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BYDLETE
BEZ HYPOTÉKY

Zjistěte více:

STODŮLKY, PRAHA 5
PROSEK, PRAHA 9
VYUŽIJTE VÝHOD DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ
• nemusíte bance prokazovat bonitu
• žádné daňové přiznání, žádné potvrzení o příjmu, bydlete bez nutnosti hypotéky
• nový družstevní byt si můžete pořídit v jakémkoliv věku
• družstevní byt si můžete převést do osobního vlastnictví
• v katastru nemovitostí je zapsáno jako vlastník celého domu bytové družstvo
• veškeré reklamace celého domu řeší bytové družstvo
• výhodnější podmínky u sjednaných služeb (pojištění, technická asistence, právní konzultace, aj.)
• garance zajištění kvality družstevní výstavby díky zkušeným partnerům

více info na ﬁnep.cz
nebo tel.: 800 500 506
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Stavební bytové družstvo Praha
Nabízí komplexní správní služby bytovým i nebytovým prostorům, jejich majitelům či spolumajitelům.

ÚVODNÍK
// Martin Kroh
Vážení čtenáři,
hned v úvodu přiznávám, že budu tentokrát čekat
s nemalým napětím na Vaše reakce na vydání InfoPanelu, které se Vám tímto dostává do rukou.
S podzimní změnou na pozici marketingové manažerky přichází spolu s novými službami a produkty
pro klienty SBD Praha i změny týkající se právě našeho firemního časopisu. Pro celý tým SBD Praha je
určitě báječným zjištěním, že počet Vašich hodnotících e-mailů i odpovědí na tajenku v závěru InfoPanelu neustále stoupá. Proto
také hned v úvodu věnuji poděkování všem, kteří nám aktivně pomáhají svými
podněty vytvářet dobře přijímaný firemní list. Osobně jsem velmi zvědavý, jak
přijmete jeho pozměněnou podobu.
Uvnitř tohoto čísla tentokrát najdete informace o zmíněném rozšíření služeb
a produktů SBD Praha pro klienty, tedy bytové domy ve správě družstva a uživatele (vlastníky a nájemce) jednotek v uvedených domech. Za vlajkovou loď
lze už asi bez nadsázky označit benefitní karty Sphere na období let 2016–2020.
Novou benefitní kartu obdrží automaticky a zdarma každý vlastník bytu či člen
družstva – nájemce bytu v bytovém domě, který je zařazen do rámcové pojistné
smlouvy a využívá tak havarijní asistenční služby.
Ke zlepšení činnosti SBD Praha dále přispívá rozšíření informačních služeb
o aplikaci eDomovník. Tato služba umožní lepší přístup členů statutárních orgánů k dokumentům a informacím, které pro společenství vlastníků jednotek či
bytová družstva spravuje SBD Praha. Je pak na jednotlivých bytových domech,
jak budou pracovat s prostředím, které umožňuje vytvoření třeba i jednoduchých
webových stránek SVJ či BD, a nakolik ho budou využívat i pro potřeby členů
SVJ či BD. Spolu s kolegy jsem připraven i do budoucna postupně službu rozšiřovat a vylepšovat, a to i s přihlédnutím k podnětům a připomínkám uživatelů
eDomovníka.
V podzimním čase jsem byl velmi příjemně překvapen obrovským zájmem členů
statutárních orgánů o odborné semináře, nově z cyklu České akademie bydlení.
Celkem v šesti termínech jsme zcela zaplnili kapacitu sálu, v jednom případě
dokonce na opakované téma Odpovědnost členů statutárních orgánů! K tomu
jsme plně obsadili i tradiční legislativní setkání, organizované ve spolupráci s vedením Městské části Prahy 9, které patří dík za trvalou pozornost, kterou tomuto
tématu dlouhodobě věnuje.
V tomto sloupku určitě nestačím vyjmenovat všechny aktivity, které ve svém
důsledku přinášejí zájem dalších klientů o SBD Praha jako kvalitního správce
nemovitostí. Stejně tak zde nemohu dostatečně poděkovat svým kolegům za
pracovní nasazení, které dobrý obraz o službách SBD Praha vytváří. Dovolím
si zde však poděkovat Vám, čtenářům a uživatelům bytů a garáží v objektech
spravovaných SBD Praha za každé hodnocení z Vaší strany, velmi si Vaší zpětné
vazby vážíme a budeme z ní čerpat pro další zkvalitňování naší práce.
S přáním krásného prožití svátků vánočních a šťastného vykročení do nového
roku se těším na viděnou v roce 2016!

S bydlením související odborné a právní konzultace poskytujeme všem klientům zdarma!
Bydlení s budoucností

www.sbdpraha.cz

Mgr. Martin Kroh
předseda představenstva SBD Praha

/ / c o vá s z a j í m á

PIŠTE PŘEDSEDOVI!
Nevíte si rady s novou právní úpravou týkající se bydlení? Je něco, co Vás trápí? Nevíte na koho se s tím obrátit?
Máte zkušenost, kterou chcete rozklíčovat? … Ať již je Vaše otázka jakéhokoliv charakteru, napište mu na
pistepredsedovi@sbdpraha.cz a zeptejte se ho napřímo!
Je zapotřebí při změně stanov SVJ
účast notáře?
(smích) Myslím, že složitější otázku
v tomto rozhovoru už nedostanu. Věc se
má tak, že standardní SVJ (tedy nikoliv
nově vzniklá podle nového Občanského
zákoníku) účast notáře při změně svých
stanov nepotřebují, ledaže by byla povinná účast notáře zakotvena ve stanovách SVJ. Pak by byl zapotřebí ke změně
stanov, logicky asi ke změně ustanovení
o povinné účasti notáře. V ostatních případech není účast notáře nezbytná. Bohužel však není v současné době jisté, že
tento právní názor, mimo jiné obsažený
i ve stanovisku č. 2 odboru bytové politiky MMR, bude sdílet i rejstříkový soud.
Doufejme, že svou výkladovou praxi
změní. Snad k tomu přispějí i poslední
zasedání shromáždění vlastníků, u kterých někteří klienti SBD Praha ve shodě
se stanoviskem MMR účast notáře při
změně stanov vynechali.
Potřebuji plnou moc k účasti na
shromáždění vlastníků?
Ne, pokud jde o přímé jednání vlastníka jednotky. V ostatních případech
ano. Nejčastěji půjde o plnou moc od
manžela či manželky, méně častá bude
plná moc od souseda či sousedů. Samozřejmě budou i případy, kdy plnou moc
vystavím sám či s manželkou pro jinou
osobu. Plná moc nemusí být notářsky
ověřená. Často lze využít vzor, který bývá
statutárním orgánem SVJ pro tyto účely
připraven. Obecně však platí, že plná
moc může mít jakoukoliv formu, ze které
je zřejmé, kdo, koho a k čemu zmocňuje. Pozor jen na častou chybu, kdy plná
moc je udělena jen jedním z oprávněných spoluvlastníků. Vždy je třeba jejího
udělení oběma spoluvlastníky v případě

společného jmění manželů, jinak tím
vlastníkem či těmi spoluvlastníky, kteří
disponují většinovým vlastnickým podílem. A ještě malá douška: plnou moc
lze vystavit i na neomezenou dobu pro
budoucí jednání shromáždění vlastníků
(využijí nejčastěji asi opět manželé). V takovém případě je jen nutné pamatovat
na její odvolání v případech, kdy by již
neměla plnit svou funkci.

se dozví všichni zájemci na webových
stránkách www.bytovestudiopraha.cz
nebo proklikem z www.sbdpraha.cz. Prostřednictvím Bytového studia se snažíme nabídnout všem zájemcům produkty
a služby, které často využívají naši klienti
a o kterých jsme sami přesvědčeni, že
jsou kvalitní a spolehlivé. K tomu se
snažíme přidat i výhodnější cenu, než je
tomu u jiných konkurentů.

Končí platnost mé karty Sphere,
obdržím novou kartu?
Vida, něco jednoduššího! Ano, každý dosavadní držitel benefitní karty Sphere by
měl novou kartu na období 2016–2020
obdržet spolu s tímto InfoPanelem. Podmínkami jsou správa bytového domu
družstvem a zařazení bytového domu do
rámcové pojistné smlouvy s Kooperativou. Každý držitel benefitní karty může
dokonce požádat SBD Praha o vydání
druhé karty pro dalšího člena domácnosti a v případě její ztráty i o vydání
náhradní karty. V obou případech je vydání spojeno s jednorázovým poplatkem
300 Kč pro celé období platnosti karty.
A všem držitelům benenfitní karty Sphere přeji jedno: aby byli při jejím používání lepší než předseda jejich družstva!
(smích) Já si totiž možnosti uplatnit benefitní kartu všimnu zpravidla až při odchodu z obchodu či restaurace. Přitom
dobře vím, že se dají s kartou Sphere
ušetřit měsíčně i stovky korun!

Můžeme se v nadcházející plesové
sezóně opět těšit na ples
SBD Praha?
Ano, i já se těším na společné setkání
u příležitosti 14. ročníku Reprezentačního plesu SBD Praha. Tentokrát Vás však
s Ivou Kubelkovou přivítáme v netradičním termínu 26. února 2016 z důvodu
změny původně rezervovaného lednového termínu ze strany hotelu DUO.
Uvidíme, nakolik povede tato skutečnost
k hledání nového místa konání pro příští
ročníky? Hlavním hudebním hostem večera bude Petra Černocká a všichni se
mohou těšit i na všechny ostatní tradiční
součásti večera – báječný raut, bohatou
tombolu i spoustu legrace u Binga. Takže
na závěr: na shledanou v poslední únorový páteční večer v hotelu DUO! A nezapomeňte si po Novém roce zajistit
včas vstupenky! Ty budou v prodeji od
1. února 2016.

Sousedka byla nadšená službou
profikutila, kde se dozvím více
o službách Bytového studia?
Spokojenost sousedky mě moc těší, podobně jako každé pozitivní hodnocení
služeb SBD Praha. O kompletní nabídce služeb Bytového studia SBD Praha

Inzerce

Otázky do nové rubriky Pište předsedovi
za vás kladla Markéta Kotyrová, v dalších
číslech se těšíme již na vaše dotazy.
Odpovídal předseda představenstva
Martin Kroh

/ / Ak t ual i t y

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

NA ROK 2016
Dovolujeme si Vás jako členy SBD Praha
upozornit na Vaši povinnost uhradit řádně a včas členský příspěvek na rok 2016.
Způsob úhrady členského
příspěvku
Členský příspěvek na rok 2016 uhraďte
nejpozději do 31. ledna 2016.
• N a bankovní účet č. 2300328277/2010
a jako variabilní symbol uveďte Vaše
členské číslo. Pozor! Bez uvedení správného variabilního symbolu nelze platbu identifikovat.

• V pokladně družstva na adrese Střelničná 1861/8a, Praha 8, a to v návštěvních
dnech pondělí 14.00 až 18.00 hodin
a středa 8.00 až 12.00 a 14.00 až 18.00
hodin.

• Pro člena družstva – vlastníka 120 Kč.
• Pro člena družstva – nebydlícího 240 Kč.

V případě nejasností ohledně Vašeho
členství nebo členského čísla kontaktujte paní Hanu Pavlíkovou (tel: 739548994;
e-mail: pavlikova@sbdpraha.cz), nebo
paní Janu Kopalovou (tel: 739548993;
e-mail: kopalova@sbdpraha.cz) z odd.
členské evidence.

Výše uvedené informace se netýkají členů družstva – nájemců, tj. těch, kteří mají
se SBD Praha uzavřenu nájemní smlouvu
na užívání bytu, nebo garážového stání.
U těchto členů je úhrada členského příspěvku zahrnuta v měsíčním předpisu
nájemného a záloh.

Roční výše členského příspěvku činí

Domovník také

v elektronické podobě?
SBD Praha od letošního roku postupně
nabízí svým klientům, SVJ a BD v jeho
správě, rozšíření svých služeb v podobě nové aplikace eDomovník. Nejde
samozřejmě o nahrazení standardní
služby domovního asistenta, nýbrž
o internetový portál, který vytváří webové stránky pro spravované subjekty
(společenství i družstva). Na nich se publikují či sdílejí informace, které souvisí
se správou bytového domu.

V rámci zkvalitnění služeb pro své
klienty nabízí SBD Praha všem klientům využití této služby zdarma.

Aplikace je určen v první řadě členům
statutárního orgánu společenství či
družstva, kteří tak mohou mít po ruce celou řadu užitečných dokumentů a informací pro správu bytového domu. K těm
patří prohlášení vlastníka, stanovy, přehled hospodaření v uplynulých letech,
přehled o vyúčtování služeb, přehled
pohledávek apod. Současně však prostředí eDomovníka umožňuje i připojení
jednotlivých vlastníků jednotek, kteří budou moci sledovat a využívat informace
a dokumenty vážící se k jejich jednotce.
V současné době již aplikaci využívá prvních 20 klientů.
Do budoucna SBD Praha počítám s postupným nárůstem uživatelů aplikace,

s jejím postupným doplňováním o další
dokumenty a informace a s vylepšováním uživatelského komfortu používání
aplikace. Aktivnějším výborům společenství či představenstvům bytových
družstev ve správě SBD Praha umožní
portál i vytvoření webových stránek pro
potřeby jejich SVJ či BD, které již v současné době spolehlivě pokryjí řadu běžných očekávání jejich uživatelů. Demo
verze eDomovníka je ke stažení na
https://sbdbytas.edomovnik.cz/. A lze
si jen přát, aby aplikace splnila představy uživatelů a aby se SBD Praha ve spolupráci s dalšími členy DMS ČR podařilo
aplikaci rozvíjet k většinové spokojenosti
zástupců SVJ a BD ve správě družstva.

Nabízíme pronájem garáží
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 dvouboxu 11,88 m2)
v 1. nebo 2. podlaží objektu. Nonstop

ostraha. Nájemné 1 100 Kč měsíčně
včetně DPH pro fyzické osoby a 1 450 Kč
včetně DPH pro právnické osoby.
Vyřizuje: Ivana Jindrová, kancelář družstva č. 505, tel.: 739 548 997,
jindrova@sbdpraha.cz
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// benefitní program

Nové benefitní karty

na období let 2016–2020
Jako malou předvánoční nadílku připravilo SBD Praha pro své klienty nové benefitní karty Sphere na
období let 2016–2020.
Benefitní karty budou distribuovány
spolu s tímto časopisem zdarma každému vlastníkovi bytové jednotky či členovi družstva – nájemci bytu. Podmínkou
je, aby vedle správy SBD Praha byl bytový dům pojištěn za podmínek rámcové
pojistné smlouvy s Kooperativou, která
je také jedním ze čtyř „kmotrů“ benefitního programu. Druhým přímo navazujícím kmotrem je společnost Global
Assistance, která pro domy zařazené do
rámcové pojistné smlouvy zajišťuje technickou havarijní službu na lince 1220.
Tradičním partnerem benefitního programu Sphere je ČSOB, spolehlivá banka
s mnoha finančními produkty pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová
družstva (BD). Pro příští rok připravuje
Družstevní marketingové sdružení ČR
(DMS ČR) právě ve spolupráci s ČSOB
nabídku zvýhodněných produktů pro
uživatele bytových a nebytových jednotek v domech ve správě členů sdružení
v rámci motivačního programu banky.
Posledním partnerem benefitního
programu Sphere se stala společnost
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T-Mobile. Ve spolupráci s touto společností zajišťuje SBD Praha možnost zvýhodněných tarifů komunikačních a datových služeb pro členy statutárních
orgánů SVJ a BD ve správě SBD Praha.
V roce 2016 bychom chtěli společně přinést i rozšíření nabídky v oblasti ostrahy motorových vozidel uživatelům bytů
a garáží v objektech našich klientů.
Benefitní program Sphere umožňuje
každému držiteli karty čerpat obchodní
výhody na 10 000 obchodních místech
po celé České republice. Karta Sphere
je vydávána a distribuována s přísným
dodržením ochrany osobních údajů.
Kromě jména a příjmení neobsahuje
žádný relevantní osobní údaj, číslo karty
je odvozeno z pořadového čísla klienta
a nemá žádnou souvislost s jinými spravovanými údaji.
V případě zájmu lze benefitní kartu vydat i pro další členy domácnosti nebo
pro nájemce bytu v případě, že užívá
byt vlastníka jednotky, který je držitelem karty. Podobně lze vydat i náhradní kartu pro případ její ztráty. Ve všech

uvedených případech komunikujte svá
přání na email: pavlikova@sbdpraha.cz.
Prosíme však o pochopení, že v těchto
případech je vydání karty zpoplatněno
částkou 300 Kč včetně DPH pro celé benefitní období.
Ze zkušeností nejednoho uživatele karty
Sphere víme, že lze s kartou ušetřit řádově několik set, ba i tisíc korun ročně!
S jistou nadsázkou se tedy dá říci, že aktivním uživatelům benefitního programu
vrací SBD Praha nejméně tolik, kolik ho
služby SBD Praha v průběhu roku stojí.
A to je to nejlepší zjištění, které jsme
mohli jako zpětnou vazbu získat! Právě
sem směřuje úsilí celého týmu v rámci
SBD Praha i partnerů v DMS ČR, kteří se
na přípravě benefitního programu podílejí. Jsme rádi, že karta Sphere naplňuje
očekávání mnoha držitelů. Děkujeme
Vám za spolupráci, těší nás Vaše přízeň
a přejeme Vám hodně příjemných chvil
při užití benefitní karty v příštích letech!
Martin Kroh

// dobré tipy

JAK NEJLÉPE PRODAT NEMOVITOST
Nízké úrokové sazby hypoték a ekonomický růst nastartovaly výrazný nárůst poptávek, a tím také zvýšení cen
nemovitostí. Pokud tedy přemýšlíte o prodeji Vašeho domu, bytu, pozemku, chaty nebo chalupy, využijte tuto
příležitost.
Abyste prodali rychle a za dobrou cenu,
držte se následujících zásad:
1. Hezké obrázky prodávají
Ať už si pozvete profesionálního fotografa, nebo si nemovitost budete fotit sami,
nezapomeňte před tím opravdu důkladně
uklidit. Pořizujte fotografie při správném
světle, nejlépe za slunečného počasí.
2. Správná cena
Kupující dnes mají z čeho vybírat a moc
dobře vědí, jaká je reálná cena nemovitostí. Nabídky s přemrštěnými cenami rovnou
vyřazují. Na druhou stranu se dnes často
setkáváme s případy, kdy majitelé nabízejí
své nemovitosti pod současnou tržní hodnotou. Pokud si nejste jisti, jaká je reálná
prodejní cena, obraťte se na odborníky.
3. Prohlídky
První dojem může o prodeji rozhodnout.

Proto dbejte na to, aby se zájemce při prohlídce cítil příjemně. Samozřejmostí je nejen úklid, ale také atmosféra. Máte-li děti
nebo domácí mazlíčky, pošlete je v době
prohlídky na procházku s babičkou nebo
chůvou. Nevařte aromatické pokrmy. Provoňte dům jemnou vůní, nabídněte kávu
nebo drobné občerstvení.
SVĚŘTE SVÉ STAROSTI
PROFESIONÁLŮM!
Všechny uvedené zásady za vás ochotně
splní realitní makléři kanceláře RE/MAX
Abri. Navíc Vám poskytnou právní servis, zajistí bezpečné předání kupní ceny,
převody energií i zpracování daňového
přiznání k dani z nabytí věcí nemovitých.
Kontaktujte nás, nebo využijte možnost
bezplatných konzultací v naší kanceláři.
Schůzku lze domluvit i mimo běžnou provozní dobu.

PŘEMÝŠLÍTE O ZMĚNĚ PRÁCE?
Staňte se součástí našeho týmu a získejte zázemí mezinárodní společnosti s více
než 30 let budovaným know-how, silnou
marketingovou podporu značky, odborný
systém vzdělávání, vysoce nadstandardní
finanční ohodnocení a časovou volnost.
Ing. Věra Lukešová
Majitelka Vaší realitní kanceláře

Kontakty

RE/MAX ABRI
Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8
Tel: +420 733 433 800
vera.lukesova@re-max.cz
www.reality.remax-czech.cz/re-max-abri

Pozvánka na

XIV. ples SBD Praha
I tentokrát si dovolujeme pozvat všechny klienty a příznivce našeho družstva na
ples SBD Praha a upozorňujeme, že oproti zvyklostem jeho konání vždy poslední
pátek v lednu, dochází ke změně – ples se
bude konat v pátek, dne 26. února 2016.
Místo konání však zůstává stejné, tedy
v sále hotelu DUO na Praze 9. Čas zahájení plesu bude uveden na vstupenkách,
jejichž předpokládaný prodej začíná ve
středu 1. února 2016 v pokladně družstva
a pak každý návštěvní den, tedy každé
další pondělí od 14.00–18.00 hodin a ve
středu od 8.00–12.00 a od 14.00–18.00 hodin. Hostem večera bude tentokrát zpěvačka Petra Černocká a moderování se
ujme, na minulém plese osvědčená dvo-

jice, Iva Kubelková za asistence předsedy
družstva Mgr. Martina Kroha. K poslechu,
ale především k tanci, bude hrát oblíbená hudební skupina Color Club Praha pod
vedením pana Šráma. I tento ples zachová tradici předání výnosu z prodeje lístků do tomboly na charitativní účel, který
bude při zahájení plesu zveřejněn a snad
bude inspirací právě pro nákup lístků do
bohaté tomboly. Chybět nebudou mnohá
plesová překvapení a tak Vás k návštěvě
XIV. reprezentačního plesu co nejsrdečněji zveme.

v pátek dne 18. března 2016, již tradičně ve všech sálech Národního domu na
Vinohradech. Vstupenky na tento ples si
můžete objednat prostřednictvím našeho
družstva, předpokládáme, že v průběhu
měsíce března. Informovat se můžete na
telefonním čísle pí Pavlíkové: 739 548 994.
Bude nám potěšením se s Vámi setkat
a strávit příjemné chvíle.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na XII.
reprezentační ples pražských bytových
družstev, který se tentokrát bude konat

Hana Pavlíková

S tave b n í b ytov é dr u žstvo P ra h a V ás z ve na

XIV. Ples SBD Pr aha

Vstupenky v ceně 180 Kč (vedlejší sál) a 220 Kč
(hlavní sál) můžete zakoupit v pokladně
družstva na adrese Střelničná 1861/8a,
Praha 8 – Kobylisy, 182 00

26. února 2016 od 19 h / v Hotelu DUO Praha / Teplická 492, Praha 9 – Prosek

Tato akce je nekuřácká.
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Optimalizace ceny tepla

v bytových domech
SBD Praha
Spotřeba domácnosti je významnou
měrou zatížená náklady na bydlení. Poměrné rozložení nákladů na bydlení znázorňuje obr. č. 1, z nichž spotřeba medii
tvoří asi 50 % celkové spotřeby. Když
budeme dále analyzovat dílčí spotřeby
medii, zjistíme, že náklady na vytápění a teplou vodu tvoří významnou část
těchto nákladů.
V roce 2015 jsme se zaměřili na analýzu
nákladů na vytápění a jejich snížení.
Jak snížit náklady?
a. Investicí do technického zajištění, kde patří regulace, optimalizace otopových křivek, měření,
útlumové časy, obnovitelné
zdroje tepla aj.
b. O ptimalizace platných smluvních vztahů
V první fázi jsme se zaměřili na optimalizaci smluvních vztahů s největším dodavatele tepla, a to Pražskou teplárenskou
a.s. (PT). Smlouvy a obchodní podmínky
jsou u PT postaveny jako dvousložkové
První složka – stálý plat je buď:
a) dle sjednaného množství v GJ/rok
b) d le sjednaného výkonu čtvrthodinového maxima v kW

Na tyto parametry je postaven ceník,
který se vyhlašuje vždy na konci roku
a platí pro následující rok.
Velikost sjednaného množství GJ je dána
skutečným odběrem a jako návrh od PT
vychází z předcházejícího roku, tedy pro
rok 2016 vychází ze spotřeby roku 2014.
Velikost čtvrthodinového maxima je
dána charakterem objektu, jeho potřebou krýt požadavky na dodávku tepla
v projektovaných parametrech pro danou oblast, pro Prahu tedy na -12 °C.
Abychom mohli optimalizovat odběrové diagramy pro rok 2016, použili jsme
cenovou úroveň roku 2015 s předpokladem, že cena v roce 2016 nebude radikálně vyšší a dále spotřeby tepla v létech
2014 a 2013.
S takto připravenou analýzou jsme oslovili naše klienty a ti se v průběhu května–
června mohli rozhodnout, zda odběrové

diagramy vypoví. Současně jsme klientům nabídli i možnost přechodu z odběrového diagramu ze sjednaného množství na čtvrthodinové maximum.
V průběhu července až září jsme pak uzavřeli nové odběrové diagramy a u pěti
klientů jsme přešli na diagramy ze sjednaného množství na čtvrthodinové maximum. Celkové výsledky jsou uvedeny
v tabulce č. 1.
Jsme přesvědčení, že i touto cestou
s našimi podklady o spotřebě, lze ušetřit významné prostředky Vám, našim
klientům.
Spotřeba elektrické energie je rovněž
významnou položkou v celkových nákladech a v současné době připravujeme nový projekt, který se zaměřuje na
její úsporu. Jsme připraveni seznámit
zástupce objektů s tímto projektem
a v případě zájmu dále realizovat.

Tabulka č. 1
(TOD)
Oblast řešení

Počet
OBJEKTŮ

Počet
ODBĚRNÝCH
MÍST

Celková Úspora platu za
sjednané množství na
rok 2016 v GJ [Kč / rok] *

Žádost OD 2016 podalo

43

67

-4 103 953,80 Kč

* v cenách pro rok 2015

Obr. č. 1
Průměrné náklady bydlení 4 členná rodina v 3+1
dlouhodobá záloha

dlouhodobá záloha

el.spol.prostor

odměnaprovozní
správcenáklady
provozníúklid
náklady

odměna správce

úklid
plyn
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NOVÁ TECHNOLOGIE ŘÍDÍ
ODBĚR TEPLA z CZT
DLE PŘEDPOVĚDI POČASÍ
Představte si, že ve vašem bytovém domě, který je vytápěný s centrálního zdroje budete mít technologii
subregulace, díky které si sami budete regulovat kolik tepla odeberete, ale navíc budete topit podle toho,
jaké počasí bude venku třeba za tři hodiny nebo zítra.
K čemu je to dobré?
Ušetříte energii, spoustu energie. Mnoho
bytových domů napojených na CZT není
regulováno téměř vůbec a nebo jsou regulovány pouze v závislosti na momentální venkovní teplotě. Pokud začne například nad ránem mrznout, standardní
regulace závislá na venkovní teplotě na to
zareaguje tak, že začne topit naplno, ale
to už je přece pozdě. Pokud by regulace
věděla, například na základě krátkodobé
předpovědi, že v 6.00 hod bude mrznout,
začala by postupně vytápět dům už předem a ve chvíli kdy mráz přijde, bude už
dům dostatečně vytopený. Naopak pokud ví, že bude venkovní teplota stoupat,
topení utlumí a dům zbytečně nepřetopí.
Jak vlastně funguje topení podle
předpovědi počasí?
Princip je jednoduchý. Subregulační
jednotka EIM dokáže pracovat s daty
o předpovědi počasí, která lze získat od
národních meteorologických stanic. Pokud jednotka očekává že zítra přes den
bude jasno a teploty budou vyšší, bude
po nočním útlumu vytápět dům pomaleji a nevznikne zbytečný teplotní přebytek. Nemusíte mít ani strach z toho,
že se náhle ochladí a bude vám v domě

zima. Jednotka pracuje také s krátkodobou přesnou předpovědí a pokud by tato
předpověď signalizovala prudké snížení
nebo zvýšení venkovní teploty, jednotka
dům na tuto teplotu včas připraví.
Topit podle počasí je všechno co
subregulace EIM umí?
Ani zdaleka ne. Subregulace především
neustále monitoruje odběr tepla z centrálního zdroje a do domu pustí skutečně
jen tolik tepla kolik dům potřebuje. A to
jsou další a další úspory. Optimalizuje
také tlak v otopné soustavě a díky tomu
odbourává nepříjemné bouchání v radiátorech. U výkonové sazby za teplo dokonce hlídá, aby nedocházelo k překračování čtvrthodinových maxim a tím chrání
odběratele před sankcemi za překročení
nasmlouvaných odběrů.
Hodí se subregulace s řízením dle
předpovědi počasí pro váš dům?
To zjistíte snadno, pokud navštívíte webové stránky www.subregulace.cz a vyplníte krátký dotazník. Stačí zadat pár
jednoduchých informací o vašem vytápění a ihned se dozvíte, zda lze subregulační
jednotku EIM instalovat ve vašem domě,
kolik by přibližně stála a kolik tepla byste

mohli ušetřit. Na stránkách také najdete
mnoho užitečných informací o řízení tepla v bytových domech.
Nové technologie jdou neustále kupředu.
Dříve jsme regulovali teplo jen kolečkem
u radiátorů v každé místnosti na základě
momentálního pocitu. Dnes je standardem regulace, která řídí teplotu uvnitř
domu dle aktuální teploty venku. Subregulace tepla EIM již dokáže řídit teplotu
uvnitř objektu podle venkovní teploty,
která teprve přijde.

Kontakty

DPU ENERGY
Člen skupiny Dům plný úspor
28. října 375/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
info@dumplnyuspor.cz
Tel.: +420 800 821 831
www.dpuenergy.cz
www.subregulace.cz
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Získejte kontrolu nad

přístupem do svého domu
Na vstupy do domu bychom měli mít vysoké požadavky. Chrání nás proti kriminalitě i vandalismu uvnitř domu.
K tomu přispívají vstupní portály z kvalitních materiálů a čipový systém, nahrazující klasické zámky.
Jak bychom měli správně postupovat? O rozhovor jsme požádali Martina Tomáše a Daniela Hajného, techniky
SBD Praha.
Nové vstupní portály a čipové systémy
byly instalovány například v domech
Kuttelwascherova 921–929, Kpt. Stránského 977–986 a Vybíralova 970–976.
Mohl byste nám o těchto realizacích říci
více? S čím se na vás výbory SVJ obracejí?
Výbor si uvědomoval nutnost rekonstrukce vstupů do domu a s tímto požadavkem nás oslovil.

Výhody čipového systému
Jedině zabezpečení vstupu pomocí čipového systém zamezí
volnému šíření klíčů, které už
nikdy nejdou dohledat. U čipového systému je snadné přes
jednoduchý program v počítači
aktivní čipy evidovat. V případě
ztráty se velmi jednoduše starý
čip deaktivuje a uživatel bytu dostane přidělen nový. Ve srovnání
s náklady na výměnu zámkových
vložek to je pouze zlomek ceny.
Mějte Vaše vstupy do domu plně
pod kontrolou. Ztratíte čip, odstěhují se podnájemníci a nevrátí čip?? Pokud dojde ke ztrátě
čipu, jednoduchým způsobem se
čip zakáže a v tu chvíli je z čipu
bezcenný přívěšek, neoprávněná
osoba se nemá možnost dostat
do Vašeho domu.

Proč spolupracovat právě se správcem majektu?
Správce nemovitosti zná detailně dům
i nabídku trhu, což je velmi dobrá startovací pozice pro návrh řešení. Naprostou
podmínkou, aby bylo možné připravit
a objektivně vyhodnotit výběrové řízení je jednoznačnost, správnost a komplexnost zadání. Právě tady, stejně jako
při realizaci, jsou znalosti a zkušenosti
správce majetku pro SVJ velkou pomocí.
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Jak by mělo SVJ postupovat?
Výběr vstupních dveří pro bytový dům
a volbu vhodného zamykacího systému
ovlivňuje řada faktorů. Nejprve je nutná
analýza, která vychází z počtu dveří a počtů průchodů, s jakou jsou vstupní dveře
používány a z mnoha dalších faktorů. Na
ni navazují požadavky výboru (shromáždění). Výsledkem je přesná specifikace
a návrhu zadání pro řešení zabezpečení
objektu.
Pak je již možné připravit výběrové
řízení? Kolik firem doporučujete
oslovit?
V p ř í pa dě dom ů, K pt . Stráns kéh o
977–986 a Vybíralova 970–976 jsme na
žádost výboru navrhli oslovit některé
ze společností, jejichž realizace známe
a máme s nimi dlouhodobě dobré zkušenosti ohledně kvality práce, termínů
a dalších podmínek úspěšné realizace.
Pro vstupní portály a systémy zabez-

pečení to jsou například firmy Siemens
a JIS. Další firmy do výběrového řízení
doplnil výbor SVJ. Podle velikosti zakázky je do výběrového řízení dostatečné
oslovit zhruba pět firem.

Jaký čipový systém zvolit?
Autonomní čipové systémy jsou
vhodné pro jeden vchod. Systémy s centrální správnou z jednoho místa (např. PC) jsou určeny
pro vícevchodové domy. Čipové
systémy doplňují domovní telefony, které jsou nabízeny ve formě
audio nebo video. Video domovní
telefon je dražší. V rámci jednoho
domu lze kombinovat oba systémy. Novinkou v oblasti vstupu do
domu je adresné dálkové otevírání vstupních dveří bezdrátovým
vysílačem.

Má vyhodnocení výběrového řízení
nějaká pravidla?
Zapečetěné nabídky by měly být otevírány před komisí, složenou z výboru,
zástupců domu a technického úseku
SBD Praha. Vyhodnocení probíhá podle
několika kritérií, z nichž každé má svou
hodnotu. Podílí se na něm navrhovaná
cena, platební podmínky, záruka, reference, odborná způsobilost, a servis
a další.
Důležitým bodem je smlouva.
Na co by měl výbor dát pozor?
Je důležité, aby smlouvu připravoval investor – výbor SVJ. Tak nedojde k tomu,
že by podepsali pro sebe nevýhodnou
smlouvu. To se může stát v případě,
že smlouvu připravuje realizační firma,
která si v ní dobře ošetří především své
zájmy. Přípravy smlouvy se nemusí výbor
obávat – i v tomto ohledu jim můžeme
pomoci a před podpisem ještě standardně smlouvy procházejí přes právní oddělení našeho družstva.

/ / r e v i tal i z ac e d o m u

Teď už přichází na řadu realizace.
Stejně jako u jakékoliv jiné rekonstrukce,
také u zabezpečení do bytového domu
formou výměny vstupních portálů za
nové a instalací čipového systému u našich vzorových domů se kontrolních dnů
na stavbě se účastnil i zástupce správy
majetku. Sledovali jsme i průběh zkušebního provozu.

na kontrolních dnech a dohled nad realizací celé zakázky, i toto bylo ze strany výboru z počátku odmítnuto. Když se výbor
v průběhu realizace obrátil na technický
úsek SBD Praha s prosbou o pomoc, bylo
již pozdě. Zakázka byla ve finální části
realizace a bylo velice složité cokoliv
měnit. Přesto jsme se pokusili docílit
některých pozitivních změn.

Můžete nám říci, jak by mělo správně probíhat proplácení faktur?
Faktury by vždy měly být propláceny až
po úspěšném dokončení a převzetí díla
celého díla. To platí i pro jiné rekonstrukce. Výjimku tvoří pouze modernizace
nebo výměna výtahů.

Jakých chyb se výbor dopustil, jak
realizace probíhala?
V jednom případě např. vybraná firma
při podpisu smlouvy o dílo požadovala
zálohu ve výši téměř poloviny konečné
ceny a dalších 35 % při zahájení montáže. Obě částky SVJ uhradilo. Následně
byly osazeny vstupní dveře s čipovým
systémem, které nebyly podle představ
výboru. Ukázalo se, že byl vybrán nevhodný systém, jehož složitost a časová náročnost na správu čipů byla nad
schopnosti výboru. Po dlouhé odmlce se
výboru za pomoci technika SBD podařilo
kontaktovat firmu, která zakázku realizovala. Zajímaly je podmínky, za kterých by
firma převzala servis systému a odladila
problémy, které běžnému požívání čipů
bránily. Cena, kterou společnost za servis nabídla, ale výrazně převyšovala jak
představy výboru, tak i obvyklou cenu.

Který materiál pro vstupní portály je nejvhodnější?
U vstupních portálů do bytových domů se jednoznačně nejlépe osvědčil hliník. Důležitá je
jeho tvarová stálost a pevnost
a odolnost proti korozi, která zaručuje dlouhodobou funkčnost
i v domech s velkým provozem.
Vyhovují i tepelně-izolačními
vlastnostmi. Hliníkové vstupní
portály jsou vhodné i pro instalaci sofistikovaných zámkových
systémů.

Můžete nám poradit, jak dále postupovat, aby i po předání díla vše
fungovalo, jak má?
Pokud budete ve všech fázích přípravy
i realizace postupovat správně, není
důvod, aby byly se vstupním portálem
nebo čipovým systémem jakékoliv problémy. Dohled, poradenství i operativní zásahy vám zajistí uzavřená servisní
smlouva. Vždy ji doporučujeme, protože tak budete mít jistotu, že i v případě
jakéhokoliv neočekávaného problému
(např. vandalismus) se neocitnete v situaci, že byste se po řadu hodin nemohli
dostat do svého domu.
Jsou ale domy, kde nepostupovali
správně. Kde udělali chybu?
Známe případy domů, kde se výbor rozhodl připravit si výběrové řízení sám, bez
asistence SBD Praha. Vzhledem k tomu,
že poptávka neobsahovala jednoznačná
kritéria, nebyl výbor schopen výběrové
řízení nabízených produktů správně vyhodnotit. Firmu tedy vybrali bez hlubšího porovnávání a ověřování. Dále, byť
jim technik SBD Praha nabízel podporu

Výbor nabídku na servis od realizační firmy nepřijal, rezignoval a přestal systém
průběžně aktualizovat. Situaci nakonec
vyřešil tak, že se část obyvatel domu
mohla vrátit ke klíčům a část používá
čipový systém. Efekt, který měla rekonstrukce vstupních portálů přinést – zvýšení komfortu a bezpečnosti – se tak
vytratil.
Může výbor tuto situaci ještě nějak
řešit?
Není to poprvé, jak potvrdili pan Hajný
i pan Tomáš, kdy se nový výbor obrátil

Daniel Hajný

na technické oddělení SBD Praha s prosbou, aby pomohli vyřešit „zpackané“
dílo, v tomto případě organizované předchozím výborem SVJ. I zde bude muset
společenství počítat s nemalou investicí,
aby svůj čipový systém dostali na úroveň, kterou očekávali.

Jste důslední?
Moderní technologie nám ve
správném zabezpečení domů
mohou skutečně hodně pomoci.
Má jen jediný nedostatek – stále
se ještě neobejde bez naší součinnosti. Jak Martin Tomáš a Daniel Hejný, technici SBD Praha
shodně říkají, pokud nám bude
jedno, koho do domu vpouštíme, případně pokud necháváme
dveře závěrně otevřeny, sebedokonalejší řešení nám bezpečnost
nepřinese.

Předpokládám, že za spoluúčasti
technického oddělení SBD Praha
převažují realizace, které mohou jít
příkladem. Můžete nějaké doporučit?
V oblasti zabezpečení bytových domů
se osvědčila například součinnost výrobce dveří a oken firmy JIS s.r.o. a firmy Siemens, s.r.o. dodavatel čipových
systémů a firmy OPTOSAT s.r.o. dodavatel STA. Jejich systémy slouží ke
spokojenosti uživatelů. Příkladem jsou
mimo jiné již zmiňované výměny portálů
v ulici Kpt. Stránského 977–986, Vybíralova 970–976 nebo Kuttelwascherova
921–929.

Mgr. Dominika Bučková

Martin Tomáš
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Bytové Studio SBD Praha

Pomůžeme Vám!
Bytové studio SBD Praha i v roce 2015 úspěšně pokračovalo v nastolené strategii. Činnost studia se rozšířila
již koncem roku 2014 o komplexní provádění rekonstrukcí bytů i rodinných domů a v nastoleném trendu se
úspěšně rozvíjela v průběhu celého letošního roku.
Bytové studio SBD Praha provádí rekonstrukce komplexně a na klíč. Komplexní
řešení rekonstrukce spočívá především
v individuálním přístupu ke každé zakázce. V rámci zakázky standardně posoudíme při schůzce s klientem jeho požadavky
a navrhneme po dohodě s klientem vhodné řešení. Celý proces realizace zakázky
začíná vždy kontaktem se zákazníkem.
Následně probíhá prohlídka na místě realizace, kde společně s klientem stanovíme
rozsah požadovaných prací, provedeme
zaměření a následně je zpracována cenová nabídka. Na přání zákazníka jsme
schopni poskytnout i služby projektanta,
architekta, či bytového architekta. Po odsouhlasení rozsahu rekonstrukce, schválení rozpočtu zakázky a uzavření smlouvy
o dílo nastává vlastní realizace zakázky.
K realizaci každé zakázky přistupujeme
vždy s individuálním a profesionálním
přístupem, dbáme především na kvalitu odvedené práce za použití kvalitních
materiálů a systémových řešení od renomovaných dodavatelů a partnerů. Každá
zakázka od rekonstrukce koupelny, či bytového jádra až po celkovou rekonstrukci
celého bytu, či rodinného domu, včetně
výměny rozvodů inženýrských sítí je pro
nás zajímavá. Naší prioritou je především
spokojenost klienta s naší prací při docílení zajímavých cen za podpory našich
prověřených dodavatelů a partnerů.

Základní činností Bytového studia
SBD Praha je rekonstrukce koupelen,
bytových jader, komplexní rekonstrukce
bytů, či rodinných domů. V rámci činnosti
Bytového studia SBD Praha poskytujeme
následující služby a práce:

Co nabízíme?
• rekonstrukce koupelen
• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce bytů
• rekonstrukce rodinných domů
• rekonstrukce nebytových prostor
• rekonstrukce společných prostor
bytových domů

nout i další stavební práce a dodávky pro
širokou síť klientů od prací na bytových
domech pro vlastníky, či například až po
stavbu rodinného domu na klíč.
V roce 2015 jsme provedli spektrum rozličných prací od rekonstrukce bytového
jádra, přes realizaci kancelářských prostor až po komplexní rekonstrukci prostor
pro masáže a fitness, či dílčí rekonstrukci
rodinného domu nebo stavební práce při
výměně vrat na společných garážích.
Bytové studio SBD Praha najdete na adrese Střelničná 1861/8a, kde se na Vás
budou naši pracovníci těšit. Neváhejte se
na nás obrátit s jakýmkoliv požadavkem
na realizaci prací, či dodávku materiálů.

• rekonstrukce inženýrských sítí
• obkladačské a dlaždičské práce
• podlahářské práce
• malířské a lakýrnické práce

Kontakty

• elektrikářské práce
• instalatérské, topenářské
a plynařské práce
• výměnu, či dodávku oken a dveří

Rozsah poskytovaných prací a služeb Bytového studia SBD Praha výčtem uvedených prací nekončí. Jsme schopni poskyt-

REKONSTRUKCE BYTU
pomůžeme vám s kompletní rekonstrukcí

Tel.: 724 221 612
e-mail: s tudio@sbdpraha.cz,
lehky@sbdpraha.cz
www.bytovestudiopraha.cz
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Na co nezapomenout při

rekonstrukci koupelny?
Poradí specialisté ze sítě studií KOUPELNY Ptáček
Rozhodli jste se pro novou koupelnu
nebo rekonstrukci současné? Určitě
přemýšlíte nad tím, kde začít a jaké varianty zvolit tak, aby koupelna sloužila
tak, jak má. Ing. Ivana Nová, specialistka
sítě studií KOUPELNY Ptáček, poradí, jak
se vyvarovat chyb a podle čeho se rozhodovat. „Úplně na začátku je důležité, aby
si člověk uvědomil, jakým způsobem má
koupelna sloužit hygienickým návykům
a co všechno se od ní očekává. Další postup je pak už jednoduchý,“ vysvětluje
Ing. Nová.
Vana nebo sprcha?
Odpověď na otázku, zda zvolit vanu
nebo sprchu, vychází z očekávaného využívání koupelny. „Dispozice koupelny
pak hrají jen malou roli – v dnešní době
je velice jednoduché zvolit vanu menších rozměrů se sprchovou zástěnou,
která poslouží stejně dobře a pohodlně
jako vana klasická,“ vysvětluje specialistka sítě studií KOUPELNY Ptáček. Podle
ní je důležité dbát na to, co konkrétní
člověk upřednostňuje – pro někoho je
důležitá praktičnost sprchy a její rychlé
použití, ale i menší spotřeba vody. Naopak někdo nevymění relaxační pohodlí
vany a pravidelný odpočinek ve vaně je

součástí jeho každodenních hygienických návyků,“ uvádí Ing. Nová.

nezbytnosti k chodu celé domácnosti,“
říká Ing. Nová.

WC samostatně nebo v koupelně?
Otázku toho, zda toaletu umístit přímo do místnosti koupelny nebo samostatně, řeší snad každý, kdo staví nově
nebo koupelnu rekonstruuje. „V zásadě
existuje platná norma, která určuje, že
WC a prostor koupelny lze sloučit pouze do bytů 2+1 a menšího. V ostatních
případech musí být buď samostatné
WC, nebo WC v koupelně a k tomu ještě
jedno další – samostatné,“ vysvětluje detailně specialistka z KOUPELNY Ptáček.
Ta zároveň upozorňuje, že pokud se rozhodneme pro umístění WC v koupelně, je
žádoucí oddělit jej diskrétní zástěnou či
přepážkou tak, aby poskytovala dostatek
soukromí.

Umyvadlo by mělo být vybíráno také na
základě jeho předpokládaného využívání. „Pro větší rodiny je vhodné například
dvojumyvadlo, případně dvě paralelně
umístěná umyvadla. Existuje samozřejmě nespočet designů, výšek a materiálů
pro konkrétní potřebu daného člověka,“
dodává specialistka KOUPELNY Ptáček.

Koupelnový nábytek a další nezbytné vybavení
Stejně jako předchozí body, i koupelnový nábytek by měl odpovídat požadavkům a nárokům uživatele. „Někdo
využívá koupelnové úložné prostory
pro osušky a potřeby denní hygieny,
pro někoho je to naopak i prostor, kam
se dají uložit úklidové pomůcky a další

Pokud si nejste jistí, jaké vybavení koupelny zvolit, v síti koupelnových studií
KOUPELNY Ptáček vám rádi poradí s výběrem, ale i s architektonickým řešením
přímo na míru pro vás.

Kontakty

Ing. Michaela Priesolová
Mobil: +420 724 064 215
E-mail: michaela.priesolova@ptacek.cz
www.koupelny-ptacek.cz
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SBD Praha přináší

kvalitní pojištění
za nízkou cenu
Mezi služby, které SBD Praha nabízí svým klientům, patří i možnost sjednání výhodného pojištění prostřednictvím rámcových pojistných smluv (dále „RPS“). SBD Praha od roku 2007 spolupracuje s Kooperativa pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group.
SBD Praha nabízí pod rámcovou pojistnou
smlouvou:
• pojištění majetku
• pojištění odpovědnosti statutárního
orgánu SVJ / BD
Pojištění majetku
RPS byla uzavřena společně s bytovými
družstvy SBD Pokrok a SBD Nový domov
prostřednictvím Pojišťovacího makléřství
INPOL, a.s. Do výše uvedené smlouvy mohou být zařazeny pouze domy, které jsou
ve správě SBD Praha. Pojištění tak velkého
souboru bytových domů (v současné době
se jedná o více než 230 objektů a to jen ve
správě SBD Praha) včetně nebytových prostor a garáží umožnilo vyjednat mimořádně výhodné pojistné podmínky, než nabízí
individuální pojištění.
Součástí pojištění je i poskytování havarijní asistenční služby – Global Assistnace
a.s. (+420 1220).
Pojištění odpovědnosti statuárního
orgánu SVJ / BD
SBD Praha od ledna roku 2012 nabízí zároveň i pojištění pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu,
kterou způsobila fyzická nebo právnická
osoba v souvislosti s výkonem své funkce.

Klientům je nabízeno pojištění v několika limitech pojistného plnění. Pojištění
se vztahuje na nároky na náhradu škody
uplatněné v České republice, kdy pojištěný
za škodu odpovídá podle právního řádu
České republiky a v rozsahu jím stanoveném.
Předmětem pojištění je:
• živelní pojištění – vč. poj.
nebezpečí „kouř“ a „atmosférické
srážky“
• pojištění pro případ odcizení
a vandalismu
• pojištění skla
• pojištění strojů (souboru strojní
technologie bytových domů)
• pojištění elektronický zařízení
• pojištění odpovědnosti za škodu

Jelikož je nemovitost – Váš bytový dům –
pojištěn RPS, připravila Kooperativa pojišťovna pro klienty další zajímavá cenová
zvýhodnění na pojištění majetku (domácnosti, rekreační budovy atd.) a pojištění
vozidel.

nosti – od nábytku přes elektrické spotřebiče až po movité věci uložené ve sklepích.
Cenové zvýhodnění platí pro klienty do
31. 12. 2016.
Při roční platbě pojistného – sleva 30 % na
pojištění majetku, sleva až 30 % na havarijní pojištění vozidel a až 35 % na povinné
ručení.
A k tomu navíc je pro Vás připravena sleva
ve výši 300 Kč na první zaplacené pojistné.
V příštím čísle se zaměříme více na pojištění domácnosti a vše, co by měl mít každý
vlastník bytové jednotky sjednáno v rámci
ochrany svého majetku.
Zároveň bychom Vás rádi informovali
o všem, co Vás z oblasti pojištění zajímá.
Kontaktujte nás, napište nám na e-mail:
pojisteni@sbdpraha.cz.

Pojištění domácnosti patří do skupiny pojištění majetku občanů. Zahrnuje téměř
všechny věci, které tvoří vybavení domác-

Jana Sochůrková

Inzerce

ista Česká republika s.r.o. přeje všem svým
zákazníkům do roku 2016 mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů
Rádiový systém AMM symphonic® 3 – odečty bez narušování soukromí a náhradních termínů.
Rozúčtování spotřeby tepla a vody na jednotlivé uživatele bytů a nebytových prostor.
Portálové služby – monitoring spotřeb online.

ista Česká republika s. r. o., Jeremiášova 947, Praha 5 | tel.: 296 337 511, fax: 296 337 599 , GSM: 724 033 103 | ista@ista.cz | www.ista.cz
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Rezidence RoSa se rychle plní

seniory z Prahy láká pestrý
program komunitního centra
Nechybí seniorský ples ani výstava fotoobrazů umělkyně s Parkinsonovou chorobou.
Dům seniorů Rezidence RoSa a komunitní Centrum RoSa v pražských Kobylisích otvírají své brány denně desítkám
seniorů z celé Prahy. Nejoblíbenější jsou
kurzy počítačové gramotnosti, jazykové
kurzy, cvičení paměti, kurzy tance nebo
bridž. V prosinci se klub otevře adventnímu trhu, koncertům i vánočnímu plesu.
Speciální dům pro dříve narozené je už
ze sedmdesáti procent zabydlený.
Brány unikátního projektu, který nabízí
bezpečné bydlení pro seniory, ale také
handicapované lidi, kteří potřebují náročnější bydlení a více služeb, si v prosinci připomene rok od svého otevření.
„Že nabízíme kvalitní bydlení s péčí, už
většina lidí ví. Renomé teď získává také
naše komunitní centrum, které má našlápnuto být kulturním a společenským
střediskem seniorů v Praze. Reakce klientů nám ukazují, že jdeme správnou
cestou,“ říká Anna Ježková za Centrum
RoSa.
Komunitní centrum Rosa – program
pro celé rodiny
V druhé půlce listopadu nabídne centrum RoSa například psychologickou
přednášku Jiřiny Prekopové s názvem
Konflikty usmiřování s dětmi, manželi i se zesnulými rodiči (24. 11., 15.00).
V sobotu 28. listopadu se mohou všichni dovědět víc o Parkinsonově nemoci

a 7. prosince začne v RoSe vánoční trh.
„Obyvatelé RoSy i návštěvníci z venku
přijdou nabídnout své rukodělné výrobky. Chybět nebudou drobné dekorace
a samozřejmě domácí cukroví,“ upřesňuje Anna Ježková. V pátek 18. prosince od 18 h pak čeká všechny slavnostní
vánoční ples. Přijít může kdokoli! „Bude
se tančit za doprovodu taneční skupiny
Taurus a návštěvníci plesu si mohou zazpívat také koledy,“ uzavírá Anna Ježková. Každý týden nechybí běžný program
jako je angličtina pro děti, zdravotní
cvičení, výtvarné dílny i různé kroužky.
Otevřená veřejnosti je také knihovna
s připojením na internet.
Rezidence RoSa poskytuje 108 nájemních jednotek 1kk a 2kk. Důraz je kladený na bezpečí a pohodlí nájemníků.
Přímo v objektu funguje lékař a psychiatr, kdokoli z domácích i příchozích tam
najde rehabilitační personál či obchod
se smíšeným zbožím, kavárnu a knihovnu. První projekt tohoto typu v České
republice podle francouzského vzoru
postavila společnost Atkins a Langford
Development s.r.o.
Vybíráme z programu:
Prosinec
17. 12. Vánoční koncert
18. 12. Vánoční ples

Leden
6.1. od 16.30 vernisáž Murray Goodsett
Každé pondělí od 13 h cvičení
pro seniory.
Každé pondělí od 18 h ATB.
Každé úterý od 10 h počítače.
Každou středu od 14 h Bridžový turnaj.
Každou středu od 18 h Taurus.
Každý čvrtek od 13 h angličtina
pro seniory.
Každý čvrtek od 18 h ATB.
Každý pátek od 17 h ATB.
Každý pátek od 19 h Taurus.

Kontakty

Hana Tietze
mediální zástupce
Mobil: +420 602 168 014
E-mail: press@rezidencerosa.cz
Více na www.rezidencerosa.cz
a na zelené lince 800 800 750.
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Budova bývalého sídla

SBD Praha k dispozici
Stavební bytové družstvo Praha nadále
nabízí k prodeji nebo pronájmu bývalé
firemní sídlo v Satalicích, umístěné na adrese K nádraží 19/3. Připomínáme, že jde
o bývalou vilu z 30. let minulého století, po
celkové rekonstrukci, budova je vhodná
zejména pro umístění kanceláří firmy do
cca třiceti zaměstnanců. Součástí nabídky

jsou i parkovací místa a prodejna – vzorkovna a skladové prostory. Celková užitná plocha tvoří 646 m2. Budova je velice
dobře dostupná z centra Prahy, nachází
se v těsném sousedství Pražského vnitřního okruhu a zároveň nedaleko vlakového
nádraží s častým spojením na Masarykovo
nádraží. Bližší informace a kontakty na za-

stupující realitní makléře je možné získat
v sekretariátu předsedy představenstva.
Podrobnější informace jsou umístěny na
www.sbdpraha.cz. Ke dni zpracování tohoto článku jsou vedena první jednání se
zájemcem o koupi budovy.

Česká akademie bydlení

vždy bylo „vyprodáno“
SVJ a malá bytová družstva nezůstávají bez informací. V průběhu letošního
podzimu pro ně Družstevní marketingové sdružení ČR a Dům plný úspor, pod
patronací České společnosti pro rozvoj
bydlení, připravilo první cyklus bezplatných seminářů České akademie bydlení.

Díky odbornému zázemí pořadatelů seminářů zájem o účast u některých témat
až čtyřnásobně převyšoval kapacitu sálu.
Hovořilo se o právní zodpovědnosti výboru společenství vlastníků, legislativě
v oblasti společenství vlastníků, kvalitě
správy bytových domů a hospodaření,
revitalizaci bytového domu a úsporách

energií, či bezpečnosti. Na řadu přišla
i témata jako potížista, či dlužníci.
Na stránkách ČAB najdete ke stažení jak
jednotlivé přednášky, tak i termíny připravovaného dalšího cyklu.
www.ceskaakademiebydleni.cz

Rekonstrukce Střížkovské
Budova bývalého sídla SBD Praha ve
Střížkovské byla v létě letošního roku
pronajata za účelem provozování restauračního a ubytovacího provozu.
Součástí obchodních smluv je i smlouva o budoucí smlouvě kupní, podle které
dojde v budoucnu i k odkoupení budovy
provozovatelem.
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Přiložené fotografie dokumentují postupný návrat budovy do své původní
historické podoby. Na fotkách můžete
vidět obnažené konstrukce přízemních
prostor. Rekonstrukce je rozdělena na
etapy, v první z nich se bude jednat právě o úpravu přízemí a završena by měla
být otevřením nové restaurace v jarních

měsících. O dokončení této etapy a zahájení provozu bude SBD Praha informovat včas na svých webových stránkách
www.sbdpraha.cz. Lze předpokládat, že
si tak všichni milovníci dobré gastronomie ve spojení s příjemným prostředím
přijdou na své.

/ / z a j í m av o s t

Závan historie

aneb citujeme z r. 1909
Lichva s pozemky stavebními má dalekosáhlé důsledky. Koupí předraženého
pozemku investuje podnikatel stavby
velký kapitál do stavby, a aby výnos
domu zúročení investovaného kapitálu
odpovídal, zvyšuje se nájemné. Druhým
škodlivým důsledkem přílišné ceny stavebního pozemku jest, že podnikatel
hledí na drahém pozemku lacino stavěti
a tak vznikají domy rychle chátrající, které poskytují neútulné a nezdravé byty.
Třetí zhoubný důsledek lichvy pozemkové jeví se v tom, že lichvářští podnikatelé ochromují zdravý ruch stavební
a provádění staveb činí mnohdy úplně
nemožným, zvláště v tom případu, když

skupují celé skupiny stavebních pozemků a celá místa, na nichž by se vhodně
stavěti mohlo.
Kdo vládne dnes kapitálem, nestaví dům
činžovní, ale zbuduje si domek rodinný,
který vyhovuje jeho potřebě.

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. Nakladatel Bohdan Melichar, knihkupec. 1909.“,
kterou laskavě zapůjčil JUDr. Karel Slapnička.

Vedle toho zaujímají větší byty ve městech velkých i menších obchody, písárny, výklady, kavárny, hostince, místnosti
spolkové a pod. Osoba na pevný plat odkázaná nemůže platiti takové nájemné
jako veliký podnik neb korporace, a jest
nucena vyhledávati těsnější, levnější odlehlý byt.

Marek Letocha

Inzerce

N O VÁ M O D R Á

TICHO A ČISTÝ VZDUCH PO GENERACE

Dopřejte si maximální komfort v interiéru.
Váš požadavek na ticho, čistý vzduch a požární
odolnost splní jediná sádrokartonová deska.

Nová Modrá akustická deska přidala ke svým výborným akustickým a protipožárním vlastnostem další funkci.
Je obohacena o složku Activ´Air®, která účinně odbourává škodlivý formaldehyd a to po dobu minimálně 50 let.

Nová Modrá akustická deska:


Účinně snižuje hluk



Je odolná proti požáru



Čistí vzduch v interiéru

www.rigips.cz

// pro dlouhé chvíle

Znění vyluštěné tajenky zašlete na mailovou adresu kotyrova@sbdpraha.cz, nebo na adresu SBD Praha, Markéta Kotyrová,
Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8 – Kobylisy do 31. 1. 2016. Opět vylosujeme 2 výherce, kteří obdrží od SBD Praha 1 000 Kč.
Výherci z posledního InfoPanelu jsou pan Petr Kauzál a František Lepič. Každý obdržel výhru 1 000 Kč.

Milé děti, SBD Praha
si tentokrát připravilo
tajenku i pro vás
nejmenší. Pusťte se
s chutí do luštění
a zjistěte v osmisměrce,
jaká cena na vás čeká.
Správnou odpověď
zasílejte na adresu,
která je uvedená výše.
Ze všech správných
odpovědí vylosujeme
tři výherce.

Vyškrtejte všechna
slova z nabídky. Zbylá
písmena vám dají
dohromady tajenku
a zároveň i cenu,
o kterou v tomto čísle
hrajeme. Přejeme
hodně štěstí a zábavy
při luštění.
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FASÁDA CAPATECT CARBON
Krásná. Odolná. Navždy.
Capatect Carbon je moderní vnější tepelně izolační systém vhodný pro regeneraci panelových a bytových
domů, stejně jako pro domy rodinné. Materiály v tomto systému využívají rozptýlená uhlíková vlákna jako
volnou výztuž ve vnějším souvrství.
Díky jejich pevnosti je potom celý systém nejen mimořádně odolný mechanickému poškození, ale je i méně
náchylný vzniku termicky podmíněných poškození. Proto je vhodný i na tepelně izolační systémy s výrazně
tmavými barevnými odstíny omítky.

5 hlavních důvodů
pro CAPATECT CARBON

Dokonalá
ochrana
v
zimě
i v létě. Moderní izolační materiály, například deska Capatect Dalmatin, složená ze dvou
druhů polystyrenu, bílých a černých kuliček.
I při menší tloušťce udrží Váš dům v teple i ve
velkých mrazech. V létě ochrání proti přílišnému
přehřívání. Tím zároveň ošetřuje proti povětrnostním a teplotním vlivům zdi Vašeho domu
a výrazně prodlužuje jeho životnost.
Rozptýlená uhlíková vlákna v materiálech vnějšího souvrství zaručí
vysokou odolnost proti proražení.
A to nejenom v oblasti soklové
části, kde je nebezpečí poškození největší. Časté
poškození je i od ptáků nebo krupobití apod. Se
systémem Carbon tyto problémy nemusíte řešit.

Celý systém chrání tepelnou izolaci dokonale.
Odolnost proti proražení je až 60 J, což odpovídá pádu ocelové koule o váze 1 kg z výšky 6 m.
Systém má též certiﬁkaci na největší zatížení
od krupobití dle švýcarské stupnice EMPA
v kategorii V.

Vás důležité, aby navržená opatření správně
a dlouhodobě fungovala, je výběr kvalitních
materiálů prvořadým kritériem. S fasádou Capatect Carbon dosáhnete nejlepšího zhodnocení vložených prostředků. Při použití kvalitních
izolací je možné zmenšit celkovou tloušťku
systému. Ušetříte na tloušťce izolačních desek

Omítka CarboPor poskytuje vysokou propustnost pro vodní páry,
ale vodu v kapalném stavu do
sebe nepustí. Fasáda proto velmi
rychle po dešti nebo po ranní rose vysychá. To
je důležité pro ochranu proti řasám a plísním.
Navíc omítka obsahuje oxid titaničitý, který spolu
se slunečním světlem vyvolává chemickou reakci zvanou fotokatalýza. Ta pomáhá ničit případné biologické znečištění na povrchu fasády. Díky
moderní vědě a řešení ﬁrmy Caparol budete mít
krásnou a čistou fasádu na Vašem domě.

i kratších hmoždinkách. Lepší izolant výrazně
sníží náklady na vytápění (celkově se dosahuje běžně u rekonstrukcí starších domů 50
a více procent snížení potřeby dodávaného tepla). A v neposlední řadě se systémem Capatect
Carbon máte zaručenou dlouhou životnost bez
častých a nákladných oprav.

Uvažujete o regeneraci Vašeho domu? Jde o investičně
náročné rozhodnutí. Je-li pro

www.caparol.cz

Se zateplením Capatect Carbon
od ﬁrmy Caparol si můžete zvolit,
jakou barvu bude mít Vaše
fasáda. Bez omezení sytosti, či
výrazných odstínů. Dlouhodobá barevná stálost
a odolnost proti špinavění udělá z Vašeho
starého domu „novou adresu“, kam se budete
rádi vracet.

… protože s námi se domluvíte

20 let na trhu

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitální domovní telefony špičkové kvality, Made in Germany
Protože i kvalita může být cenově výhodná
Antivandal, celokovové provedení s podsvícením
Záruka 3 roky
Žádné nové kabely, využívá stávající rozvody
Možnost instalace více telefonů do bytu, přídavný zvonek
pro neslyšíci se světelnou signalizací.
Již žádná blokace domovního telefonu i při vyvěšeném
sluchátku
Vynikající srozumitelnost a nastavitelná hlasitost
Odborník je dražší, ale navštíví vás jen jednou – kvalita
je trvalá
Siemens - Autorizovaná montážní firma pro SBD Praha

Výhradní zastoupení pro ČR – OPTOSAT s.r.o.
www.tcs-cesko.cz, www.tcs-austria.at, www.tcsag.de

