDLENí

zE shrOmážDěNí DELEgátů
SBD Praha Dne 9. 6. 2014 
Vzalo na vědomí:
1/  zprávu mandátové komise

2/  informaci představenstva o průběhu 
plnění úkolu „řešení sídla SBD Praha“ 
a aktualizovaný plán koupě nové ad-
ministrativní budovy

3/  informaci představenstva o důsledcích 
změn v oblasti vnitřní organizace druž-
stva, která vyplývá z nové civilně právní 
legislativy, platné od 1. ledna 2014

4/  informaci představenstva družstva 
o  současném stavu řešení majetko-
právních vztahů u volebního obvodu 
č. 424 a volebního obvodu č. 425

Schválilo:
1/  volbu zapisovatelů, ověřovatelů, man-

dátovou a návrhovou komisi

2/  program shromáždění delegátů na 
9. 6. 2014

3/  zprávu o činnosti představenstva za 
období od 5. 11. 2013 do 9. 6. 2014 
v členění zpráv ekonomického úseku, 
technického úseku, úseku předsedy 
družstva a kontroly usnesení shromáž-
dění delegátů ze dne 4. 11. 2013

4/  zprávu o činnosti kontrolní komise za 
období od 5. 11. 2013 do 9. 6. 2014

5/  roční účetní závěrku za rok 2013 a ná-
vrh na rozdělení výsledku hospodaření 
za rok 2013

6/  předběžný finanční plán na rok 2015 
s tím, že představenstvo svolá shro-
máždění delegátů do konce roku 2014 
k aktualizaci finančního plánu na rok 
2015 se zapracováním vlivu koupě no-
vého sídla

7/ a/  směrnici družstva SI-01-02 Motivační 
řád, 

 b/  odměny za obchodní vedení druž-
stva, 

 c/  smlouvy o  výkonu funkce členů 
představenstva a kontrolní komise, 

 d/  smlouvu o výkonu funkce předsedy 
představenstva

8/  finální návrh řešení financování koupě 
administrativní budovy č. p. 1861/8a, 
umístěné na pozemku č. parc. 575/27 
v ulici Střelničná, v katastrálním území 
Kobylisy, Praha 8, ve smyslu důvodové 
zprávy 

9/  prodej garážových jednotek č. 5, 12, 14, 
29 a 30 v objektu Lovosická 856, které 
SBD Praha získalo výměnou za uvol-
nění patnácti garáží ve vlastnictví SBD 
Praha v lokalitě (ulici) Pod Krocínkou 
z volebního obvodu č. 425 ve smyslu 
důvodové zprávy

Potvrdilo:
1/  vyhovění odvolání proti vyloučení 

z družstva paní H. M. (volební obvod 
č. 701)

2/  vyloučení z družstva pana M. B. (voleb-
ní obvod č. 621)

3/  vyhovění odvolání proti vyloučení 
z  družstva Ing. V. B. (volební obvod 
č. 405)

4/  vyloučení z družstva manželů J. a J. S. 
(volební obvod č. 600)

5/  navrácení členství manželům Ing. M. 
a G. P. (volební obvod č. 407)

6/  vyloučení z družstva pana M. I. (volební 
obvod č. 617)

Uložilo představenstvu:
1/  uvést smluvní vztahy do souladu 

s usnesením shromáždění delegátů 

2/ a/  pokračovat ve smyslu důvodové 
zprávy v  prodeji administrativní 
budovy č. p. 1/29a, umístěné na 
pozemku č. parc. 7/1 v ulici Střížkov-
ská, v katastrálním území Střížkov, 
Praha 8

 b/  pokračovat ve smyslu důvodové 
zprávy v prodeji administrativní bu-
dovy č. p. 19, umístěné na pozem-
ku č. parc. 418/1 v ulici K Nádraží 
19/3, v katastrálním území Satalice, 
Praha 9

 c/  pokračovat ve smyslu důvodové 
zprávy v zajištění pronájmu co nej-
větší části družstvem nevyužitých 
kancelářských, obchodních a skla-
dových ploch v objektu Střelničná 
s cílem vytvořit maximálně možné 
zdroje na financování nákladů poří-
zení nového sídla SBD Praha 

 d/  zajistit v každém okamžiku realizace 
záměru dostatek finančních zdrojů 
či zdrojů k jejich vytvoření pro vy-
pořádání všech závazků družstva 
směrem k objektům, kde dosud ne-
vzniklo SVJ s právní subjektivitou, 
a ke všem garážovým samosprávám 

3/  a/  informovat shromáždění delegátů 
o výsledku prodeje garážových jed-
notek v objektu Lovosická 856

 b/  průběžně sledovat vývoj právních 
vztahů k pozemkům pod garážemi 
ve vlastnictví SBD Praha v lokalitě 
(ulici) Pod Krocínkou z volební ob-
vodu č. 424
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STAVEbNí bYTOVé DRUžSTVO PRAhA 

Nabízí komplexní správní služby bytovým 
i nebytovým prostorům, jejich majitelům 
či spolumajitelům.

S bydlením související odborné a právní kon-
zultace poskytujeme všem klientům zdarma!

Bydlení s budoucností

www.sbdpraha.cz

Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, probíhají poslední krůčky k doladění všech 
náležitostí spojených s koupí nové budovy na Střelničné, nového sídla 
SBD Praha. Není to sice splnění premisy, že tomu tak bude na počátku 
letošního roku, ale současný harmonogram je přijatelnější z hlediska eko-
nomiky družstva, zajištění odpovídajících úprav a logistiky přestěhování. 
Nejvýrazněji se však vylepšily podmínky financování, což je pro zdárnou 
realizaci záměru největším předpokladem.

Souběžně chceme spolu s dalšími členskými družstvy Družstevního marke-
tingového sdružení ČR (DMS ČR) přistoupit u vybraných domů k pilotnímu 
spuštění eDomovníka jako doplňku komplexního informačního systému 
Mikros. Služba by měla postupně přinést vyšší míru poskytování dat zákaz-
níkům v elektronické podobě a pro zájemce i možnost vytvoření vlastních 
stránek společenství vlastníků jednotek (SVJ) či bytového družstva (BD). 
Odklad bohužel zaznamenala implementace Document management sys-
temu vlivem personálních změn, avšak věřím, že ve druhé polovině roku 
se opět vrátíme i k tomuto úkolu. 

Skvěle se podařilo „oživit“ odborné semináře pro členy statutárních orgánů 
SVJ a BD, které po podzimním rozjezdu v loňském roce pokračovaly šňůrou 
sedmi setkání. Zájem byl soustředěn zcela logicky na novou civilně-právní 
úpravu (občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o služ-
bách) a na stanovy pro SVJ a BD. Příklad stanov SVJ po 1. lednu 2014 je 
zdarma k dispozici na www.dmscr.cz, Příklad stanov BD bude následovat 
v průběhu prázdnin.

Budu doufat, že se i tentokrát povedlo redakčnímu týmu poskládat v tomto 
InfoPanelu zajímavé články a užitečné informace. Jménem všech, kteří se 
na obsahu bulletinu podílejí, děkuji všem z Vás, kteří jeho podobu stále 
více oceňují. Přeji Vám, čtenářům, krásné prožití letního času, hezkou do-
volenou a těším se na další spolupráci ve zbytku letošního roku!

ÚVODnÍK
// Martin KrOh

Mgr. Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha

 

 

 

 



SbD Praha slaví v letošním roce 55 let od svého založení, ke kterému došlo 2. června 1959. Družstvo bylo 
poté 8. června 1959 zapsáno do podnikového rejstříku vedeného obvodním soudem pro Prahu 1 jako 
Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. čkD Praha. 

Postupně změnilo své sídlo z ulice U Kol-
benky do Jablonecké a poté do Střížkov-
ské. V současné době finišuje jednání 
o přesunutí sídla na Střelničnou, neda-
leko stanice metra C Kobylisy a sídla ka-
tastrálního úřadu. 

Představenstvem družstva postupně 
prošlo 103 osob, a z toho 9 žen. V čele 
družstva se vystřídalo šest předsedů.

V období největšího rozkvětu družstev-
ní bytové výstavby sehrávalo SBD Pra-
ha svou hlavní roli především v oblasti 
uspokojování bytových potřeb svých 
členů přidělováním bytů a garáží a za-
pojováním členů družstva do výstavby 
samotné v případech svépomocné by-
tové výstavby. 

V souvislosti se změnami ekonomických 
podmínek po roce 1989 došlo k postup-

nému utlumení bytové výstavby a k zá-
sadní změně vnitřních majetkových 
poměrů družstva. V období let 2000 až 
2002 proběhla na základě zákona o vlast-
nictví bytů hlavní vlna převodů jednotek 
z  vlastnictví SBD Praha do vlastnictví 
jeho členů. Z původních cca 8 tisíc jed-
notek ve vlastnictví družstva z roku 2000 
zbylo k dnešnímu dni necelých osm sto-
vek bytů, které dosud nebyly převedeny 
členům družstva. 

Hlavním prvkem činnosti SBD Praha se 
tak stala správa bytových domů, a  to 
především těch, které byly v majetkovém 
portfoliu družstva. Od roku 2005 se však 
SBD Praha zaměřilo i na správu bytových 
domů, které nikdy nebyly majetkem 
družstva. V současné době má SBD Praha 
ve správě 254 objektů s více než 20 000 
jednotkami, z toho téměř 15 000 byty.

Své 55. narozeniny si SBD Praha připo-
mnělo na jednání shromáždění delegá-
tů, které se konalo 9. června t.r. Součástí 
oslav se stala i tradiční setkání s klienty 
v rámci bowlingového turnaje v hotelu 

DUO a s obchodními partnery u příleži-
tosti tenisového turnaje v Satalicích. 

Oslavy vyvrcholily víkendovou akcí 
v pražské ZOO ve dnech 14. a 15. června, 
které se zúčastnily přes dvě stovky hostů 
z řad členů, klientů, obchodních partne-
rů i zaměstnanců družstva. Pěkné počasí 
orámovalo sobotní i v nedělní vyvrcho-
lení akce, kdy si rok narození a historii 
družstva připomněli hosté s moderáto-
ry Ivou Kubelkovou a Martinem Krohem 
v prostorách letního divadla Archa se za-
končením v podobě divadelních předsta-
vení, kterých měli návštěvníci možnost 
shlédnout po oba dny celkem pět, z toho 
tři určené těm nejmenším divákům. 

Popřejme společně SBD Praha ještě 
mnoho tak krásných setkání, jejichž zá-
kladem bude hodně spokojených členů 
a klientů, tým zkušených a zapálených 
zaměstnanců v čele s úspěšným vedením 
družstva, podpora a spolupráce osvědče-
ných obchodních partnerů.

55. výrOčí  
zALOŽENÍ SBD PRAHA



Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tento 
nový občanský zákoník nahradil nejen 
dosavadní občanský zákoník účinný od 
1. dubna 1964, ale i přes dvě stě dalších 
právních předpisů či jejich částí, mimo 
jiné zákon o nájmu a podnájmu neby-
tových prostor, obchodní zákoník, zákon 
o  rodině, zákon o  sdružování občanů, 
zákon o  obecně prospěšných společ-
nostech, zákon o odpovědnosti za škodu 
způsobenou vadou výrobku, nařízení vlá-
dy stanovující výši úroků z prodlení a po-
platku z prodlení atd. V neposlední řadě 
byl novým občanským zákoníkem zrušen 
i zákon o vlastnictví bytů a nařízení vlá-
dy, kterým se vydávají vzorové stanovy 
společenství vlastníků jednotek (SVJ).

V roce 2014 tak nově nelze použít vzo-
rové stanovy upravené právním před-
pisem, což je od roku 2000, kdyby byly 
vydány nařízením vlády první vzorové 
stanovy, zcela nová situace.

SVJ jsou navíc vystavena povinnosti no-
vému občanskému zákoníku své stano-
vy přizpůsobit (§ 3041 odst. 2 a § 3042 
občanského zákoníku), a to navíc za pří-
tomnosti notáře. Podrobnější informace 
o této povinnosti a o důsledcích jejího 
nesplnění jsou obsaženy v právním ser-
visu tohoto čísla. 

Družstevní marketingové sdružení ČR, je-
hož je SBD Praha zakládajícím členem, 
tak vyslyšelo potřebu SVJ ve správě svých 
členských družstev a vyhotovilo „Příklad 
stanov SVJ po 1. lednu 2014“. 

Jde o celistvý text, který lze téměř beze-
zbytku využít v připravené podobě, jen je 
potřeba jej vždy alespoň drobně dotvořit 

podle potřeb a přání toho kterého SVJ. 
Za tímto účelem obsahuje text několik 
dále zmíněných pasáží k úvaze.

První takovou pasáží je variantní řešení 
čl. VI. odst. 6. Toto klíčové ustanovení 
řeší hlasovací většiny nutné pro schvá-
lení usnesení shromáždění vlastníků 
jednotek. Vedle běžného usnesení, pro 
které stejně jako dříve postačuje nad-
poloviční většina přítomných hlasů, 
jsou zde zvláště řešena vybraná témata 
– změna stanov, způsob rozúčtování ná-
kladů na služby na jednotlivé vlastníky, 
volba členů statutárního orgánu, oprava 
nebo úprava společné části domu nebo 
jejich financování s využitím úvěrových 
zdrojů. U  těchto vybraných témat má 
statutární orgán při přípravě konečného 
návrhu stanov možnost vybrat buď první 
variantu, při které je u některých ze zmí-
něných témat předepsána tříčtvrtinová 
většina přítomných hlasů, u jiných pak 
nadpoloviční většina ze všech hlasů, 
a to bez možnosti volby, anebo druhou 
variantu, při které je lhostejno, které 
z uvedených většin bude při hlasování 
dosaženo. 

Druhou pasáží k  dotvoření společen-
stvím je čl. VII. Právní předpisy nově ur-
čují, že je třeba již ve stanovách upravit 
jako statutární orgán buď výbor, nebo 
předsedu SVJ (dříve „pověřený vlastník“). 
Není tedy možné, jak tomu bylo dříve, 
mít ve stanovách upraveny obě možnosti 
s tím, že bude využita vždy ta, pro kte-
rou jsou momentálně ve společenství 
vhodné podmínky. Vzhledem k této sku-
tečnosti obsahuje Příklad stanov opět 
dvě varianty – ustanovení upravující vý-
bor a zrcadlově i ustanovení upravující 
předsedu SVJ. 

Za článkem upravujícím statutární orgán 
SVJ se nachází ustanovení, které lze dle 
uvážení buď zcela vypustit, anebo po-
nechat – úprava kontrolní komise, resp. 
revizora. I nadále se jedná o orgán pro 
SVJ nepovinný. 

Zmíněný Příklad stanov je doplněn do-
kumentem „Komentář a  doporučení 
k Příkladu stanov SVJ po 1. lednu 2014“, 
který podrobněji rozebírá některé další 
pasáže a souvislosti. 

Oba zmíněné dokumenty, Příklad stanov 
i Komentář, jsou klientům z řad SVJ ve 
správě SBD Praha k dispozici zdarma.

Při všech výše uvedených úpravách tex-
tu, ale i při jiných nejasnostech či potře-
bách souvisejících s  přípravou změny 
stanov může SVJ ve správě SBD Praha 
rovněž zdarma využít poradenských slu-
žeb, a to včetně zajištění výše zmíněné 
povinné účasti notáře. 

Jak Komentář výslovně uvádí, je po-
znávání, resp. výklad nových právních 
předpisů tepr ve na začátku a  jeho 
ustálení potrvá nepochybně několik 
let. Navíc se předpokládá, že občan-
ský zákoník i  další právní předpisy se 
budou v brzké době měnit. Na to bude 
Družstevní  market ingové sdružení 
ČR reagovat vydáváním dalších verzí 
uvedených dokumentů a  pořádáním 
dalších vzdělávacích seminářů – viz  
www.dmscr.cz/aktivity. V této souvis-
losti nezbývá než zdůraznit, že na změ-
nu stanov SVJ je čas do konce roku 2015 
(neobsahuje-li název SVJ slovo „vlastní-
ků“), resp. do konce roku 2016 (u ostat-
ních SVJ). 

NOvý OBčANsKý záKONíK,  
SPOlečenStVÍ VlaStnÍKů 
jeDnOteK a jehO StanOVy

I n z e r c e



závAN hIstOrIE ANEB cItujEmE z rOKu 1909
Hlavní příčiny úplného nedostatku bytů 
spočívají v  tom, že pozemky stavební 
jsou příliš drahé, že obyvatelstvo ven-
kovské stěhuje se překotně do měst a že 
také populace ve městech se vzmáhá, 
kdežto stavební ruch v menších městech 
v poslední době značně poklesl. Zvýše-
ním mzdy a  materiálu se také stavby 
stále zdražují.

Kdežto domy ve městech nestačí po-
jmouti příliv obyvatelstva venkovského, 
mnohá obytná stavení na venkově, ne-
jsouce opravována, pustnou a stávají se 
k obývání neschopnými. Jelikož pak se 
na venkově té doby mnoho nestaví, ne-
stačí tam již ani byty pro obyvatelstvo, 

které tam i po odlivu ostatního obyva-
telstva zůstává.

Nejhlavnější příčinou nedostatku bytů 
a zdražování nájemného jest lichva po-
zemková, jež provozuje se dnes nejen ve 
velkých městech, ale i po venkově zcela 
soustavně a po živnostensku.

Lichva provádí se takto: Spekulanti sku-
pují celé komplexy pozemků, o nichž lze 
předvídati, že cena jejich stoupne buď 
tím, že se v jich okolí bude stavěti, že se 
v jich blízkosti zřídí nějaký velký podnik 
neb ústav, aneb že se v jich sousedství 
zřídí nové části města. Po nějaký čas 
nechávají tito lichváři ležeti pozemky 

jako hřiště, kluziště, ohrady ku skládá-
ní dříví apod., jsouce jisti, že čím déle 
budou s prodejem čekati, tím více vy-
získají. Když naskytne se vhodná příle-
žitost, prodávají pozemky s ohromným 
výdělkem. 

Citováno z  knihy „Lidové a  levné byty. 
Zákonné předpisy, úlevy, slevy a výhody 
ve příčině zřizování lidových a rodinných 
bytů. Sepsal Edvard Srb, okresní tajemník 
v Rokycanech. Hradec Králové. Naklada-
tel Bohdan Melichar, knihkupec. 1909.“, 
kterou laskavě zapůjčil JUDr. Karel Slap-
nička.

Dalkia – energie v dobrých rukou

Dodávky tepla, elektřiny a chladu

Dalkia se v České republice specializuje na dodávky tepla a elektrické 
energie v kogeneraci a jako první v České republice začala provozovat 
samostatnou síť chladu.

Ekologicky šetrným způsobem dodává teplo a teplou vodu, buduje 
a provozuje energetickou infrastrukturu a zařízení pro obce a města. 
Zvyšuje výkon svých zařízení a přispívá tak k omezování spotřeby energie 
a tím i ke snížení emisí CO2. 

Bezplatná zákaznická linka: 800 800 860

Dodávky tepla do více 
než 260 tisíc domácností 
v České republice

I n z e r c e

Už pošesté se uskutečnilo klání teni-
sových dvojic na satalických dvorcích 
v rámci turnaje režírovaného SBD Pra-
ha s podporou partnerů – společností 
Baumit a Inpol. Krásné počasí zpříjem-
nilo společně strávený den, v jehož od-
poledni převzala zlaté poháry dvojice 
Josef Landa ml. a Sven Subotič, kteří 
ve finále pokořili Jana Knotka a Danie-
la Macka 6:3. Bronz brali Petr Kožoušek 
s Antonínem Červeným po zdolání Pe-
tra Borna a Jana Grundzy 6:2. Letošní 
ročník se vydařil i organizátorsky a tak 
si lze jen popřát, aby se v příštím roce 
akce zúčastnil vyšší počet účastníků.

sAtALIcE  
OPEN 2014

SBD Praha nabízí k prodeji 5 garážových 
jednotek v novostavbě garážového objek-
tu v Praze 9 – Prosek, ulice Lovosická č. p. 
856. Budova se nachází nedaleko stanice 
metra Prosek a Letňany. Jedná se o 5 ga-

rážových jednotek v 1. podzemním podla-
ží budovy o velikosti od 17,04 m2 do 17,92 
m2. Nabídková prodejní cena činí 350 000 
Kč vč. DPH resp. 360 000 Kč vč. DPH za 
jednotku. Bližší informace naleznete na 

www.sbdpraha.cz. 

Kontaktní osoba: 
Hana Pavlíková, tel.: 227 229 401 
e-mail: pavlikova@sbdpraha.cz

NABíDKA PrODEjE gAráží
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PEčLIvá PrácE  
A sLuNEčNí 
hODINy. 
je O čeM MluVit. 
bytové družstvo bronzová 2024-6 v Praze 5 má dům o jedenácti 
patrech a třech vchodech. A na jižní a východní straně instalovány 
sluneční hodiny. Dvoje. Nebyly tam odjakživa. Až po revitalizaci, 
jako „třešnička na dortu“. když si dáte na štít, že jste pečlivá firma 
a zůstává za vámi skvělá stavba, jako za neratovickou společností 
kASTEN, tak se můžete pustit i do takové věci, jako jsou sluneční 
hodiny. 

Na druhé straně by se nic tak dobře 
nedařilo, kdyby zájem a aktivita orgá-
nů družstva byly, jak se říká, na bodu 
mrazu. Ale nebyly. Naopak. Právě proto 
nejspíš revitalizace proběhla bez pro-
blémů, ve velmi dobré kvalitě a v přá-
telské atmosféře. Nebývá to až tak časté. 
Spíš se řeší problémy a nedostatky vy-
volávají jiné pocity než přátelské. Jenže 
orgány družstva se zajímaly, přirozeně 
o cenu, ale mnohem víc o všechno, co 
se revitalizace týká. Jak se co dělá a jak 
se bude dělat, o technologie, o materi-
ály. Díky tomu se zástupci družstva stali 
pro pracovníky KASTEN partnery. Zasvě-
tili se do problematiky, mohli posuzo-
vat i hodnotit. Jak průběh stavby, tak 
přístup pracovníků KASTEN. Viděli, jak 
se říká, KASTENU do karet. Takže když 
v dopise z 10. května 2011 Jana Mošová, 
místopředsedkyně představenstva a Jiří 
Satranský, člen představenstva bytové-
ho družstva napsali, že „…U společnosti 
Kasten je patrná snaha o skutečně objek-
tivní a plnohodnotné informování zákaz-
níka o celém procesu realizace projektu. 
Zákazník je tak informován o  různých 
možnostech a variantách realizace díla 
s  ohledem na kvalitu, cenu a  další as-
pekty. Zákazník si tak může vybrat pro 
něho nejvhodnější  a  nejoptimálnější 
řešení…, tak to nebyly věty jen zdvoři-
lostní. A ještě jedna, velmi pozoruhod-
ná, citace z dopisu Jany Mošové a Jiří-
ho Satranského: „…Výsledek díla pak je 
i v porovnání s okolními realizacemi 
kvalitní a realizovaný přesně dle do-
hodnutých podmínek v dohodnutém 
rozsahu i  kvalitě.“ Všimněte si slov 
„v porovnání s okolními realizacemi“. 

A ona „třešnička na dortu“ – sluneční 
hodiny? Nejprve to možná byl jen ná-
pad, čím volné velké plochy ozdobit. 
Decentní,  elegantní fasáda domu si 
atraktivní ozdobu žádala. Pak se ale 
ukázalo, sluneční hodiny nemusí být 
jen pro ozdobu. Naopak. Jsou funkč-
ní a ukazují přirozený čas. To, že jsou 
dvoje, znamená, že jsou párové. Jsou si 
velmi podobné, ale stejné nejsou. Mají 
odlišné způsoby odečítání časových 
a kalendářních údajů. Koho to blíže za-
jímá, může si vše najít na internetu, na 
adrese: http://slunecnihodiny.wz.cz/
galerie/gsh_n2/images/sh-p5luziny-
delsi.pdf. 

Když půjdete kolem, ukáží vám tzv. 
„zimní“ čas. Jinak řečeno, přirozený 
čas přírodní. To proto, že Slunce svítí 
tak, jak je to ve vesmíru zařízeno a ne 
jak by si přála vláda, parlament či Ev-
ropská unie. 

Je to skvělý příklad toho, jak k revitali-
zaci bytových panelových domů přistu-
povat. Investor musí od začátku vytvořit 
s realizátorem tým, který táhne za jeden 
provaz a má stejný zájem. Díky pečlivé 
práci a  spolupráci společně vytvoří 
skvělé dílo.

KASTEN, spol. s r.o., je členem Cechu pro 
zateplování budov, držitelem certifikátu 
ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, dr-
žitelem Osvědčení odborné způsobilosti 
k provádění ETICS.

V  roce 2010 společnost  z ískala t itul  
Firma roku 2010 Středočeského kraje.

V roce 2013 získala, v rámci CZECH TOP 
100, ČEKIA Stability Award 2013 s hodno-
cením AA (vynikající).

KON TAK T Y

KASTEN spol. s r.o.

Větrná 145, 277 11 Neratovice-Byškovice
Tel: +420 318 647 150, +420 318 647 152
E-mail: info@kasten.cz
www.kasten.cz

inFO Panel 23/2014 // 7



Paní Marie a její manžel Ladislav obývají 
přízemní byt v panelovém domě v Praze 
4. „Loni jsme začali mít velké problémy 
s mravenci, tak jsme oslovili odborní-
ka, s nímž jsme řešili, jak se mravenců 
zbavit. Náhodou padla řeč také na pro-
blematiku formaldehydu. Chtěla jsem 
zjistit ,  jakou koncentraci této látky 
máme u nás v bytě, zvláště pak v poko-
ji našich dětí,“ vypráví Marie. Díky od-
borníkovi na mravence získali kontakt 
na oddělení hygieny ovzduší a  odpa-
dů Státního zdravotního ústavu, který 
měření provádí. Výsledek Marii a  La-
dislava bohužel nepotěšil. V dětském 
pokoji byla koncentrace formaldehydu 
vyšší než 100 µg /m³, přičemž vyhláška 
č. 6/2003 Sb., která tuto problematiku 
České republice upravuje,  stanovu-
je limitní hodinovou koncentraci na  
60 µg /m³. 

Mladí manželé se rozhodli situaci řešit 
„Opravdu nás vyděsilo, že zrovna dětský 
pokoj dopadl nejhůř. Zároveň to však 
byla dost silná motivace, abychom za-
čali hledat řešení,“ komentuje situaci 
Ladislav. „Původně jsme si mysleli, že 
jediná možná cesta je nahradit veškerý 
nábytek masivem a  namísto plovou-
cích laminátových podlah dát parkety. 
Po nějakém čase nás však oslovila spo-
lečnost Rigips s tím, že by u nás chtěla 
provést měření s novou sádrokartono-

vou deskou, která dokáže odbourávat 
formaldehyd,“ vypráví Marie. Tato mož-
nost mladé manžele zaujala a souhlasili 
s měřením, které opět provedli pracov-
níci SZÚ. Probíhalo v několika dnech ve 
dvou místnostech – v inkriminovaném 
dětském pokojíčku a současně v obý-
vacím pokoji. První část měření pro-
běhla bez jakýchkoli úprav. Výsledky 
se následně srovnávaly s druhou vlnou 
měření, při níž společnost Rigips do 
dětského pokojíku nainstalovala sád-
rokartonovou desku Activ´Air, jejímž 
úkolem bylo koncentraci snížit. 

„Výsledek nás opravdu moc mile pře-
kvapil. Deska byla schopna pohltit při-
bližně 40 % formaldehydu, s nímž jsme 
si nevěděli rady,“ komentuje výsledky 
měření paní Marie. Sádrokartonová des-
ka funguje díky unikátní technologii, jež 
formaldehyd rozloží na látky, které pro 
člověka nejsou nebezpečné, a násled-
ně je naváže na molekulu sádry. „Toto 
řešení je opravdu velice zajímavé a nyní 
přemýšlíme o tom, že ho využijeme, aby 
naše děti žily ve zdravém prostředí,“ 
uzavírá Marie.

Analýza chemických materiálů po-
užívaných v   budovách je  poměrně 
jasná – formaldehyd vede mezi zne-
čišťujícími látkami ve vnitřním pro-
středí interiérů a  výrazně převyšuje 

hodnoty, které jsou běžně dosahovány 
ve venkovním prostředí. 

Zbavit se nebezpečného formaldehydu 
však není vůbec těžké. Stačí do míst-
ností, kde se převážně zdržujete, nain-
stalovat produkty s inovativní techno-
logií Activ‘Air.

Activ´Air je unikátní technologie pro 
rozklad emisí formaldehydu, který je 
obsažen například v nátěrech, nábyt-
ku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích 
vzduchu, cigaretovém kouři, atd. Využí-
vá se v sádrokartonových deskách a ka-
zetových podhledech. Tato patentovaná 
technologie dokáže během několika dní 
snížit koncentraci formaldehydu v míst-
nosti o více než 70 %, a to přibližně na 
padesát let.

KON TAK T Y

Saint-GobainConstructionProducts CZ a.s.
Divize Rigips
www.zdravadeska.cz

tIP: 
jaK na FOrMalDehyD V Bytě 
marie a Ladislav začali řešit problémy s mravenci, přitom se náhodně dozvěděli o problematice možných 
vysokých koncentrací formaldehydu. Pro jistotu si nechali doma provést měření Státním zdravotním ústavem 
a zjistili, že koncentrace v dětském pokoji přesahuje doporučený limit. možné řešení pro ně představuje deska 
Activ´Air, jejíž účinnost u nich SzÚ otestoval.

/ /  K o m e r č n í  p r e z e n t a c e
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Pro naše čtenáře již známý projekt Re-
zidence RoSa v  Kobylisích nabízející 
bydlení uzpůsobené potřebám senio-
rů se službami přímo v  objektu bude 
dokončen na konci léta. Kromě služeb, 
které Rezidence RoSa nabídne svým kli-
entům, otevírá své brány také veřejnos-
ti. „Projekt vzniká jako otevřené sociální 
a společenské centrum se zdravotními 
službami, zájmovými aktivitami a kultur-
ním programem i pro obyvatele z okolí,“ 
říká za tvůrce Anna Ježková. Partnery 
projektu jsou SBD Praha, Český červený 
kříž a Medicon Hospitals.

Výhodou je výborná dopravní dostup-
nost, lokalita obklopená zelení a  ob-
čanská vybavenost v okolí. V domě na-
jdete restauraci, kavárnu, víceúčelový 
sál pro různé aktivity, obchod, ordinaci 
lékaře, drobné služby jako kadeřnictví, 
pedikúra apod. Rezidentům je k  dis-
pozici asistenční služba, služba EDA  
a služba na recepci 24 h. RoSa nabízí 
nájemní byty 1+kk a 2+kk s vlastní ku-
chyní a  koupelnou adaptovanou pro 
seniory. Nájemné od 15 000 Kč za 1+kk 
zahrnuje bydlení, asistenční služby, zá-
lohy za energie a mnoho dalšího. 

jaké jsou priority Rezidence RoSa?
„Předně dbáme na bezpečnost a  sou-

kromí všech klientů. Důraz klademe na 
bezbariérovost, protiskluzné povrchy, 
ostrahu objektu, zřizujeme službu elek-
tronický dohledový asistent, automa-
tické osvětlení společných prostor, bez-
pečnostní madla, sedátka ve sprchách 
apod. Záleží  nám také na sociálním 
kontaktu našich klientů, a proto připra-
vujeme pestrý program aktivit v  rámci 
našich víceúčelových sálů,“  doplňuje 
Anna Ježková. 

Den otevřených dveří – vzorový byt
Pro obrovský zájem o  den otevře -
ných dveří v dubnu, kterého se účast-
n i l y  s to v k y  zá j e m c ů ,  b u d e m e  p ř i -
pravovat další  termíny. „Vzorový byt 
je  skvělou pří ležitostí ,  jak s i  udělat 
přesnou představu o  bydlení v  RoSa  
a  osahat si použité materiály. Po ná-
vštěvě vzorového bytu se na nás mnoho 
našich dosud nerozhodnutých klientů 
obrátilo se zájmem o  rezervaci bytu,“ 
říká Anna Ježková. Na naší zelené lince 
800 800 750 se prosím informujte o při-
pravovaných termínech.

Reakce ze dne otevřených dveří  
12. 6. 2014
„Samostatné bydlení se službami je to, 
co hledám již dlouho, vyhovuje mi ote-
vřený a individuální přístup, který RoSa 

nabízí, navíc zůstávám v lokalitě, kterou 
znám a mám ji ráda, po dnešní prohlíd-
ce jsem přesvědčena, že mé rozhodnutí 
bydlet v RoSe je správné a už se moc tě-
ším,“ – Milada Kohoutková.

„Naše babi žije sama, většinu běžných 
činností zatím zvládá sama, ale nevíme, 
jak dlouho ještě. Rádi jí dopřejeme po-
hodlné bydlení v RoSe, kde má péči na 
dosah a dle potřeby ji můžeme individu-
álně nastavit, díky systému EDA se o ni 
nemusíme bát, ať se pustí do jakýchkoliv 
aktivit, a hlavně, babi zde nebude sama 
a můžeme ji kdykoliv navštívit,“ – vnučky 
Kamila H., Eliška P. a Zdeňka B.

KONTAKTY

Více na www.rezidencerosa.cz 
a na zelené lince 800 800 750.

rEzIDENcE PrO sENIOry 
rOsA v KOByLIsích
OTEVřELA VzOROVý BYT
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NON STOP DISPEČINK: 844 844 808

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

• modernizace

• servis  

www.schindler-cz.cz

I n z e r c e

Shromáždění delegátů odsouhlasilo 
návrh představenstva družstva na kou-
pi sídla Střelničná, když oproti listo-
padovému rozhodnutí schválilo finan-
cování výhradně úvěrem ČSOB ve výši 
42 mil. Kč jako jednodušší a efektivnější 
řešení jeho pořízení (původně měla být 

část kupní ceny placena s odkladem). 
Záměrem je snižovat výši úvěru mimo-
řádnými splátkami z výnosů z prodeje 
současných sídel družstva s předpokla-
dem pokrytí zbývajících splátek úvěru 
a úroků z výnosů komerčních pronájmů 
prostor nového sídla pro provoz druž-

stva nepotřebných. Úvěr bude zajištěn 
zastavením všech tří budov (Střelničná, 
Střížkov a Satalice) s uvolněním zástav 
právě oproti prodeji Střížkova či Sata-
lic a realizaci mimořádné splátky úvě-
ru. V době vydání InfoPanelu probíhá 
jednání o prodeji první z obou budov. 

Nejpodstatnější skutečností schvále-
ného záměru je, že finanční plán řešení 
včetně plánu finančních toků ukazuje 
na bezpečnou realizovatelnost koupě 
nového sídla s dostatečným zajištěním 
finančních zdrojů na všechny potřeby 
provozního financování družstva. Při-
jaté usnesení shromáždění delegátů 
uložilo představenstvu družstva, aby 
především tuto okolnost mělo v  bu-
doucnu na zřeteli. 

SBD Praha se tak velmi pravděpodob-
ně v průběhu léta dočká nového sídla, 
jehož obydlení lze očekávat v průběhu 
září t .r. Jsem si jist, že sídlo na Střel-
ničné v blízkém sousedství katastrální-
ho úřadu je v dlouhodobém horizontu 
optimálním řešením, odpovídajícím 
všem stávajícím i budoucím potřebám 
SBD Praha. Předběžné kalkulace navíc 
ukazují, že provoz nové budovy bude 
oproti stávajícím sídlům energeticky 
úspornější, což bude mít pozitivní vliv 
na ekonomiku družstva stejně jako 
synergické efekty koncentrace zaměst-
nanců družstva do jedné budovy. V lis-
topadovém InfoPanelu bude předsta-
vena nová budova na Střelničné v  její 
aktuální podobě. 

Martin Kroh

NOvé síDLO  
SBD PRAHA 



Na co by se bytové domy měly za-
měřit? 
Rozhodne-li se výbor zabezpečovat vstu-
py do objektu, myslí tím v podstatě vstup-
ní dveře. Ty mohou dodat různé firmy, 
my nejčastěji spolupracujeme se společ-
ností JIS. U nových dveří máte možnost 
volby – využít klasický klíčový systém, 
anebo mít vstupy na čipy, které jsou  
z našeho pohledu mnohem bezpečnější.

Proč myslíte?
Důvody jsou jasné – odcizení a složitá 
náhrada klíčů, klíče nelze jednoduchým 
způsobem zakázat nepovolaným osobám 
a jediným řešením je výměna vložky FAB 

a nová distribuce klíčů. Naproti tomu čip 
snadno deaktivujete, kdykoliv potřebu-
jete. Výhodu vidím v  tom, že veškerou 
správu čipovému systému si provádí 
výbor sám, má vše pod kontrolou a bez 
nutnosti dalších investic.

V bytových domech se diskutuje 
z hlediska bezpečnosti o domovních 
telefonech – odpojit je, nebo ne.  
jak na tuto problematiku nahlíží 
Siemens, který má i domovní telefo-
ny ve svém portfoliu? 
Máte pravdu, bytové domy často stojí 
před rozhodnutím, zda otevírat vchodo-
vé dveře pomocí domovních telefonů. 
Představte si, že to možné není, udělá 
se Vám nevolno a potřebujete si zavo-
lat záchranku a  následně ji vpustit do 
domu. Vznikne Vám tak složitá situace. 
Na druhou stranu, necháte-li otevírání 
bez kontroly, může Vám do objektu vnik-
nout nežádoucí osoba. Naše společnost 
pro tento účel používá bezdrátové čtečky, 
které otevírají hlavní vchod bezdrátovým 
ovladačem. Ovládání je adresné, software 

zaznamená, kdo dveře otevřel. Domovní 
telefon nadále plní funkci audio/video 
komunikace.

hasičský záchranný sbor čR uvádí 
přes 2600 požárů v domácnostech 
ročně. každý požár způsobí škody 
okolo 150 000 korun. jsou i mnohem 
váženější následky – zranění či oběti 
na životech. 
Těmto případům se ale dá zabránit insta-
lací systému detekce požáru a vyhlášení 
požárního poplachu. Nejen ve společ-
ných prostorách, ale i  do jednotlivých 
bytů, kde to řešíme bezdrátovou techno-
logií. K požárům dochází většinou v noci, 
sirény ale upozorní na vznikající nebez-
pečí a Vy můžete zareagovat. Řekl bych, 
že čipové i  požární systémy již nejsou 
ojedinělou záležitostí. Stále více domů 
přemýšlí nad zabezpečením a ochranou 
osob a majetku – to je z mého pohledu 
správná cesta.

S Pepou Tuhým si povídal Michal Káninský 
z redakce Infopanelu

/ /  K o m e r č n í  p r e z e n t a c e

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

ČSN EN ISO 9 0 0 1 : 2 0 0 9 
ČSN EN ISO 14001:2005 
ČSN EN ISO 18001:2008

BEzPEčNý BytOvý Dům –  
Dejte StOPKu nežáDOucÍM 
náVštěVnÍKůM 
Přibližně před pěti lety se začaly čipové systémy instalovat do bytových domů. V Infopanelu jsme Vás o možnostech 
jejich využití několikrát informovali. Nyní hovoříme s Pepou Tuhým ze společnosti Siemens, který nás seznámí 
s dalšími novinkami.

I n z e r c e



kolik roků zpíváte?
Vlastně od kolébky. Tak jako každý…
(smích) Maminka mi zpívala: „Sama krá-
lovna ceduličku psala…“, sama hrála 
na klavír a  zpívala, tatínek na housle, 
strýček byl hudební skladatel, ale pro-
fesionálně jsem začal přibližně kolem 
roku 1949.

Druhá otázka navazuje na první… 
jaký je recept na ten Váš krásný 
hlas znějící jako zamlada?
Víte, já sám nevím. Existují různé recepty 
na hlas, jako např. vajíčka, minerálka…
apod. Já to neřeším. Pro mne je důležité 
rozezpívat se. Já bych se neodvážil před 
Vámi vystoupit, aniž bych se nerozezpí-
val. Já si vzpomínám na Karla Hálu, a to 
byl „nějaký Pan Zpěvák“, tak ten se ne-
rozezpíval nikdy! Pamatuji si situaci, kdy 
měl před vystoupením, dal si dva panáky 
a šel na to. Jen jsem žasnul! To mě by ty 
hlasivky jen vysušilo. Jak říkám, žádnej 
vercajk na to nemám. Ale vzpomínám 
si na váženého kolegu R. A. Dvorského, 
seděl u klavíru a zpíval nádherné roman-
tické písničky a  hlas měl jako 20 letý. 
Prostě fantazie.

Dobře, my stejně zůstaneme  
u receptů. jaký je recept na tu  
Vaši úžasnou vitalitu? 
(smích) To nemyslíte vážně? Měl jsem co 
dělat sejít schody k pódiu. Dříve jsem je 
tady brával po dvou nahoru a dolu! Já 
Vám přátelé něco povím … Všem co zde 
dnes jste: „Sportem k trvalé invaliditě“! 
(smích) 25 let jsem běhával po Hvězdě 
a teď mám obě dvě kolena špatný! No 
a pak by to taky chtělo to bříško shodit. 
Ale já si sice zakážu chodit do ledničky, 
jenže se neposlechnu. Strašné!

Další dotaz souvisí s předešlým…, 
zda stále chodíte běhat nebo ales-
poň chodit na procházky do obory, 
protože někteří z přítomných Vás 
tam stále potkávají…
Ano, můžete mne potkat, ale už jako jen 
pochůzkáře. Od první operace a teď už 
i té druhé u procházek zůstanu. Ale věřte 
mi, že když jedu kolem, nezůstane oko 

suché. Ale třeba se ten čas zase vrátí? 
(úsměv)

Přistály u mne dvě otázky týkající 
se divadla. jedna z nich je: co Vy 
a divadlo Abc?
V divadle ABC jsem působil 34 let a odtud 
jsem šel prakticky do důchodu. Občas se 
tam ještě objevím, když něco natáčíme. 
Byl jsem tam děsně rád a hlavně mám 
krásné vzpomínky na moje začátky, kdy 
v divadle působil Jan Werich a Miroslav 
Horníček. Byly to krásný doby a úsměv 
do života, na což se nedá zapomenout!

A u divadla zůstaneme. Vy jste hrál 
i s janem Werichem?
To je o tom, o čem jsem mluvil. Měl jsem 
tu čest s ním hrát asi 5 let, s tímto jedním 
z mých největších vzorů, než ho odstra-
nili „mocipáni“… Těch pět let bylo moc 
krásných a  pamatuji si, že moje první 
role byl Pietro ve hře Husaři.

jste v kontaktu s marií kyselkovou?
Setkali jsme se po společném filmování 
asi třikrát a poprvé to bylo po 30 letech 
od uvedení filmu. Také jsem byl často 
dotazován, zda jsme spolu neprožili 
nějaký románek… Neprožili, náš vztah 
byl vždy pracovní a  zrovna v  průběhu 
natáčení se mi narodila dcera, dnes již 

novopečená babička. Tak ten život letí… 
(úsměv)

jedna z posledních otázek se týká 
také Vaší role, tentokráte muzikálo-
vé. Účinkoval jste v muzikále monte 
christo. 
Byla to role Abbého Farii. Nejdříve jsem 
tu roli nechtěl přijmout, protože zpívání 
té figury bylo nesmírně těžké, tenorové 
a já zase takový tenor nejsem. Ale s au-
torem Karlem Svobodou jsme to dali ně-
jak dohromady a já jsem šťastný, že jsem 
mohl necelé tři roky v tom muzikálu hrát. 

měl jste nějaký vzor?
Abych neměl…, tak jako každý mladý 
člověk. Měl jsem jich až moc. Patřili 
mezi ně slavní herci od pana Högera po 
pana Štěpánka. Zpěváci té lehké múzy 
od pana Pospíšila přes pana Procházku, 
ale také za doby Václava Irmanova a Ru-
dolfa Cortéze, Arnošta Kafky a abych ne-
zapomněl na slavné herce, kteří výborně 
zpívali v pamětnických filmech jako byl 
R. A. Dvorský, Hugo Hass, Oldřich Nový… 
A dovolte mi, abych alespoň tomu napo-
sledy jmenovanému věnoval vzpomínku 
a zazpíval Vám píseň z filmu Kristián. 

S panem J. Zímou vedl rozhovor 
Martin Kroh

NA sLOvíčKO 
S KráleM VlachOVKy
hlavního hosta letošního plesu SbD Praha, nestárnoucího josefa zímu, jsme při této příležitosti vyzpovídali pro 
InfoPanel. Snad se do něj přenesla i trocha noblesy a nezdolného elánu, který z mistra čišel.
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Ve středu 4. června proběhl v bowlingo-
vém centru hotelu DUO tradiční turnaj 
SBD Praha za účasti celkem třinácti dvo-
jic z SVJ i SBD Praha. Báječný podvečer si 
zřejmě nejlépe užila Květa Doubravová, 
která získala zlatý double za prvenství 
v kategoriích žen i dvojic spolu s manže-
lem Janem, jinak bronzovým mezi muži. 
Poslední zlatou si odnesl Pavel Hrubý, 
mezi jehož výkony nechybělo ani 202 
bodů v poslední sérii. Stříbro brali Věra 
Šmídlová a Jaroslav Lacina, třetí mezi že-
nami skončila Marie Lacinová a konečně 

stříbrným párem večera byly Věra Šmíd-
lová a Pavel Hrubý před bronzovými Marií 
a Jaroslavem Lacinovými.

BOwLINg sBD PrAhA 2014

Slevy na pojištění majetku:
• 25 %  při pololetní či čtvrtletní platbě 

pojistného.

• 30 % při roční platbě pojistného.

A k tomu navíc jen pro vás:
Sleva ve výši 300 Kč na první zaplace-
né pojistné.

Slevy můžete využít na pojištění domác-

nosti, včetně připojištění právní ochra-
ny, a na pojištění rekreační budovy a re-
kreační domácnosti.

Slevy na pojištění vozidel:
• o 5 %  vyšší sleva na povinné ručení 

oproti  standardní obchodní 
slevě. 

• o 10 %  vyšší sleva na havarijní po-
jištění.

POZOR: Toto cenové zvýhodnění platí 
pro klienty DMS jen od 1. 7. 2014 do 
30. 6. 2015.
*  Týká se vlastníků bytů nebo osob žijících 

v bytech, které se nacházejí v domech 
pojištěných pod rámcovou pojistnou 
smlouvou uzavřenou mezi  DMS ČR  
a Kooperativou.

Tel.: 841 105 105, www.koop.cz

zAjímAvá cENOvá zvýhODNěNí PrO KLIENty Dms čr
kooperativa ve spolupráci s Družstevním marketingovým sdružením česká republika  
připravila pro klienty DmS čR* zajímavá cenová zvýhodnění.



Většinou neexistují žádná univerzální 
řešení vhodná pro všechny. Důležité 
je proto hledat takovou firmu, která 
je schopna nabídnout služby v oblasti 
měřicích zařízení nebo způsob odečtů 
a rozúčtování zmíněných nákladů přes-
ně podle individuálních potřeb každé-
ho zákazníka. Podle čeho takovou firmu 
vybrat? 

Servis v  oblasti měření a  rozúčtování 
nákladů na teplo a vodu by měl obsa-
hovat:

• analýzu objektu – díky ní lze dobře 
posoudit, jaká měřicí zařízení či způ-
sob rozúčtování vzniklých nákladů 

jsou optimální;

• dodávku a montáž měřicích přístrojů 
vybraných podle potřeb zákazníka;

• odečty a rozúčtování na základě sku-
tečné spotřeby vody a tepla;

• možnost volby metody rozúčtování;

• tisk a předání vyúčtování; 

• možnost vše spravovat pohodlně 
z domova nebo kanceláře;

• schopnost řešit jakýkoli problém  
či otázku zákazníka týkající se  
měření/rozúčtování.

řešení šité na míru
A jak vypadá postup v praxi? Nejprve si 

vyberete firmu, která vám vaši spotřebu 
bude měřit. 

Ta by měla být schopna provést všech-
ny potřebné kroky spojené nejen s mě-
řením, ale také odečtem a následným 
rozúčtováním nákladů. 

Výběr měřičů
V prvním kroku je nutné zvolit typ mě-
řičů. Systémová technika a  přístroje 
mohou být různé: mechanické, elektro-
nické, může jít o rozdělovače topných 
nákladů, vodoměry nebo měřiče tep-
la určené pro různé typy použití. Jaké 
přístroje doopravdy potřebujete, totiž 

/ /  K o m e r č n í  p r e z e n t a c e

měřENí A rOzúčtOváNí 
NáKLADů: 
iDeálnÍ je KOMPletnÍ SerViS
každá domácnost má jiný standard, jiné nároky, zvyklosti, odlišný počet členů. jedno ale mají společné: 
všichni chtějí zaplatit jen za tolik tepla a vody, kolik spotřebují. k tomu může pomoci zavedení speciální 
měřicí techniky a také využití profesionálních služeb při rozúčtování těchto nákladů.

14  //  inFO Panel 23/2014



závisí na tom, jak je váš objekt vybaven 
z hlediska zásobování a také jak je vy-
užíván. 

Asi nikdo nechce platit více, než sku-
tečně protočí vody a protopí energie. 
Řešením je individuální rozúčtování 
podle spotřeby, což umožní moderní 
měřicí a rozdělovací přístroje s vysokou 
spolehlivostí a přesností měření. Jejich 
nabídka je opravdu široká a řešení lze 
připravit každému zákazníkovi podle 
jeho požadavků. 

Odečty: jaký typ zvolit? 
Po montáži zvolených měřičů tepla 
a  vody, resp. po naměření hodnot za 
příslušné období následuje odečet . 
Měřiče a rozdělovače topných nákladů 
odečítají spotřebu různým způsobem. 
V případě elektřiny to mohou být od-
pařovací či  elektronické indikátor y, 
u vodoměrů se nejčastěji setkáte s jed-
novtokovými či vícevtokovými typy. Aby 
byl odečet skutečně správný, musí být 
dokonalá i jejich funkčnost. To ale bývá 
často kámen úrazu. Často se kontrolují 
až po několika letech od instalace – 
porucha měřiče nebo nepřesné měření 
tak může být odhaleno až po dlouhých 
měsících chybného sběru dat. 

Fyzické odečty dat probíhají zpravidla 
jednou ročně ve formě návštěvy „od-
čítače“ – člověka, který spotřebu uve-
denou na daném měřidle sám odečte 
a zapíše. Nevýhoda tohoto postupu je 
zřejmá na první pohled – prostory, kde 
se měřiče nacházejí,  musí být fyzic-
ky dostupné, navíc se jejich případná 
nefunkčnost takto zjistí až po již zmí-
něné delší době. Vzhledem k tomu, že 
jde o sběr velkého množství dat z mě-
řicích míst , která jsou často veřejně 
nepřístupná, nejde vždy o snadný úkol. 
Obtížnost tohoto požadavku umocňuje 
fakt, že tento sběr dat nelze provádět 
nezávisle na uživatelích bytů – jejich 
osobní součinnost je nepostradatelná. 

Rádiové odečty: pohodlné a přesné
Tyto potíže lze eliminovat využitím mě-
řením na dálku, tzv. rádiovými odečty. 
Ty mají hned několik výhod: neustálou 
možnost kontroly aktuálních náměrů 
připojených měřičů, libovolnou četnost 
odečtů a archivaci sesbíraných dat, od-
padá nutnost fyzické přítomnosti uživa-
tele bytu. Dalšími nespornými plusy jsou 
vysoká spolehlivost přenosu dat, stabilita 
systému, minimalizace nákladů na poří-
zení systému nebo jednoduché ovládání.

Služby jako nedílná součást servisu
Po odečtu dat, ať už jakýmkoli způso-
bem, přichází na řadu samotné rozúčto-
vání nákladů. A zde by příslušná firma 
měla být schopna nabídnout služby od 
přípravy měřicích přístrojů až po vysta-
vení rozúčtování. Například u společ-
nosti ista je tento proces rozdělen do 
různých modulů. Každý modul sestá-
vá z přístrojové a servisní komponen-
ty, které lze mezi sebou individuálně 
kombinovat. Z  čeho se bude skládat 
váš osobní modul, bude záviset jen na 
vašich specifických potřebách. 

Analýza objektu: zdroj informací 
Jaká metoda rozúčtování je pro vás 
nejlepší? Jaké zařízení k tomu budete 
potřebovat? Na tyto otázky by měla od-
povědět analýza vašeho objektu, zajiš-
těná opět měřicí a rozúčtovací firmou. 
Aktuální informace jsou totiž základem 
přesného rozúčtování.  Firma, která 
měření a rozúčtování provádí, by proto 
měla vědět, jakou strukturu uživatel-
ských jednotek a strukturu zásobování 
objektu máte, a také zohlednit všechny 
změny (změny ve způsobu užívání, změ-
na nájemníků, přestavba atd.). 

Spravedlivé rozúčtování nákladů
Je nanejvýš důležité, aby všechny údaje 
o spotřebě a uživatelích stoprocentně 
odpovídaly skutečnosti. Proto je nutné, 
aby firma před každým rozúčtováním 
zákazníkovi poskytla přehledné podkla-
dy. Ten nejprve aktualizuje údaje o ná-
kladech a uživatelích a firma následně 

propočte celkové náklady, které je třeba 
rozdělit. Skutečné rozdělení spotřeb-
ních nákladů potom závisí na mnoha 
faktorech. Rozlišují  se podle skupin 
uživatelů a  měřicích klíčů. Samozřej-
mě jsou zohledněny zaplacené zálohy 
a rozdělení nákladů na uživatele při je-
jich stěhování. Na závěr zákazník obdrží 
celkové vyúčtování a individuální rozú-
čtování na uživatele – transparentní, 
přehledné a v plném souladu s platnou 
legislativou. Mělo by být poskytováno 
pro všechny náklady na teplo, teplou 
a studenou vodu, elektřinu společných 
prostor, úklidové služby, společnou 
anténu a další náklady, které je třeba 
rozúčtovat. Samozřejmostí by měla být 
možnost zvolit si mezi různými datový-
mi nosiči a způsoby předávání těchto 
výsledků. 

Ing. Vladimír Bureš

KON TAK T Y

ista Česká republika s.r.o.

Více informací na www.ista.cz.
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SBD Praha nabízí  k  dlouhodobému 
či  krátkodobému pronájmu několik 
volných míst ke garážování vozidel ve 
velkokapacitních garážích v  Praze 9, 
Lovosická 442 (nikoliv na pohon LPG). 
Jedná se o stání na volné ploše nebo 

malé dvouboxy ( jedno stání ve dvoubo-
xu 11,88m2) v 1. nebo 2. podlaží objek-
tu. Nonstop ostraha. Nájemné 1.100 Kč 
měsíčně včetně DPH pro fyzické osoby 
a  1.450 Kč včetně DPH pro právnické 
osoby.

Kontaktní osoba:
Věra Melíšková  
kancelář družstva č.212 
Tel.: 227 229 202

NABíDKA PrONájmu gAráží

I n z e r c e

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) 
jsou povinna přizpůsobit do 2. 1. 2017 
své stanovy zákonu č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, a doručit je rejstříko-
vému soudu. Neučiní-li tak, rejstříkový 
soud k tomu SVJ vyzve a stanoví ve vý-
zvě dodatečnou lhůtu ke splnění této 
povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta 
marně, soud (na návrh) SVJ zruší a na-
řídí jeho likvidaci (§ 3041 odst. 2 občan-
ského zákoníku).

Občanský zákoník zároveň nařizuje 
přizpůsobit název SVJ tak, aby obsaho-
val slovo „vlastníků“, a to do 4. 1. 2016 

(§ 3042 ve spojení s § 1200 odst. 2 písm. 
a), § 605 odst. 2 a  § 607 občanského 
zákoníku). Vzhledem k tomu, že název 
společenství je součástí stanov, do-
poručuje SBD Praha provést změnu 
názvu i  ostatní změny stanov najed-
nou, a to v termínu do 4. 1. 2016. Podle 
dosavadních výkladů je totiž ke každé 
změně stanov SVJ třeba notářského zá-
pisu (§ 1200 odst. 3 ve spojení s § 564 
a § 3026 odst. 2 občanského zákoníku).

Příklad znění  stanov SVJ přizpůso-
bených občanskému zákoníku mo-
hou k l ient i  SBD Praha na vyžádá -

ní zdarma získat u  pí Jitky Králové,  
kralova@sbdpraha.cz, 227 229 151.

Bytová družstva (BD) jsou povinna při-
způsobit své stanovy zákonu č. 90/2012 
Sb., zákon o obchodních korporacích, 
již do 1. 7. 2014. Neučiní-li tak, rejstří-
kový soud je k tomu vyzve a stanoví ve 
výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke 
splnění této povinnosti; uplyne-li do-
datečná lhůta marně, soud (na návrh) 
zruší BD a nařídí jeho likvidaci. 

Marek Letocha

PrávNí sErvIs – DOKDy změNIt stANOvy?



DárEK PrO čtENářE  
INFOPANELu 
SBD Praha pro Vás čtenáře Infopanelu 
připravila v rámci oslav 55. výročí své-
ho založení společně se společností 
Koupelny Ptáček a vlastním Bytovým 
studiem SBD Praha dárek. Jedná se 
o poukaz na vytvoření 3D vizualizace 
Vaší koupelny zdarma. S vystřiženým 
a vyplněným kupónem na jeho zadní 

straně můžete navštívit kterékoliv kou-
pelnové studio Ptáček v Praze a domlu-
vit se na zpracování této 3D vizualizace.

Věříme, že bude pro Vás tato vizualiza-
ce inspirací a využijete i našich dalších 
možností, které v rámci Bytového stu-
dia poskytujeme. Od Profikutila, služ-

by hospodyně až po ucelenou nabídku 
služeb pro Vaše bydlení, rekonstrukci 
a interiérové proměny.

KONTAKTY
Tel.: 227 229 227 
E-mail: studio@sbdpraha.cz 
www.bytovestudiopraha.cz

I  letošní, již XII.reprezentační ples SBD 
Praha, se vydařil. Tentokrát se netradič-
ně konal v sále restaurace Na Vlachov-
ce v Praze 8. Tomuto prostředí byl tedy 
i přizpůsoben program plesu, takže ne-
chybělo několikeré předtančení v krojích 
na lidové hudební motivy. Hostem večera 
pak byl známý zpěvák Josef Zíma, který 
i přes svůj pokročilý věk rozhodně neztra-
til nic ze svého hlasu a jeho písničky, jak 
lidové nebo známé z různých muzikálů či 
filmů, jistě ocenili všichni přítomní hosté. 
Ochotně odpovídal i na dotazy účastníků 
plesu a postaral se tak o příjemnou zába-
vu. K té přispěla i oblíbená hra bingo, kdy 
si výherci odnášeli za své vyplněné tikety 

láhve dobrého šampaňského. Nechyběl 
ani výborný raut, kde si mohl každý vybrat 
jak pokrm ze studené, tak teplé kuchyně 
či výborných salátů a nechyběly ani slad-
kosti ke kávě. Jako obvykle byla vyvrcho-
lením plesu bohatá tombola a výtěžek 
z  prodeje lístků do tomboly, navýšený 
o osobní dar členů představenstva druž-
stva v celkové výši 25.000 Kč, byl věnován 
přítomnému zástupci Komunitního cen-
tra Motýlek, což je sdružení na pomoc 
dětem s handicapy se sídlem v Praze 9 – 
Černý Most. Jejich poděkovaní našemu 
družstvu, a tedy i účastníkům plesu, pak 
umístilo toto sdružení i na své stránky  
www.motylek.org. Na závěr plesu si 

každá z  přítomných žen odnášela pro 
vzpomínku na „družstevní plesání“ krás-
nou růži. 

PLEs sBD PrAhA 2014

Letošní jubilejní desátý ročník plesu by-
tových družstev proběhl ve vyprodaném 
Národním domě na Vinohradech 7. břez-
na. Družstevní marketingové sdružení 
Česká republika se již tradičně ukázalo 
jako osvědčený organizátor, což potvr-

dil bezchybný průběh večera a hlavně 
nadšený ohlas jeho účastníků. Hlavním 
hostem večera byl Martin Chodúr a svou 
milou účastí přispěla paní ministryně, 
Mgr. Věra Jourová, která se ujala slav-
nostního zahájení plesového večera. 

PLEs Dms čr



MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ 
PRÁCE
ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
DROBNÉ INSTALATÉRSKÉ 
PRÁCE

ZEDNICKÉ PRÁCE
MONTÁŽ NÁBYTKU, 
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, 
SKŘÍNĚK, NÁSTĚNEK
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE

PROFI KUTIL
ŘEMESLNÉ SLUŽBY PRO BYTY

Tel.: 227 229 227  |  email: studio@sbdpraha.cz
Kontakt také přes vašeho technika domu SBD Praha
www.bytovestudiopraha.cz

Tel.: 227 229 227 email: info@sbdpraha.cz

PROFI KUTIL
DROBNÉ OPRAVY
ŘEMESLNÉ A MONTÁŽNÍ PRÁCE
PROFESIONÁLNÍ POMOC

HOSPODYNĚ
HLÍDÁNÍ DĚTÍ
ÚKLIDOVÉ PRÁCE
SLUŽBY PRO SENIORY

MODERNIZACE BYTU
KOMPLEXNÍ DODÁVKA NA KLÍČ
DISPOZIČNÍ STUDIE
VÝBĚR PODLE VZORKŮ

BEZPEČNÝ BYT
KOMPLEXNÍ OCHRANA BYTU
MECHANICKÉ PRVKY
ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY
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Vodorovně:
// 1. přístavní hráz, bicykly, jev na obloze, rámus // 2. součásti trávicích 
traktů, bývalá italská měna, ruské hudební duo, zástěna // 3. angl. otevřeno, 
druh ptáků, zkr. afrického státu, staré vztažné zájmeno, německé město, 
město, ve kterém se konaly poslední olympijské hry // 4. představitel KDU-
ČSL, hrabství v Anglii; sídlo v Peru, domácky Helena, dodavatel pasivních 
a nízkoenergetických domů v ČR // 5. vidina, 1. část tajenky, hluboký ženský 
hlas // 6. předložka, skaut, ňadro, zde, zkr. irské republikánské armády, 
stanový dílec, zkr. léta páně // 7. avšak, americké peníze, bodná zbraň, 
organizace OSN pro vědu, výzkum a kulturu, lékařsky sůl // 8. charakter, 
surová nafta, předložka, část molekuly, mozoly // 9. rolety, pákistánská 
řeka, chvění, odpadky, ocas // 10. krátký kabát, 2. část tajenky, bytost // 11. 
brazilský fotbalista, cherubín, oznámit, sídlo řeckých bohů, jméno populární 
pracovnice podatelny SBD Praha zdrobněle // 12. předložka, strop nářečně, 
znejistit, angl. vzduch, pyšný pták // 13. arabský hudební nástroj, druh ryb, 
MPZ Maroka, slovenská sociální demokracie, jazyk starých Římanů // 14. 
Verdiho opera, pronásleduje, bájný kapitán, město v Dánsku, chemická 
sloučenina // 15. torna, 3. část tajenky, část místnosti // 16. římsky 1001, 
moravské město, spodek nádoby, kobka, název písmene, karetní hláška, zkr. 
akademie věd // 17. slovinská řeka, angl. víno, výrobce mléčných produktů, 
německé mužské jméno, název dokončovaného domu seniorského bydlení 
v Praze 8 // 18. ženské jméno, označení modelu Seat, rýpati, řeka ve Skotsku, 
druh ptáka // 19. poloha na kolenou, mít sny, obrněné vozidlo, edém.

Svisle:
// 1. velký pytel, ryba, nástroj žence, římsky 1049 // 2. část atlasu, ruská 
vesnice, kolonie, čínská růže // 3. iniciály režiséra Lipského, úvahové prózy, 
kolejový dopravní prostředek, angl. konec, iniciály grafika Borna, básnicky 
kolem // 4. měsíc, dlouhá chvíle, trnitý strom, zn. české automobilky, 
zápor // 5. odvrat, stát USA, anglické ženské jméno, pytel // 6. druh paliva, 
domácky Alena, zkr. národního parku, angl. sever, angl. olej // 7. české 
lázně, zkr. rodinného domu, iniciály autora Rusalky, Baťovo město, tento 
den // 8. ženské jméno, pohyb vzduchu, citoslovce smíchu, netečný plyn // 
9. stránka, rýha, podsvinče, patřící národu // 10. papoušek, bít, druh ptáků, 
opak dne, angl. umění // 11. výrobce kondenzačních kotlů a tepelných 
čerpadel, vyznamenání, limitovaný // 12. strunný drnkací nástroj, značka 
elektrospotřebičů, prodavač novin // 13. výkonnostní stupeň v judu, značka 
sportovního oblečení a obuvi, mravní základ, zájmeno, šicí vlákno // 14. stát 
v USA, udice, dopravní linka, kukuřičný škrob // 15. postava z filmu Marečku 
podejte mi pero, odchylka od normy, značka radonu, ráj // 16. označení 
prověřené vinařské oblasti ve Francii, zkr. mistrovství Evropy, ukazovací 
zájmeno, rynky, sedmá velmoc // 17. arabské ženské jméno, nejvyšší karta, 
čaj, přirážka k pojistce, shluk rostlin // 18. český prozaik, vážit si, egyptské 
platidlo, tázací zájmeno // 19. lana, korálový ostrov, vařené vepřové maso, 
násilí, chemická značka astatu // 20. zkr. ultrafialového záření, odezva, 
pozdrav, bezpečnostní kód, primát, mužské jméno // 21. domácky Kateřina, 
pres, vichřice, řemen // 22. africký veletok, rozpínavá látka, směnečný ručitel, 
hradba.

Nápověda: IŠKA, SANTIR 

KřížOvKA
Znění vyluštěné tajenky zašlete na mailovou adresu bilavcikova@sbdpraha.cz, nebo na adresu Andrea Bilavčíková, 
SBD Praha, K Nádraží 19, Praha 9 – Satalice do 31. 8. 2014.

Minulými výherci se stali pan Petr Kuneš a pan Jan Truhlář, kterým tímto gratulujeme a výhru jsme jim zaslali v únoru 2014.

V letošním roce… (viz tajenka křížovky)
Víte, kdy k tomu došlo přesně?
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VEKRA je tradiční český výrobce oken a dveří s 20letou tradicí na trhu. 
Díky vysoké kvalitě produktů a služeb je dlouhodobě jedničkou v ČR. Zázemí 
silné fi rmy je zárukou, že pro údržbu Vašich oken zde bude i za dlouhou 
řadu let. Okna a dveře VEKRA se vyrábějí výhradně v České republice 
v moderních specializovaných výrobních závodech.

Plastová okna VEKRA jsou 
ideální pro rekonstrukce 
bytových domů. Nabídka 
plastových oken VEKRA je 
založena na kvalitních pro-

fi lových systémech, které 
ve spojení s vhodným izo-
lačním zasklením poskytují 
optimální úsporu nákladů 
na vytápění. 

Plastová okna VEKRA za-
jistí klidné a komfortní byd-
lení s významným útlumem 

venkovního hluku, vyznačují se 
vysokou mechanickou a tvarovou 

stabilitou. Dva bezpečnostní uzávěry 
v základní sadě kování poskytují zvýšenou odolnost proti 
vloupání. 

Jednou z hlavních předností plastových oken je jejich bez-
údržbovost, kromě doporučené péče o kování a umývání rámů
a křídel nevyžadují žádnou další údržbu.

Hliníkové systémy VEKRA 
pro okna a dveře předsta-
vují optimální řešení pro 
namáhané vstupní prosto-
ry bytových domů. Speciálně 
pro částečně vytápěné prostory 
je určen systém VEKRA FUTURA 
PANEL.

Odolnost vůči vlivům počasí a stabilita hliníkového profi lu 
zaručuje prakticky neomezenou životnost a odolnost proti 
poškození. Hliníkové dveře díky pevnému profi lu tvoří bez-
pečný vstup do společných prostor domů.

Dveře jsou opatřeny těsným prahem s dvojitým těsněním, 
který brání zatékání a průniku prachu. Hliníkové dveře jsou 
prakticky bezúdržbové, což je předurčuje právě pro vysoce 
zatěžované prostory.

S nabídkou největšího českého výrobce oken a dveří
Vám poradí odborní konzultanti na všech více než 
70 obchodních zastoupení po celé ČR. Nebo nás kon-
taktujte prostřednictvím internetu.

· KVALITNÍ ČESKÁ OKNA A DVEŘE
· PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY

Infolinka: 800 777 666 www.vekra.cz

VEKRA nabízí široký sortiment doplňků stínící techniky
a dalšího příslušenství k oknům a dveřím.

Velký důraz je kladen na profesionální služby. Bezplatné
zpracování nabídky, zaměření oken a dveří a odborné
poradenství je samozřejmostí. Služby zahrnují vedle kompletní
realizace výměny oken a dveří na klíč také výměnu mezi-
okenních vložek (MIV).


