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Benefi tní karta DMS
s programem SPHERE

Jak získat slevu? Stačí ukázat kartu…

www.sphere.cz

Ze zajímavých partnerů vybíráme:

V nové mobilní aplikaci Sphere pro iOS i 
Android najdete všechna partnerská obchodní 

místa ve Vašem okolí.

S Vaší kartou můžete čerpat výhody ve všech 
obchodních místech s novým i původním 
označením Sphere. To platí i pro e-shopy.

Při placení se prokažte kartou DMS 
s logem Sphere a zaplaťte méně. 

Na e-shopu použijte unikátní čárový kód 
EAN 13 na zadní straně karty.
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více na www.sphere.cz

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

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

výhody a slevy cca 5 až 30 %

platí v České i Slovenské republice

na 10.000 obchodních místech

jednoduše, vždy, všude



ÚVODNÍK
// MartiN KrOh

Vážení čtenáři,

řádky zimního úvodníku píši v čase takřka nekonečného 
sledu shromáždění vlastníků jednotek a schůzí členů 
družstva desítek domů ve správě SBD Praha. V této 
souvislosti pociťuji ohromnou radost ze svých kolegyň 
a kolegů, protože sklízí za přípravu jednání i jejich prů-
běh pochvalné reakce klientů. Vím dobře, co znamená 
spravovat bytové domy a kolik celoroční práce desítek 
členů statutárních orgánů i mých kolegů se za tím skrý-

vá. Proto mi dovolte úvodem všem těmto lidem poděkovat za jejich práci.

Při hodnocení končícího roku jsem potěšen, že se našim nájemcům podařilo úspěšně 
zahájit nový gastronomický provoz „Svatojánský dvůr“ v bývalém střížkovském sídle 
družstva a že tito nájemci řádně naplňují dojednaná očekávání. Stejně úspěšně se 
podařilo prodat druhou budovu v Satalicích, kdy právě v čase psaní tohoto textu byly 
na účet družstva připsány sjednané finance.

Sídlo na Střelničné lze již považovat za standardně provozovanou administrativní 
budovu, každá prostora je využitá družstvem, nebo pronajatá nájemci. Jsem si jist, že 
ekonomické hodnocení provozu ukáže, že to byl krok správným směrem ve správnou 
chvíli. O tom svědčí i zvýšený zájem okolních domů o služby SBD Praha. Ve službách 
SBD Praha hodnotím kladně dokončení kontroly souladu údajů v evidenci vlastní-
ků jednotek s katastrem nemovitostí, byť ještě dlouho potrvá, než se naučí všichni 
kupující hlásit nabytí jednotky včetně počtu členů domácnosti automaticky. Tato 
služba je již obsažena v odměně správce, stejně jako informační systém eDomovník, 
využívaný už několika desítkami klientů. 

Novinkou je vyhodnocování energetického chování bytových domů - spotřeb energií 
a médií s doporučeními k optimalizaci nákladů. Pozitivní reakce mnoha klientů jsou 
povzbuzením do dalšího rozšíření služeb SBD Praha v oblasti energií. Za velký úspěch 
považuji i zvýšené množství poptávek po službách Bytového studia SBD Praha, ať 
již ze strany bytových domů nebo ze strany jednotlivých uživatelů bytů. Přibývá tak 
spokojených zákazníků, kteří si uvědomují, že důležitá je dnes hlavně spolehlivost.

Podzimními novinkami jsou spuštění nového elektronického Zpravodaje a další etapa 
v rozvoji družstevní bytové výstavby. E-zpravodaj je měsíčník informací o aktuálním 
dění v družstvu i oblasti bydlení vůbec. K odběru E-zpravodaje v elektronické podobě 
se lze zaregistrovat přímo na www.zpravodajsbd.cz nebo na stránkách www.sbdpra-
ha.cz. Pro družstevní bytovou výstavbu, kde bude v příštím roce dokončen již pátý 
bytový dům, opět plně obsazený, promýšlíme i jiný způsob organizace, a proto oslo-
vujeme už nyní potenciální zájemce o tuto výstavbu na stránkách www.sbdpraha.cz. 

A začal-li jsem zmínkou o činnosti členů statutárních orgánů, dovolte poslední zmínku 
o službách SBD Praha věnovat profesionálnímu zajištění výkonu funkce statutárního 
orgánu společenství vlastníků. O novou službu v tomto roce projevilo zájem pět kli-
entů, u kterých se SBD Praha stalo předsedou společenství vlastníků. Další zájemci 
se budou ještě letos rozhodovat, a to i v domech mimo správu družstva, které navíc 
spolu s uvedeným rozhodnutím změní i správce domu.

Přeji Vám z celého srdce, aby Vaše hodnocení končícího roku bylo stejně pozitivní, 
abyste prožili nadcházející vánoční svátky v klidu a pohodě a abyste úspěšně vkročili 
do nového roku,

Mgr. Martin Kroh
předseda představenstva

INFOPANEL
Číslo 28 / prosinec 2016
Vychází 2× ročně 

Místo vydání: Praha 
Náklad: 17 000 ks s distribucí zdarma 
každému uživateli bytové a nebytové  
jednotky v domě ve správě družstva.

Volná čísla jsou k dispozici v sídle SBD Praha.

VYDAVATEL
SBD Praha
Sídlo:  Střelničná 1861/8a

182 00 Praha 8 – Kobylisy

E-mail: kotyrova@sbdpraha.cz
Tel.: 227 229 111, 227 229 411
www.sbdpraha.cz

POZOR NOVĚ od 1. 1. 2017! 
Návštěvní dny: St: 8.00–12.00 a 14.00–18.00
* ostatní dny po předchozí domluvě

Fakturační údaje:
IČ: 00034592
DIČ: CZ 00034592

Registrace: oddíl Dr XCVIII, vložka 22 
v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze.

REDAkčNí RADA
Mgr. Martin Kroh, Mgr. Dominika Bučková,  
JUDr. Marek Letocha, Ing. Markéta Kotyrová

PříjEm INzERcE
Tel.: 733 395 906
E-mail: kotyrova@sbdpraha.cz

Registrace: Registrováno MK ČR E 14039

GRAFIckY PřIPRAVujE
MOO Design s.r.o. 
Radlická 37/901, Praha 5 – Radlice 
www.moodesign.cz

Foto titulka: SVJ Prosecká

Nabízíme komplexní činnosti správce  
bytových domů:

• ekonomickou a technickou správu
• právní a metodické poradenství
• organizační a administrativní činnosti
• operativní i plánovitou údržbu
• optimalizaci spotřeb energií
• úklidové a zahradnické služby
• organizaci výběrových řízení

www.sbdpraha.cz 
www.facebook.com/SBDPraha/ 
www.zpravodajsbd.cz
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jaká je odpovědnost členů volených 
orgánů SVj, příp. BD?
Odpovědnost obecně pro členy volených 
orgánů SVJ i BD upravuje § 159 odst. 1 zá-
kona 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „OZ“), kde se hovoří o závazku 
vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou 
i  s  potřebnými znalostmi a  pečlivostí. 
Zákon současně hovoří o nedbalém jed-
nání, pokud ten, který zjistil při přijetí 
či výkonu funkce, že na ni nestačí (není 
schopen péče řádného hospodáře), a ne-
vyvodí z toho pro sebe důsledky, tj. ne-
odstoupí z funkce. 

V žádném případě však nechci, aby to 
odradilo zájemce o práci ve statutárním 
orgánu SVJ či BD od jejich ambicí pomo-
ci správě společné věci. Je jen vhodné, 
aby si sami ujasnili, jak budou obstará-
vat svěřené záležitosti a uvědomili si, že 
hledání laciných řešení není vždy nejlepší 
cestou k ošetření své vlastní odpověd-
nosti za řádný výkon funkce člena statu-
tárního orgánu. 

A nedá mi v této souvislosti nepřipome-
nout, že i člen korporace (SVJ i BD) se 
přijetím členství v ní zavazuje chovat se 
čestně a zachovávat její vnitřní řád (§ 212 
odst. 1 OZ). Až soudní praxe ukáže, jak 
budou k těmto otázkám přistupovat sou-
dy a kam se posune výklad uvedených 
pravidel.

je třeba, aby byl předseda či výbor 
SVj pojištěn?
Není to povinností, ale kvůli výše uvede-
nému bych takové řešení doporučoval. 
Z pohledu nákladů správy domu půjde 
vždy o menší částky, které mohou přispět 
ke zvýšení zajištění těch, kteří se uvolili 
starat se o společné věci a nést o poznání 
více odpovědnosti za rozhodování o dění 
v bytovém domě.

Nikdo nechce pracovat ve výboru, 
jaké má tato situace řešení?
Asi bude zapotřebí se vyhnout řešení, 

které je opřeno o obecnou úpravu práv-
nických osob a která spočívá ve jmenová-
ní opatrovníka soudem, a to i bez návrhu, 
kdykoli se o tom soud dozví (§ 165 odst. 
1 OZ). V případě SVJ šel této situaci ob-
čanský zákoník naproti, když pro členy 
statutárního orgán SVJ (předsedu nebo 
výbor) nestanoví podmínku jejich člen-
ství ve společenství vlastníků. Pozor jen, 
aby takovou podmínku nekladly stanovy 
SVJ. Doporučuji všem, aby takové usta-
novení do svých stanov nezařazovali, 
protože se mohou u volby samotné vždy 
rozhodnout, zda jsou dostatečné důvody 
pro zvolení konkrétní osoby (např. osoby 
správce nebo uživatele bytu, který není 
vlastníkem, ale v domě bydlí) nebo ne-
jsou. 

Dalším řešením může být předání výkonu 
funkce člena statutárního orgánu profesi-
onálovi a přitom se může dům soustředit 
pouze na kontrolní činnosti (pozor jen na 
skutečnost, že i kontrolní komise je vo-
lenou funkcí se stejnou odpovědností!). 
SBD Praha takovou službu nabízí nově 
od letošního roku a je pravdou, že už má 
své využití na několika domech. Pokud 
vím, tak obdobnou službu nabízí někte-
ré specializované subjekty, vyhodnocení 
spolehlivosti a důvěryhodnosti je určitě 
v rukou členů společenství vlastníků.

jaké informační povinnosti má člen 
SVj a vlastník bytu?
Tato oblast patří obecně k nejvíce pře-
hlíženým povinnostem každého vlastníka 
jednotky. Platí, že kdo nabyl jednotku do 
vlastnictví, oznámí tuto skutečnost včet-
ně své adresy a počtu osob, které budou 
mít v  bytě domácnost, společenství 
vlastníků (nebo SBD Praha jako správci 
bytového domu) nejpozději do jednoho 
měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo 
mohl dozvědět, že je vlastníkem. To ob-
dobně platí i v případě změny údajů uve-
dených v oznámení (§ 1177 odst. 1 OZ). 

Vlastník jednotky dále oznámí bez zby-

tečného odkladu osobě odpovědné za 
správu domu změny v počtu osob, které 
mají v bytě domácnost a bydlí v něm po 
dobu, která činí v souhrnu nejméně tři 
měsíce v jednom kalendářním roce. To 
platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednot-
ky byt k užívání jiné osobě; v takovém pří-
padě oznámí i jméno a adresu této osoby 
(odst. 2 citovaného paragrafu OZ).

Sluší se však doplnit, že vlastník jednotky 
má i jiné než informační povinnosti, kte-
ré často nevnímá při rozhodnutí pořídit 
si byt do vlastnictví (např. neztěžovat 
ostatním vlastníkům užívání společných 
částí domu, nést odpovědnost za osoby, 
kterým umožnil vstup do domu či bytu, 
umožnit vstup do bytu za účelem ověření 
vlivu stavebních úprav na společné části 
domu nebo v případech údržby či opra-
vy společných částí domu z bytu a/nebo 
v případě umístění, údržby či kontroly za-
řízení pro měření spotřeby vody, plynu, 
tepla a jiných energií).

Lze na zasedání shromáždění vlast-
níků jmenovat osoby dlužníků?
Ano, zasedání shromáždění vlastníků je 
pojímáno jako jednání uzavřené skupiny 
členů společenství vlastníků či bytového 
družstva, kde má každý právo znát, jak 
SVJ či BD s jeho penězi hospodaří, včetně 
nahlížení do smluv a dalších dokumentů. 
Přehled pohledávek může být umístěn 
i  na uzavřených webových stránkách, 
které jsou dostupné pouze členům da-
ného subjektu. Jiná věc by mohla být, 
kdyby byl takový seznam umístěn na ve-
řejně dostupnou nástěnku či informační 
desku v domě.

Za Vás se ptala Markéta Kotyrová

odpovídal Martin Kroh

Vy sE PtátE
My ODPOVÍDáME
jedním z úspěšných programů, na němž se podílí SBD Praha, je Akademie pro bytové domy, vzdělávací program 
pro členy statutárních orgánů společenství vlastníků jednotek (SVj) a bytových družstev (BD). za celou dobu 
existence Akademie se jí zúčastnilo asi 2 000 účastníků, z toho asi 1 000 účastníků opakovaně. jednotlivé 
semináře jsou zaměřené na konkrétní témata, která souvisí s provozem a správou bytového domu a jejichž 
řešení leží na bedrech předsedů, výborů či představenstev SVj či BD. zde vyjímám některé dotazy a odpovědi:

/ /  c o  v á s  z a j í m á



Dovolujeme si členy SBD Praha opět upo-
zornit na jejich povinnost uhradit řádně 
a včas členský příspěvek na rok 2017.

způsob úhrady členského příspěvku
V souladu se zněním čl. 15 odst. 2 
stanov družstva je člen družstva – 
vlastník povinen uhradit členský 
příspěvek na rok dopředu, a to vždy 
nejpozději 31. 1. příslušného kalen-
dářního roku.

Úhradu členského příspěvek  
na rok 2017 lze provést:
1) Bankovním převodem nebo slo-
ženkou na bankovní účet SBD Praha 
č. 2300328277/2010 s uvedením 
členského čísla člena družstva jako 
variabilního symbolu platby tak, aby 
platba byla připsána na účet družstva 
nejpozději 30. 1. 2017, 

2 )  n e b o  h o t o v ě  n e j p o z d ě j i  d o 
25. 1. 2017 v pokladně SBD Praha na 
adrese Střelničná 1861/8a, Praha 8, a to 
každou středu od 8.00 do 12.00 a od 
14.00 do 18.00 hodin.

Výše uvedené informace se netýkají čle-
nů družstva – nájemců, tj. členů družstva 
užívajících družstevní byty nebo garáže 

na základě smlouvy / dohody o užívání 
družstevního bytu / garáže. Těmto čle-
nům družstva – nájemcům, a to i v přípa-
dě, že jsou současně i vlastníky jednotek, 
je úhrada členského příspěvku přede-
psána v předpisu nájemného a záloh. 

V případě nejasností ohledně členství 
nebo členského čísla (variabilní sym-
bol) kontaktujte vedoucí odd. členské 
evidence paní Hanu Pavlíkovou (tel: 
739 548 994, e-mail: pavlikova@sbdpra-
ha.cz), nebo referentku odd. členské evi-
dence paní Janu Kopalovou (tel: 739 548 
993, e-mail: kopalova@sbdpraha.cz).

V  případě nejasností ohledně způso-
bu úhrady členského příspěvku kon-
taktujte účetní paní Ivanu Jindrovou 
(tel: 739 548 997, jindrova@sbdpraha.cz).

ÚhrAdA ČLENskÝch PřísPěVkŮ
Na rOK 2017

Roční výše členského příspěvku činí
•	 Výše	ročního	členského	příspěv-

ku	pro	členy	družstva	–	vlastní-
ky	jednotek	v domech	ve	správě	
SBD Praha	činí	120	Kč.

•	 Výše	členského	příspěvku	pro	čle-
ny	družstva	-	vlastníky	jednotek	
v domech	které	nejsou	ve	správě	
SBD	Praha	činí	240	Kč.

/ /  N E P r O P á s N ě t E

SBD Praha nabízí k  dlouhodobému či 
krátkodobému pronájmu několik vol-
ných míst ke garážování vozidel ve vel-
kokapacitních garážích v Praze 9, Lovo-
sická 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. 

V   p ř í p a d ě  z á j m u  o   p r o n á j e m 
n e b o  v í ce  i n f o r m a c í ,  k o n ta k t u j t e  
I va n u  J i n d ro v o u ,  ka n ce l á ř  d r u ž -
s t v a  č .  5 0 5 ,  t e l . :  7 3 9  5 4 8  9 9 7 , 
jindrova@sbdpraha.cz

NAbízímE PrONájEm gAráží

Vážení čtenáři, je nám ctí pozvat vás do 
Hotelu Artemis Praha (sál Artemis) na již 
XV. reprezentační ples SBD Praha. Těšit se 
můžete na tradiční moderátorskou dvojici 

ve složení Iva Kubelková a Martin Kroh. 
Slavnostním večerem vás bude provázet 
hudební skupina Fantasy music, vystoupí 
Duo Kamélie a po půlnoci se můžete těšit 

na výjimečného hosta. Dále vás čeká ob-
líbené bingo a soutěže o zajímavé ceny. 
Těšíme se na vás.

POzVáNkA NA PLEs

ceny nájemného včetně DPH:
Fyzické	osoby	–	1	100	Kč	/	měsíc
Právnické	osoby	–	1	450	Kč	/	měsíc

XV.  rEPrEzENtAČNí 
PLEs sbd PrAhA

Stavební bytové družstvo Praha Vás zve na

27. ledna 2017 od 19 h
v Hotelu Artemis Praha, U Sluncové 14, 186 76 Praha 8 – Invalidovna

Vstupenky v ceně 250 Kč můžete zakoupit  
v pokladně družstva na adrese Střelničná 
1861/8a, Praha 8 – Kobylisy, 182 00 od 5. 12. 
2016 vždy v návštěvních hodinách. Zakoupení 
vstupenek je možné pouze v hotovosti.

Tato akce je nekuřácká.
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/ /  j A k  N A  O d E Č t y

Jarmila Trčková

Každoroční rozúčtování nákladů v objek-
tu podléhá legislativním požadavkům. 
Platí však zásada, že jenom spolehlivý 
odečet spotřeby může zajistit, že nákla-
dy budou spravedlivě rozdělené a vlast-
níci bytů tak eliminují nechtěná překva-
pení v ročním zúčtovaní.

Povinnosti a práva konečných spo-
třebitelů a správcovských společ-
ností
Minimálně 15 dní před uskutečněním 
odečtů naměřených hodnot je povinnos-
tí oznámit konečnému spotřebiteli ter-
mín odečtů spotřeby z měřicích přístrojů

“Odečty hodnot z měřičů tepla, poměro-
vých rozdělovačů tepla a vodoměrů se re-
alizují vždy za zúčtovací období, kterým 
je zpravidla jeden kalendářní rok (resp. 
i  legislativa stanoví nejvýše 12 měsíců). 
Vlastníci bytů mají v určeném termínu po-
vinnost zpřístupnit byt na provedení ode-
čtů. V případě, že vlastník bytu neumožní 
v daném termínu odečet provést, je nutné 
požádat o náhradní termín odečitatele., 
údaj na elektronickém poměrovém roz-
dělovači tepla a měřiči tepla si přístroj 
uchovává v paměti během celého násle-
dujícího období,“ uvedla Jarmila Trčková, 
vedoucí rozúčtovacího oddělení společ-
nosti ista Česká republika s.r.o. 

Víte, jaké údaje podpisujeme v ode-
čtovém protokolu?
Odečtový protokol musí kromě jména 
vlastníka bytu a adresy obsahovat údaje 
z měřičů vody a tepla. Jedním z údajů je 
spotřeba teplé a studené vody a údaje 
o spotřebě tepla, proto by na něm ne-
měli chybět tyto:

• datum odečtu 
• konečný stav minulého období (u vodo-

měrů a měřičů tepla)
• údaj s označením výrobního čísla měřiče
• konečný stav k datu odečtu

„Doporučuji vlastníkům bytů, aby si všech-
ny údaje na odečtovém protokolu zkont-
rolovali ještě před samotným podpisem. 
Důležité je, aby se všechny údaje shodo-
valy se skutečností. Aby si vlastníci bytů 
mohli uplatnit případnou reklamaci, je 
nutné, aby údaje na měřičích byly totož-
né s údaji na odečtovém protokolu,“ říká 
Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího 
oddělení společnosti ista Česká repub-
lika s.r.o.

když vlastník bytu neumožní pro-
vedení odečtu, správce budovy určí 
spotřebu na základě legislativy
Jsou-li v  bytovém domě instalované 
poměrové rozdělovače tepla a koneč-
ný spotřebitel si je odmítl nainstalovat 
anebo neumožní jejich odečet, anebo je 
poškodil, hrozí mu sankce. Pravidla rozú-
čtování množství tepla dodaného na pří-
pravu teplé užitkové vody a rozúčtování 
množství dodaného tepla na vytápění 
upravuje Zákon č. 67/2013 Sb. v úplném 
znění (resp. Vyhláška č. 269/2015 Sb. 

jako prováděcí předpis k zákonu). V pří-
padě, že konečný uživatel neumožní pro-
vést odečet z poměrových rozdělovačů 
tepla, měřičů tepla, anebo teplých vo-
doměrů, nebo odečet ovlivní, spotřební 
složka se určí konečnému uživateli jako 
3násobek průměrné hodnoty spotřební 
složky připadající na m² plochy.

Spolehlivé odečty měřičů bez vstu-
pu do bytů
V  případě, že bytové domy jsou vyba-
vené moderní technologií, například 
digitální anebo rádiovou, průběžné sle-
dování spotřeby energií v  jednotlivých 
bytech je umožněno díky navazujícím 
online službám. Rádiová technologie na-
bízí maximální pohodlí a flexibilitu bez 
potřeby vstupu do bytů a přes rádiovou 
síť přenesené údaje do systému rozúčto-
vání a na internetový portál. 

Rozúčtování nákladů na základě 
spotřebované energie a podlahové 
plochy bytu
„Ideální poměr není možné stanovit pro 
všechny objekty stejně, jednotlivé objekty 
se od sebe liší. Jedná se například o polo-
hu, velikost, stavební konstrukci, technic-

bLíží sE kONEc rOku 
a s NÍM i ODEčty 
Subjekt, který rozúčtovává množství dodaného tepla, má vůči vlastníkům bytů jistá práva a povinnosti, 
dané legislativou. Na druhé straně, povinnosti ukládá legislativa i vlastníkům bytů, kteří musí zabezpečit 
bezproblémový přístup na úplné a spolehlivé provedení odečtů všech měřicích přístrojů. 

POJEM V Naší lEgISlaTIVĚ
Základní (fixní) složka 30 až 50 % 

Spotřební složka 50 až 70 % 

Spodní hranice vyúčtování -20 % od průměrných nákladů

Horní hranice vyúčtování + 100 % od průměrných nákladů

Minimální počet odečtů ročně Jedenkrát

Sankce za neumožnění instalace anebo 
odečtu přístrojů

Trojnásobek průměru spotřební složky 
na m2 v objektu

Jaká	jsou	práva	a povinnosti	při	
odečtech	spotřeby	vody	a tepla?

Sankce	vyplývající	konečným	
spotřebitelům,	kteří	neumožní	
vykonat	odečet	poměrových	
rozdělovačů	tepla	a vodoměrů
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ké vybavení a podobně,“ uvedla Jarmila 
Trčková, vedoucí rozúčtovacího odděle-
ní společnosti ista Česká republika s.r.o.

Poměr základní složky na metry čtve-
reční a spotřební složky v bytových do-
mech, kde jsou nainstalovány měřiče na 
otopných tělesech, je doporučen v po-
měru 50 % na plochu bytu a 50 % podle 
údajů z poměrových rozdělovačů tepla. 
Majitelé bytů se však mohou domluvit 
i na jiném poměru.

„Povinná instalace poměrových rozdě-
lovačů tepla anebo měřičů tepla byla 
do 1. 1. 2015.“ dodala na závěr Jarmila 
Trčková.

O společnosti ista 
ista je jednou z předních celosvěto-
vých společností, která se mimo jiné 
zabývá i zvyšováním energetické efek-

tivity budov. Svými produkty a služba-
mi pomáhá udržitelně šetřit energie, 
náklady a emise CO2. Společnost ista 
se specializuje na měření a rozúčto-
vání individuálních spotřeb energie 
a transparentní vizualizaci údajů 
o spotřebě pro byty v bytových do-
mech a nebytové prostory. Jako základ 
své činnosti využívá portfolio ultramo-
derních hardwarových komponentů, 
jako jsou indikátory – rozdělovače 
topných nákladů, vodoměry, měřiče 
tepla a příslušné instalační systémy. 
Je průkopníkem v oblasti výzkumu 
a vývoje měřicí techniky. Společnost 
ista usiluje o docílení spravedlivého 
rozdělení nákladů za odebrané teplo 
a vodu na základě individuální spo-
třeby. Více než 100 let poskytuje svoje 
služba a produkty více než dvanácti 
milionům bytových jednotek ve 25 
zemích po celém světě. 

V České republice společnost ista půso-
bí již od roku 1991 a poskytované pro-
dukty a komplexní služby patří k nejspo-
lehlivějším a nejvyspělejším na českém 
trhu. Vyškolení odborníci s dlouholetý-
mi zkušenostmi poskytují služby s ohle-
dem na individuální spotřeby pro více 
než 250 000 domácností. 

KON TAK T Y

ista Česká republika s.r.o.

Více informací na www.ista.cz.

OPtImALIzAcE NákLAdŮ
„Největším zdrojem příjmů jsou úspory“, říká jedno pořekadlo, má však svá pravidla a jistě i své hranice. 
Proto jsme se v SBD Praha zaměřili při sledování provozních nákladů jednotlivých domů na tyto možné úspory 
a to i v případě, že není nutné investovat do jednotlivých technologií. uvedu některé příklady a věřím, že Vaše 
reakce bude konstruktivní.

Teplo
Optimalizace odběrových diagramů – vy-
hodnocení a následná úprava, již probí-
há téměř ve standardních podmínkách 
druhým rokem a v této oblasti bude dál 
pokračovat. Je škoda, že někteří dodava-
tele tuto variantu neumožňují a někteří 
po optimalizaci zvednou cenu, což jim 
schválený kalkulační vzorec umožňuje, 
i když v loňském roce k tomu z pohledu 
vývoje cen energií nebyl důvod. Přesto 
se podařilo mnohé a  i  úspora kolem 
10 % je zajímavá.

Voda
Všichni slyšíme a musím konstatovat, že 
na fakturách již i vidíme, že tato surovi-
na zdražuje a stává se strategickou. Ano, 
bez ní to nepůjde vůbec. V oblasti teplé 
vody se nákladově dostáváme již téměř 
na úroveň tepla na vytápění a všichni 
vnímáme tento náklad jako rostoucí. 
Máme realizovány objekty v oblasti mě-
ření s dálkovým přenosem dat, ale využít 
„jen“ tento komfort je málo. Zde musíme 
najít způsob, jak dávat informaci klien-

tovi v případě, že jeho spotřeba je nad 
úrovni jeho běžného normálu. Toto je 
jen záležitost softwarového vybavení, 
nebo chcete-li zpracování příslušných 
dat v reálném čase.

Elektrická energie
Elektrická energie společných částí 
domů se stala cílem zájmu technické-
ho úseku SBD Praha. Na jaře 2016 nás 
k  tomu vyprovokoval státní regulační 
úřad (ERU), který rozvířil diskuzi nad 
tarifikací kapacitních složek – jističů 
na jednotlivých odběrných místech. Je 
pravdou, že již delší dobu připravujeme 
s partnerem Smart Technologies projekt, 
jež dokáže mnohé zefektivnit, ale imple-
mentace je v této chvíli na počátku.

Proto jsme připravili na jednoduché 
platformě analýzu odběrů elektrické 
energie a  srovnání nabídek jednotli-
vých dodavatelů. Tyto výstupy pak slou-
ží k závěrečnému rozhodnutí a s naším 
doporučením předkládáme statutárním 
zástupcům ke konečnému výběru doda-

vatele. Následně pak zajistíme i smluvní 
ujednání.

Tím, že porovnáme jednotlivé dodavate-
le na příslušném odběrném místě, získá 
statutární orgán jednoduchou analýzu 
cenové úrovně silové energie a přísluš-
ných poplatků, kterou si může porovnat 
i s dodavateli ve svých bytech.

Komunikační platforma celé proble-
matiky dodávek medií a  jejich opti-
malizace je formou kontaktní adresy  
energie@ sbdpraha.cz, jež je stále více 
plošně využívána našimi klienty.

S partnery specialisty jsme rovněž při-
praveni řešit témata úspor jednotlivých 
domů při konzultacích na SBD Praha, 
případně po dohodě na jednotlivých 
domech.

Za SBD Praha

Energetik 
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AktuáLNě 
O ObčaNsKéM záKONÍKu
V současnosti sledujeme v legislativním prostředí dva návrhy na novelu zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve kterých se navrhuje změnit úprava bytového spoluvlastnictví.

Marek Letocha

Prvním návrhem na změnu občanského 
zákoníku je sněmovní tisk č. 642, který 
vláda předložila Poslanecké sněmovně 
již více než před rokem, a to 3. listopadu 
2015. V oblasti bytového spoluvlastnictví 
je jeho obsahem zejména:

1) znovuzavedení předkupního práva 
spoluvlastníků nemovité věci s výjimkou 
osob blízkých -praktický dopad by měla 
tato úprava např. při prodeji garážového 
stání vymezeného jako část jednotky 
tvořené celým patrem, nebo v případě 
prodeje spoluvlastnického podílu na 
pozemku u domu,

2) zrušení povinnosti společenství vlast-
níků jednotek, které vzniklo do 31. pro-
since 2013, uvést označení právní formy 
ve svém názvu do souladu s požadavkem 
§ 1200 odst. 2 písm. a) občanského záko-
níku – jde o zrušení nynější povinnosti 
změnit název (tj. i stanovy) společenství 
tak, aby obsahoval slova „společenství 
vlastníků“ – zákon č. 72/1994 Sb., o vlast-
nictví bytů, který upravoval společenství 
vlastníků do nabytí účinnosti nového 
občanského zákoníku, vyžadoval, aby 
název obsahoval slovo „společenství“ (viz 
§ 9 odst. 14 písm. a) zákona o vlastnictví 
bytů). Důvodová zpráva k tomuto bodu 
mimo jiné uvádí, že v  praxi tedy musí 
mnohá společenství, jež tuto podmínku 
nesplňují, do svého názvu přidat pouze 
slovo „vlastníků“. Dále uvádí, že spole-
čenství vlastníků jsou svobodné soukro-
moprávní útvary a nutit je, aby změnily 

stávající název, pokud zde není legitimní 
veřejný zájem, představuje nepřiměřený 
zásah do jejich autonomie. U společen-
ství vlastníků jednotek podle důvodové 
zprávy existuje legitimní zájem na tom, 
aby veřejnost věděla, že se o takové spo-
lečenství jedná. Tento legitimní zájem 
byl však nepochybně zajištěn i v před-
chozí úpravě: dle zákona o  vlastnictví 
bytů podle § 9 odst. 14 musely stanovy 
obsahovat název společenství, který mu-
sel obsahovat označení domu, pro který 
vzniklo, a muselo v něm být obsaženo 
slovo „společenství“. Ani zde tak není 
nutné klást na společenství vlastníků 
vzniklá před rokem 2014 další nároky. 
Ke dni 9. 4. 2015 údajně bylo v rejstříku 
společenství vlastníků jednotek zapsáno 
57 550 společenství vlastníků a z nich 42 
795 mělo ve svém názvu uvedenu právní 
formu v podobě „společenství vlastníků“ 
nebo „společenství vlastníků jednotek“. 
Z výše uvedené statistiky je podle dů-
vodové zprávy patrné, že existuje i mezi 
společenstvími vlastníků velký počet 
subjektů, kteří danou povinnost dosud 
nesplnily. S ohledem na tento stav pa-
nuje důvodná obava, že budou mnohé 
z těchto subjektů vystaveny hrozbě zru-
šení, aniž by důvod k tomuto zrušení byl 
za stávající situace odůvodněn veřejným 
zájmem či zájmem na ochraně jiných 
hodnot.

Zmíněný sněmovní tisk byl dne 26. října 
2016 Poslaneckou sněmovnou schválen. 

Součástí schváleného znění putujícího 
do Senátu je i výše zmíněné klíčové zno-
vunavrácení předkupního práva k  ne-
movité věci. Tento návrh vzešel z pera 
ústavně právního výboru, a to navzdory 
stanovisku ministerstva spravedlnosti. 
Navíc jeho schvalování v dolní komoře 
parlamentu bylo poměrně dramatické 
- byl schválen až napodruhé (první hla-
sování bylo zpochybněno), a to rozdílem 
13 hlasů. Na druhou stranu byl zároveň 
schválen i odklad účinnosti tohoto zno-
vuzavedení až na 1. 1. 2018.

Dne 18. listopadu 2016 byl návrh záko-

na doručen Senátu. Organizační výbor 
Senátu dne 22. listopadu 2016 přikázal 
tento návrh (senátní tisk č. 2) ústavně-
právnímu výboru Senátu. Pro úplnost se 
uvádí, že v legislativním procesu figuruje 
po Senátu ještě prezident republiky.

Druhým návrhem na změnu občanského 
zákoníku je sněmovní tisk č. 920, který 
skupina 22 poslanců v čele s J. Tejcem 
předložila sněmovně dne 22. září 2016. 
V  oblasti bytového spoluvlastnictví je 
jeho obsahem zejména:

1) rovněž znovuzavedení předkupního 
práva spoluvlastníků nemovité věci s vý-
jimkou osob blízkých (tento sněmovní 
tisk byl předložen dříve, než byla schvá-
lena úprava předkupního práva v tisku 
č. 642)

2) vypuštění podmínky písemného sou-
hlasu většiny vlastníků s dohodou do-
tčených vlastníků o  změně prohlášení 
vlastníka (zůstává stávající podmínka 
usnesení shromáždění)

3) jednoznačná úprava přechodu dluhů 
vůči společenství při převodu vlastnictví 
jednotky

4) možnost společenství převzít , při-
stoupit nebo jinak zajistit úvěr bytového 
družstva, ze kterého společenství „vznik-
lo“, pokud s tím souhlasí všichni členové 
společenství, a to formou úředně ověře-
ného podpisu

5) snížení potřebného kvora pro založení 
společenství schválením stanov, a to na 
prostou většinu hlasů

K tomuto sněmovnímu tisku rozeslala 
vláda dne 25. října 2016 poslancům své 
nesouhlasné stanovisko. Organizační vý-
bor sněmovny dne 26. října 2016 k tomu-
to tisku navrhl ústavně právní výbor jako 
garanční. Tento tisk však čeká ještě té-
měř celý legislativní proces, to znamená 
všechna tři čtení ve sněmovně, případné 
schvalování v Senátu a podpis preziden-
ta republiky. 



iNFO PaNEL 28/2016 // 9

/ / P O z V á N k A  N A  V E L E t r h

NOVÝ PrOjEkt PurPO PrAhA
sPOLEčNě s VELEtrhy 
stŘEChy – sOLar – ŘEMEsLO 
Praha 2017!
Pilotní projekt z oblasti profesionální údržby a renovace povrchů PuRPO PRAHA se uskuteční 9.–11. 2. 2017 v PVA 
EXPO PRAHA Letňany, souběžně s největším odborným veletrhem pro stavbu a renovaci střech ve střední Evropě 
STřEcHY PRAHA a dále s tradičními veletrhy SOLAR PRAHA a řEmESLO PRAHA. 

PURPO PRAHA je zaměřen na profesio-
nální údržbu nemovitostí a povrchů, re-
novace a čištění střech, fasád a dalších 
povrchů. Vedle prezentací firem nabídne 
užitečný přednáškový program. Návštěv-
ník získá odpovědi na základní otázky, 
jaké jsou povinnosti správců budov, jaké 
jsou následky absence údržby, zda lze 
nalézt v průběhu projektování a stavby 
způsob, jak zjednodušit budoucí potřeb-
nou údržbu, jak při renovacích nepoško-
dit ošetřované materiály ani naše životní 
prostředí. Budou představeny moderní 
technologie renovace povrchů a zazní 
zkušenosti firem, které tyto činnosti 
provádějí.

Pravidelná a řádná údržba zajistí lidem 
nemalé finanční úspory, neboť význam-
ně prodlužuje životnost materiálů a bez-
problémové užívání majetku. V důsledku 
absence údržby vzniká často potřeba 
nákladných oprav a také hrozí neuzná-
ní případné reklamace, protože nejsou 

dodrženy podmínky materiálové garan-
ce výrobců.

Semináře připraveny
Doprovodný program zaměřený na vlast-
níky a správce nemovitostí, na dodava-
tele materiálů, výrobků a  technologií 

pro firmy zajišťující komplexní správu 
budov i na odbornou stavební veřejnost 
představí různé typy povrchů z pohledu 
údržby, zazní povinnosti majitele a zho-
tovitele, velkým tématem bude údržba 
v  zimním období a  také nutné zabez-
pečení při pohybu po střeše. Část vě-
novaná fasádám se zaměří na způsoby 
čištění a údržby fasád rodinných i by-
tových domů, administrativních budov, 
včetně prosklených výplní fasád. Řešit 
se budou možnosti ochrany proti van-
dalským sprejovým kresbám, znečištění 
fasád ptáky a soklů psy. 

Poradenství po celou dobu veletrhu 
K dispozici bude zdarma Stavební po-
radenské centrum s  podporou ČKAIT 
a  ČVUT v  Praze, dále Centrum fasád 
a   Centrum pro alternat ivní  zdroje 
a úspory energií. Novinkou bude Cent-
rum profesionální údržby povrchů. 

Více na www.strechy-praha.cz
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VáŠ bytOVÝ dŮm jEŠtě NENí  
zAtEPLENÝ?
NEChtE si zMěŘit,  
KuDy VáM uNiKá tEPLO
Váš dům ještě není zateplený a vy nevíte, zda je zateplení vůbec potřeba a kudy vám vlastně nejvíce tepla uniká. 
Nechte si udělat snímky termokamerou. Termosnímky vám pomohou odhalit problémová místa a celkově 
zhodnotit stav obvodového pláště vašeho domu.

Často se potkáváme s otázkou „je vůbec 
potřeba náš dům zateplit“? Naše odpo-
věď zní ve většině případů „nevíme“. Je 
sice pravda, že dle skladby obvodového 
zdiva, střechy a  vlastností otvorových 
prvků dokážeme odhadnout, jestli je 
dům dostatečně izolován. Co ale ne-
dokážeme, je posoudit, jestli byly při 
stavbě dodrženy technologické po-
stupy a někde pod omítkou, například 
v místech napojení různých konstrukcí, 
nejsou tepelné mosty, kudy velká část 
tepla může unikat. Řešením je termosní-
mek objektu, který taková místa odhalí. 

Termokamera snímá infračervené záření 
a zobrazuje teplejší a chladnější místa 

odlišená různými barvami. Dobře izo-
lovaný dům je zabarvený převážně do 
modra, zatímco špatně izolovaný dům 
je spíše žlutý až červený. Barevně jsou 
na snímku také odlišena konkrétní pro-
blémová místa. Snímek pak může sloužit 
jako jeden z podkladů pro rozhodování 
zda dům zateplit, a kterým místům vě-
novat zvýšenou pozornost.

Zatímco dříve byl termosnímek poměrně 
drahou záležitostí, dnes už to žádný luxus 
není, a pokud budete sledovat různé pro-
mo akce, můžete ho získat třeba i zdar-
ma. V  tuto chvíli probíhá taková akce 
například na www.dumplnyuspor.cz/
bd/termosnimek. 

Nejlepší čas pro rozhodnutí, jestli si 
nechat termosnímky zhotovit, je prá-
vě v tomto období, protože snímky lze 
zhotovit pouze v zimě a jen za určitých 
klimatických podmínek. Teplota vzdu-
chu by ideálně neměla být vyšší než 
0 °C a dům nesmí být vyhřátý od slunce. 
Pokud tedy přemýšlíte o  tom, zda váš 
bytový dům zateplit, nebo pokud chcete 
vědět, kde má váš dům tzv. tepelné mos-
ty, nechejte si termosnímek zhotovit. 
Taková informace se vám určitě vyplatí.

Redakce Dům plný úspor 

Obr. č. 1 
Dobře zateplený dům

Obr. č. 2 
Špatně zateplený dům
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kOuPELNy PtáČEk PřEdstAVují
trENDy V NOVéM KataLOgu
Stavíte nebo rekonstruujete? Nevíte si rady s výběrem koupelny? Síť koupelnových studií PTÁčEk nabízí 
nespočet možných kombinací barev a materiálů, které představuje ve svém novém vydání katalogu koupelen. 
V pohodlí domova se tak můžete nechat inspirovat nejrůznějšími kolekcemi ve všech cenových úrovních. 

Katalog si i tento rok zachoval svou tra-
diční strukturu – v první části najdete 
vzorová řešení koupelen v nejrůznějších 
designových i cenových úrovních, a to 
v podobě, jak je můžete fyzicky vidět na 
koupelnových studiích PTÁČEK. Druhá 
část je standardně věnována výběru ze 
široké nabídky vybavení koupelen. Výběr 
je členěn podle skupin sortimentu a dále 
jednotlivých značek – výrobců. Co zů-
stalo zachováno, je poslání katalogu: je 
pomůckou a inspirací pro všechny, kteří 
uvažují o nové koupelně. 

Můžete listovat mezi jednotlivými kolek-
cemi, které jsou sestaveny z produktů 
nejrůznějších výrobců. Tyto kolekce Vám 
tak usnadní orientaci v nabídce koupe-
len PTÁČEK. Kolekce jsou rozděleny do 
cenových kategorií pod názvy: ECONO-
MY, BASIC, STANDARD, TOP a DESIGN. 

V případě, že jste se již rozhodli pro tuto 
značku a  máte představu o  své nové 
koupelně, stačí navštívit nejbližší kou-
pelnové studio ve Vašem okolí. Síť těch-
to studií v současné době čítá celkem 47 
poboček v České republice a 8 studií na 
Slovensku. Na každém z nich jsou Vám 
k dispozici specialisté, kteří Vám detail-
ně představí nejen sortiment nejrůzněj-
ších značek, ale také širokou nabídku 
odborných služeb. 

Každé studio poskytuje prostřednictvím 
programu VISOFT dokonalou vizualiza-
ci daného prostoru včetně konkrétních 
obkladů a dlažeb, umyvadel, van, spr-
chových koutů apod. Zhotovení toho-
to 3D návrhu je v případě realizace na 
koupelnovém studiu PTÁČEK zdarma. 
Zákazníkům je mimo jiné také nabíd-
nuta spolupráce s  prověřenými archi-
tekty a montážními firmami. Obava ze 
špatného výběru realizačních firem tak 
zcela odpadá. Na vybraný sortiment je 
poskytnuta ve spojení s výrobci prodlou-
žené záruky, které jsou při realizaci od-
bornou montážní firmou až 30 let. 

Pro ty, kteří chtějí mít doma něco uni-
kátního, koupelny PTÁČEK díky exklu-
zivní spolupráci se zahraničními výrobci 
nabízí řadu produktů, které jsou k do-
stání v rámci České republiky jen na je-
jich studiích. Patří mezi ně renomované 
firmy jako například americká přední 
společnost Kohler, italská Cristina nebo 
rakouské vany G.K.I.

Pokud tedy skutečně uvažujete nad no-
vou koupelnou, sjednejte si schůzku na 
jednom z koupelnových studií PTÁČEK, 
kde Vám bude k dispozici odborný per-
sonál. V těchto dnech navíc probíhá akč-
ní nabídka na veškerý sortiment, ušetříte 
tak 25 % z běžných cen. Více informací na  
www.koupelny-ptacek.cz

KONTAKTY

Ing. michaela Priesolová
Mobil: +420 724 064 215 
E-mail: michaela.priesolova@ptacek.cz

www.koupelny-ptacek.cz

/ /  N E c h t E  s E  I N s P I r O V A t
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Na trhu bytů do osobního vlastnictví do-
sáhly úrokové sazby svého minima a na-
opak začínají opět stoupat. I poskytování 
hypoték se nově zpřísnilo a např. ČNB 
má v plánu usilovat o změnu zákonů tak, 
aby mohl být stanoven maximální poměr 
výše úvěru a hodnoty jeho zajištění. Je 
jasné, že tato situace do budoucna ovliv-
ní řadu rodin, které plánovali zakoupení 
nového moderního rodinného bydlení 
ve formě osobního vlastnictví nemovi-
tosti. A  to často s  využitím maximální 
výše úvěru u  jejich nové nemovitosti. 
Díky omezení 100 % hypoték a později 
od dubna příštího roku i 95 % hypoték 
(maximální výše hypotéky tedy bude 90 
% LVT) se tak pro některé vzdálí sen o no-
vém bydlení. A aby toho nebylo málo, 
tak navíc hypotéky nad 80 procent ceny 
nemovitosti budou moci tvořit jen 15 
procent z  celkového objemu nových 
hypoték, které budou bankovní ústavy 
moci poskytnout. Všechna tato omezení 
směřují k tomu, že lidé, kteří si budou 
chtít koupit nemovitost ve formě osob-
ního vlastnictví, budou potřebovat dal-

ší finanční zdroje ke splnění svého snu 
o  novém bydlení. A  ne každý má tyto 
peníze k dispozici. 

Ale to nemusí znamenat konec snění 
o novém bydlení, protože je zde varianta 
pořízení si nového bydlení prostřednic-
tvím moderního družstevního bydlení. 
Tedy formy bydlení, které zažívá (dneš-
ním moderním slovníkem řešeno) obrov-
ský boom na českém trhu.

Obrovskou výhodou družstevního byd-
lení, v porovnání s osobním vlastnictvím 
bytové jednotky, je ta skutečnost, že 
majitel družstevního bytu nemusí ban-
ce prokazovat svou bonitu. Nepodává 
žádné daňové přiznání, nepředkládá 
žádné potvrzení o svých příjmech a hlav-
ně nemusí se strachovat o to, jestli mu 
banka nebo jiný finanční ústav schválí 
hypotéku. I  proto si může svůj nový, 
krásný a  hlavně moderní byt pořídit 
v jakémkoliv věku. A navíc, což je obrov-
skou výhodou oproti bytům v osobním 
vlastnictví, mohou majitelé nových druž-

stevních bytů skládat daleko významně 
menší vlastní peníze z  celkové částky 
pro pořízení nového bydlení než často 
musí zájemci o byt v osobním vlastnictví. 
Navíc tato částka nebo podstatná část 
muže být financována formou úvěru ze 
stavebního spoření. A to už je obrovský 
benefit, na který slyší stále více a více kli-
entů. A zbývající část pak majitel druž-
stevního bytu zaplatí formou nájmu. 
Tedy ve formě pravidelných měsíčních 
splátek, stejně tak, jak je tomu u bytů 
do osobního vlastnictví, kde každý měsíc 
platíte bance za hypotéku. 

Když to tedy sečteme, u  družstevního 
bydlení platíte často stejné měsíční 
platby jako u bytu osobního vlastnictví 
a pro pořízení bytu vám může stačit tře-
ba i úvěr ze stavebního spoření a nikdo 
nezjišťuje vaši bonitu klienta u bankov-
ních ústavů. 

A když už jsme u těch výhod družstev-
ního bydlení, tak zde je přehled dalších 
výhod v bodech:

NOVé družstEVNí bydLENí
jE IN A COOL

chcete-li si dnes koupit nový byt, tak máte reálně jen dvě možnosti – první je koupě bytu do osobního vlastnictví 
a tou druhou je varianta moderního družstevního bydlení. To těží ze své přitažlivosti pro každého a dnes je pro 
mnohé daleko jednoduší si nový byt pořídit v družstevním než v osobním vlastnictví. A to i v situaci, kdy v ceně 
a ani kvalitě moderního bytu není rozdíl.
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• v  okamžiku, kdy plně uhradíte svůj 
družstevní podíl (tedy zbytek peněz za 
váš byt, který splácíte v pravidelných 
měsíčních platbách) a to řádně nebo 
dokonce předčasně, tak máte mož-
nost si svůj družstevní byt převést do 
osobního vlastnictví.

• Jste navíc (po celou dobu splácení 
bytu nebo i po jeho splacení) podíl-
níky družstva (které společně vlastní 
daný bytový dům) dle míry splacení 
vašeho podílu. A o tento podíl vás ni-
kdo nepřipraví

• Svůj podíl ve družstvu můžete napří-
klad kdykoli prodat, darovat či od-
kázat. A  to je to stejné, jako s  jinou 
formou vlastnictví, ale zároveň je to 
jednodušší než např. u bytů do osob-
ního vlastnictví. A starší lidé mohou 
bezproblémově převést družstevní 

podíl na své děti nebo vnoučata, což 
je u vlastnického bydlení záležitost 
poměrně složitá a nákladná.

• Při převodu bytu v družstevním vlast-
nictví neplatíte daň z  převodu ne-
movitosti. Díky tomu můžete ušetřit 
nemalé finanční prostředky. 

• Co se týče samotného prodeje, díky 
tomu, že byt není zatížen hypotékou 
ani jinou formou závazku, je možné 
prodej družstevního bytu vyřídit velmi 
rychle a převod může být uskutečněn 
v podstatě okamžitě.

• A ušetřit další finance s družstevním 
bydlením můžete např. ušetřit i  na 
platbách za úklid, elektřinu, fond 
oprav, správcovství atd., protože v pří-
padě družstva, které má více členů, 
lze získat lepší ceny. 

To vše jsou benefity, které osloví každý 
rok více a více zájemců o nový byt. Česká 
společnost FINEP na pražském trhu pro-
dala už více jak 500 nových, moderních 
družstevních bytů všech kategorií od 
1+kk až po rodinné 4+kk. Zájem o druž-
stevní byty je natolik velký, že je FINEP 
prodává již na třech svých rezidenčních 
lokalitách v Praze. Na Proseku v projektu 
Prosek Park, v Britské čtvrti na Západním 
městě v  Praze Stodůlkách a  nově i  na 
Malém háji v Praze Štěrboholech.

Více se o družstevním bydlení dozvíte na 
www.druzstevnibydleni.cz nebo i na dal-
ších webových portálech, které se zamě-
řují na informace a nabídky družstevního 
bydlení na www.coopdevelopment.cz 
a také zde www.druzstevniportal.cz

←  Malý Háj patří mezi nejrychleji rostoucí rezidenční lokality v Praze, která 
nabízí jak byty do osobního, tak i družstevního vlastnictví v hezké městské 
architektuře. Tuto lokalitu oceňují jak mladé rodiny s dětmi, tak i starší ge-
nerace. V lokalitě již dnes najdete dostatek zeleně a dětských hřišť a velkým 
bonusem je blízkost přírodních parků a dostatek cyklostezek v okolí.

↑  Prosek Park je rezidenční lokalitou, která se těší velké oblibě klientů družstevního bydlení pro svou moderní archi-
tekturu, bezproblémovou dopravní obslužností a kvalitní městskou infrastrukturu. Tu přímo v projektu doplňují 
parky, zeleň a nově vybudované dětské hřiště.
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PříPrAVA PrOjEktu
s DEsigNEréM
jednoho dne se nám zcela náhodou podařilo setkat s velice talentovanou, nápaditou a přitom „lidskou“ 
designérkou, Věrou Strádalovou. její tvorba nás zaujala natolik, že jsme se rozhodli s ní i díky přibývajícím 
dotazům právě na služby designéra či bytového architekta, které do Bytového studia SBD Praha stále častěji 
dostáváme, začít spolupracovat. Věřím, že i vás tato mladá designérka inspiruje a naší službu budete chtít nejen 
vyzkoušet, ale také moci doporučit dál. Abychom vám službu Bytového studia ještě více přiblížili, vyzpovídali 
jsme Věru Strádalovou a rozhovor přinášíme.

Věra Strádalová

jaký je zájem o interiérový design 
v české republice? kdo vaše služby 
využívá?
Podle průzkumu z roku 2015 využije až 
pětina Čechů interiérového designéra. 
A  zájem je evidentně stoupající. Po-
máhají televizní pořady o interiérovém 
designu, články v časopisech a sociální 
sítě s fotografiemi. Všichni to chtějí mít 
zkrátka taky tak krásné. Dříve skupinu 
interiérových designérů tvořili spíše ar-
chitekti, kteří při realizaci domu volně 
přešli na realizaci interiérů. Tím, že jsou 
dnes na trhu školy, které produkují pou-
ze interiérové designéry, stala se služba 
dostupnější pro více lidí. 

Naše služby využívají nejčastěji lidé ze 
střední vrstvy a podnikatelé všeho druhu 
v případě interiérů komerčních prostor. 
Všechny naše klienty spojuje touha po 
hezkém a  funkčním interiéru, ať už se 
jedná o byt nebo o restauraci.

jak získáváte zákazníky?
Nejčastěji na doporučení a toho si cením 
nejvíce. Je to skvělý pocit, když vám lidé 
zavolají a řeknou, že na vás získali kon-
takt od mého bývalého klienta, který se 
mnou byl velmi spokojený. Je to velká 
odměna za vydanou energii a důkaz, že 

svoji práci děláte dobře. 

když má klient jasno, že by rád vyu-
žil vaše služby, co si má připravit na 
první schůzku s vámi?
Většina lidí má jen hrubou představu 
o  tom co by si přáli. Proto musím být 
často i psychologem, abych zjistila, jaká 
jsou jejich skutečná očekávání a potře-
by. Jsem ráda, když klient přesně ví co 
chce a dá mi přisné zadání a tím mi moji 
práci velmi usnadní. Ale na druhou stra-
nu mi uteče výzva a zkušenost pronik-
nout do života daného člověka, abych 
mu mohla „ušit“ interiér na míru.

Takže Vám stačí, když za vámi přijde 
budoucí klient a řekne, že by chtěl 
realizovat novou kuchyni s obýva-
cím pokojem a vám to stačí?
V  podstatě ano. V  průběhu rozhovoru 
zjistím vše potřebné. O jakou nemovitost 
se jedná, v jaké se nachází lokalitě, kolik 
je členů v domácnosti a jaký mají životní 
styl. Každá věta je pro mě důležitá. Po-
může mi proniknout do jejich domova 
a díky tomu vytvořím interiér, se kterým 
jsou spokojení, a vyhovuje každému čle-
nu rodiny.

A co když by chtěli jen Vaši pomoc 
na začátku a zbytek by si zrealizo-
vali sami?
I  to je samozřejmě možné. Mohu jen 
poradit a  případně usměrnit nápady 
klienta. 

Pokud se klient chystá rekonstruo-
vat byt v jaké fázi vás mají kontak-
tovat?
Ideálně ještě dříve než stavební firmu. 
Často chce klient rozšířit části bytu nebo 
měnit celou dispozici. Je to často značná 
investice a proto je vhodné mít rozmyš-
lený každý detail. Je velká škoda, když 
po rekonstrukci zjistíte, že stačilo o 3 cm 
více a mohli jste mít další skříňku v ku-
chyni, anebo by se vám vešlo standardní 
ramínko do skříně. Díky promyšlenému 
zásahu ušetříte i dost peněz. Například 
u elektroinstalace na případných více-
nákladech. Velice často podceňováno 
je umístění zásuvek. Určitě to znáte. Za 
postelí je jedna zásuvka, tam v rohu za 
skříňkou další a za skříni také. V celém 
pokoji využíváte jen jednu zásuvku a to 
na vysávání. Stavební firma vám nedoká-
že pomoci. Bez návrhu interiéru je neu-
místíte nikdy dobře. Další velikou výzvou 
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jsou svítidla. Potřebujete znát při rekon-
strukci už i typ. Jestli budou přisazená 
nebo vestavěná, abyste mohli připravit 
podhled a kabeláže. Proto je nutné mít 
kvalitní projekt dřív než stavební firmu. 

čím začínáte, když se dohodnete 
s klientem na první schůzce?
Požádám ho o projektovou dokumentaci 
k objektu, který se bude rekonstruovat. 
Pokud neexistuje, tak vše zaměřím sama. 
Na základě měření většinou vytvořím 
dvě varianty nové dispozice prostoru 
bytu. Pokud se líbí, zkonzultuji nový 
projekt se stavební firmou, která se na 
rekonstrukci bude podílet. Když jsou 
všechny technologické postupy vyře-
šeny, tak se pouštíme do detailnějšího 
stavebního projektu. V této době se hle-
dají konkrétní zařizovací předměty ve 
spolupráci s klientem. Když je projekt 
hotov a potvrzen ze strany klienta, začí-

ná rekonstrukce. 

co se děje v době, kdy firma provádí 
stavební úpravy?
Dohlížím na provádění stavebních úprav 
a operativně vše konzultuji se stavební 
firmou. Kontroluji rozměry a  detaily, 
které jsou pro novou dispozici prostoru 
zásadní. Bohužel, ne vždy jde vše hladce. 
Často se objeví nesrovnalosti, které vás 
donutí maličko pozměnit nebo rychle 
vyřešit situaci, se kterými jste v projektu 
nepočítali. Také se během stavby do-
kreslují výkresy pro obkladače, truhláře 
a kuchyňská studia.

jste ráda, když klient aktivně spolu-
pracuje na realizaci nového interi-
éru?
Nejzásadnější je spolupráce na začátku. 
Musíme si potvrdit rozpočet, styl a dis-
pozici prostoru, aby byl klient s výsled-

kem spokojený. Setkala jsem se s růz-
nými přístupy. Někdo je velmi aktivní 
po celou dobu rekonstrukce, někdo od 
začátku nechává celý proces na mě. Za 
mě je nejlepší zlatá střední cesta.

jak dlouhá doba uplyne od první 
schůzky po dokončení?
To záleží na rozpočtu a  na rozsahu 
úprav. Nedá se úplně paušalizovat. Ne-
ní-li potřeba stavební povolení a náby-
tek na míru, tak se od prvního setkání 
až po dokončení většinou pohybujeme 
v rozmezí dvou až do tří měsíců. Z vlastní 
zkušenosti vím, že většinu času zabere 
ujasnění záměru, potvrzení rozpočtu 
a rozhodování o zařizovacích předmě-
tech. 

co byste určitě doporučila lidem, 
kteří uvažují o službě interiérového 
designéra?
Aby s rozhodnutím neváhali. Rozhodně 
se spolupráce s odborníkem vyplatí.:-).

KONTAKTY

Tel.: 227 229 227
E-mail:  studio@sbdpraha.cz,  

lehky@sbdpraha.cz
www.bytovestudiopraha.cz
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Již čtyři roky jsme partnerem a  doda-
vatelem služby chemického čištění Sta-
vebního bytového družstva Praha, stejně 
tak nadále zůstáváme jediným oficiálním 
partnerem Svazu českých a moravských 
bytových družstev a DMS ČR. I když se 
nám za uvedenou dobu podařilo ne-
jen díky vzájemné spolupráci vzbudit 
enormní zájem veřejnosti o tuto činnost, 
stále se snažíme předávat zkušenosti 
prezentacemi, které nabízejí dostatek 
prostoru pro diskuzi s vlastníky, jež mají 
mnohdy zkreslené představy, co vlastně 

přinášíme, jak toho docílíme a za jakých 
cenových podmínek. 

Když jsme spolupráci s  SBD Praha za-
čínali, publikovali jsme článek, v němž 
jsme shrnuli hlavní přednosti čištění, 
a  protože jsou to již tři roky, držíme 
se proto spojení „opakování je matka 
moudrosti“, abychom čtenářům, kteří se 
k čištění dostávají poprvé prostřednic-
tvím tohoto výtisku, dali možnost rozšířit 
si obzory, jak lze dále zefektivnit topnou 
soustavu a získat z jejího provozu maxi-

mální užitek. 

Podstatou chemického čištění je udr-
žet zařízení pro vytápění v bezvadném 
stavu a  zajistit tak co nejlepší využití 
tepelné energie, což znamená zaplatit 
jen tolik energie, kolik skutečně potře-
buje domácnost na vytopení konkrétní 
místnosti.

V případě žádostí o konzultaci a pro další 
dotazy nás neváhejte kontaktovat.

jAk jEŠtě zLEPŠIt  
tEPELNOu POhOdu?
ChEMiCKýM čištěNÍM
Vyčištění radiátorů a topných rozvodů, termoregulačních ventilů, ale také kotlů a dalších prvků topné 
soustavy – pro řadu členů Stavebního bytového družstva Praha již samozřejmé kroky v plánování údržby 
topných systémů v bytových nebo panelových domech, protože snižují náklady na provoz, zamezují tepelným 
ztrátám a přinášejí zejména zlepšení výhřevnosti radiátorů, které se okamžitě odráží v tepelné pohodě každé 
domácnosti. Vše je navíc zcela transparentně dokládáno i měřením, a to doposud jedinou společností v české 
republice, kterou je Dk cHEmO s.r.o.

TERMOVIZE RADIÁTORU v bytovém domě na ulici Josefa Skupy 1639/21, 708 00 Ostrava, suterén, sušárna  

Snímek č. 4, Teplotní průměr dle přímky p1=17,7 ˚C;

=nejteplejší bod 47,6 ˚C.TB1

PŘI POROVNÁNÍ SNÍMKU Č. 2 A Č. 5 ČINÍ ROZDÍL V TEPLOTĚ : 14,1˚C (ZLEPŠENÍ O 53 % !!!)

(PLATÍ PRO TEPLOTNÍ PRŮMĚR DLE PŘÍMKY P1)

PŘI SROVNÁNÍ VŠECH SNÍMKŮ JE ZŘEJMÉ, ŽE RADIÁTOR PŘED ČIŠTĚNÍM SE SKORO ANI  PO 1 HODINĚ VYTÁPĚNÍ NEDOKÁŽE 

ZAHŘÁT NA TAKOVOU TEPLOTU JAKO RADIÁTOR PO 5 MINUTÁCH VYTÁPĚNÍ PO VYČIŠTĚNÍ.

Snímek č. 1, Teplotní průměr dle přímky 

p1= je 21˚C;

19,8˚C 37,5˚C

19,3˚C

Snímek č. 3, Teplotní průměr dle přímky 

p1=27,3˚C; =nejteplejší bod 37,9 ˚C.TB1

37,5˚C

25,2˚C

36,7˚C

24,9˚C

16˚C 45,5˚C

6,8˚C
3,6˚C

PŘED ČIŠTĚNÍM /tři snímky - 15 vteřin po otevření ventilu na maximum (vlevo), po 5 minutách (uprostřed),po 52 minutách (vpravo)  

PO ČIŠTĚNÍ /dva snímky - 15 vteřin po otevření ventilu na maximum (vlevo) a po 5 minutách (vpravo)           

13.1.2016 v 9:11 hod. 13.1.2016 v 10:03 hod.

13.1.2016 v 13:04 hod.
13.1.2016 v 13:09 hod.

Snímek č. 5, Teplotní průměr dle přímky p1=40,7 ˚C;

=nejteplejší bod 52,2 ˚C.TB1

48˚C

40,4˚C

50,8˚C

45˚C

13.1.2016 v 9:16 hod.

Snímek č. 2, Teplotní průměr dle přímky 

p1= je 26,6˚C; =nejteplejší bod 51,6 ˚C.TB1

30,8˚C 50,2˚C

19,8˚C19,9˚C
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TERmOVIzE RADIÁTORu v bytovém domě na ulici josefa Skupy 1639/21, 708 00 Ostrava, suterén, sušárna
PŘED ČIŠTĚNÍM /tři snímky – 15 vteřin po otevření ventilu na maximum (vlevo), po 5 minutách (uprostřed), po 52 minutách (vpravo)

Snímek č. 1  
Teplotní průměr dle přímky, p1= je 21 °C;

Snímek č. 2  
Teplotní průměr dle přímky,  

p1= je 26,6˚C; TB1= nejteplejší bod 51,6 ˚C.
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Snímek č. 3  
Teplotní průměr dle přímky

p1= 27,3˚C; TB1= nejteplejší bod 37,9 ˚C.
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KONTAKTY

Dk cHEmO s.r.o.
Slavíkova 1499/22, 130 00 Praha 3 
Tel.: 607 256 624
Email: info@dkchemo.cz 
www.dkchemo.cz

1)	Od	roku	2010	až	do	současné	
doby	jsme	úspěšně	vyčistili	více	než	
150 000 otopných těles,	a to	bez	jedi-
né	závady	či	netěsnosti	po	čištění.	

2)	Vyčištěné	radiátory	předají	teplo	
až	3×	rychleji	a předají	do	místnosti	
25–30%	více	tepelné	energie	při	stejné	
teplotě	topné	vody*.

3)	Chemické	čištění	probíhá	mimo	
domácnost	a není	nutné	vypouštění	
topné	vody	ze	systému.

4)	Výsledek	čištění	je	okamžitý	a uži-
vatelé	bytů	bezprostředně	po	ukon-

čení	mohou	zaznamenat	pozitivní	
změnu,	ve	většině	případů	i v podobě	
eliminace	nežádoucích	zvuků	v podo-
bě	praskání	či	„klepání“	v rozvodech	
nebo	ventilech.

5)	Práce	lze	provádět	kdykoli	v průbě-
hu	roku,	tedy	i v topné	sezóně.

6)	Máte-li	pocit,	že	není	Vaše	soustava	
ÚT	v pořádku,	zavolejte	nám,	protože	
nabízíme	možnost	prověření	stavu	
soustavy	a radiátorů	formou	ter-
movizního	měření,	z něhož	obdržíte	
technický	protokol.

7)	V kooperaci	s akreditovanými	
odborníky	zpracováváme	posudky	
s posouzením	stavu	soustavy	před	
a po	chemickém	čištění.

8)	V kooperaci	s certifikovanými	
partnery	zpracováváme	protokoly	
s laboratorní	analýzou	topné	vody.

*uvedené hodnoty jsou podloženy 
energetickými audity z realizovaných 
projektů v ČR za posledních sedm let, 
mezi něž patří objekty nemocnic, výrob-
ních a státních podniků nebo bytových 
a panelových domů, kde byla také pro-
váděna měření termovizní kamerou.
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Snímek č. 1, Teplotní průměr dle přímky 

p1= je 21˚C;

19,8˚C 37,5˚C

19,3˚C

Snímek č. 3, Teplotní průměr dle přímky 

p1=27,3˚C; =nejteplejší bod 37,9 ˚C.TB1

37,5˚C

25,2˚C

36,7˚C

24,9˚C

16˚C 45,5˚C

6,8˚C
3,6˚C

PŘED ČIŠTĚNÍM /tři snímky - 15 vteřin po otevření ventilu na maximum (vlevo), po 5 minutách (uprostřed),po 52 minutách (vpravo)  

PO ČIŠTĚNÍ /dva snímky - 15 vteřin po otevření ventilu na maximum (vlevo) a po 5 minutách (vpravo)           

13.1.2016 v 9:11 hod. 13.1.2016 v 10:03 hod.

13.1.2016 v 13:04 hod.
13.1.2016 v 13:09 hod.

Snímek č. 5, Teplotní průměr dle přímky p1=40,7 ˚C;

=nejteplejší bod 52,2 ˚C.TB1

48˚C

40,4˚C

50,8˚C

45˚C

13.1.2016 v 9:16 hod.

Snímek č. 2, Teplotní průměr dle přímky 

p1= je 26,6˚C; =nejteplejší bod 51,6 ˚C.TB1

30,8˚C 50,2˚C

19,8˚C19,9˚C

PO ČIŠTĚNÍ /dva snímky – 15 vteřin po otevření ventilu na maximum (vlevo) a po 5 minutách (vpravo)

PŘI POROVNÁNÍ SNÍMKU Č. 2 A Č. 5 ČINÍ ROZDÍL V TEPLOTĚ: 14,1˚C (ZlEPšENí O 53 %!) (PLATÍ PRO TEPLOTNÍ PRŮMĚR DLE PŘÍM-
KY P1) PŘI SROVNÁNÍ VŠECH SNÍMKŮ JE ZŘEJMÉ, ŽE RADIÁTOR PŘED ČIŠTĚNÍM SE SKORO ANI PO 1 HODINĚ VYTÁPĚNÍ NEDOKÁŽE 
ZAHŘÁT NA TAKOVOU TEPLOTU JAKO RADIÁTOR PO 5 MINUTÁCH VYTÁPĚNÍ PO VYČIŠTĚNÍ.

Snímek č. 4 Teplotní průměr dle přímky p1= 17,7 ˚C; 
TB1= nejteplejší bod 47,6 ˚C.

Snímek č. 5 Teplotní průměr dle přímky p1= 40,7 ˚C;
TB1= nejteplejší bod 52,2 ˚C.
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Rosení oken
Důležité je hned zpočátku upozornit, 
že rosení skel a  rámů není způsobeno 
žádnou vadou okna. Naopak k němu při-
spívá, když okna dokonale těsní. Jedině 
rosení okna v meziskelním prostoru zna-
mená skutečnou závadu, kterou musíme 
reklamovat. K  nežádoucímu rosení by 
nemělo docházet ani u dřevěných, ani 
u plastových oken.

Viníkem rosení oken je vzdušná vlhkost, 
která se sráží na chladných místech. Jde 
o fyzikální jev, který neobelstíme. Pro nás, 
uživatele bytu, to je viditelný signál ne-
dostatečného větrání. Důležité je větrat 
správně – krátce a intenzivně. Tak docílíte 
výměny vzduchu a interiér neprochladne.

Vlhkost a plísně
Rosení oken by pro nás mělo být prvním 
signálem zvýšené vlhkosti v bytě. Odtud 
je již jenom malý krok k  rozvoji plísní. 
Růst plísní v bytech je podmíněn něko-
lika faktory, které mají zásadní vliv na 
jejich výskyt, jsou to dostatečná vlhkost, 

teplota a živná půda. Většině druhů plísní 
se dobře daří při teplotách nad 20 °C a re-
lativní vlhkosti kolem 80 %. Živnou půdu 
obstarají organické materiály obsažené 
ve zdivu, malbě, nebo jen uchycené na 
zdi.

Plísně se nejčastěji objevují v domech 
s nedostatečnými izolacemi a po staveb-
ních úpravách – výměna oken, porušení 
vodorovné izolace nebo izolačního pláště 
domu. U bytů také často v případě, kdy 
sousední byt není vytápěn, případně se 
jedná o krajní byt. Rizikovými místy jsou 
též chladné body – tepelné mosty.

Platí stejné řešení, jako při rosení oken – 
začít dbát na správné větrání. Pokud však 
plíseň už zasáhla zdi, nejprve je potřeba 
ji odstranit vysušením, teprve potom při-
stoupit ke škrábání omítky či malby, při 
opačném postupu hrozí rozšíření spór do 
prostoru.

chlad
Je vám doma chladno? Máte-li ústřední 
topení, zkuste v první řadě radiátory řád-
ně odvzdušnit. Pokud problémy přetrvá-
vají, informujte výbor SVJ nebo správce 
domu. Řešení bude již jeho úkol. Problé-
mem může být nedostatečná regulace 
otopné soustavy. Pro tuto situaci je též ty-
pické nedotápění bytů v nejvyšším patře.

Chlad může trápit i obyvatele bytů u ští-
tové stěny, případně nad nevytápěnými 
sklepními prostorami. V případě štítové 
stěny je řešením vnější zateplení domu. 
Byt, kde chlad stoupá od podlahy, je dob-
ré zateplit vhodnou podlahovou krytinou, 
případně doplnit skladbu podlahy izolací.

Společné řešení? Naučte se správně 
větrat!
Všechny jmenované problémy můžeme 
řešit správným větráním. Tady se ale vel-
mi často dopouštíme chyb. Na jedné stra-
ně necháváme celé dny otevřenou venti-
laci, na straně druhé větrání omezujeme, 
abychom ušetřili. Oboje je špatně. Ačkoli 
stát stanovuje zákonem požadavky na 
větrání zejména pro pracovní prostředí, 
školské a veřejné budovy, pro samotné 
byty a  domy takové požadavky chybí. 
I přesto existují obecná pravidla a do-
poručení, jejichž dodržování nám může 
zkvalitnit vnitřní prostředí bytů a domů 
a ochránit naše zdraví.

U starších domů probíhá větrání nekon-
trolovatelně a přirozeně - samovolnou 
infiltrací netěsnostmi oken a dveří. U sta-
rých oken je výměna zpravidla větší než 
je třeba, a nová okna nebo okna kvalitně 
zatěsněná naopak požadovanou hodnotu 
výměny vzduchu tímto způsobem často 
nezajistí. Řešením je mít zatěsněná okna 
a  potřebnou výměnu vzduchu zajistit 
pravidelným otevřením oken. Správně 
bychom měli větrat průvanem po dobu 
2–3 minut každé 3 hodiny.

KONTAKTY

www.okolobytu.cz

ČtyřI PrObLémy, ktEré NA 
POdzIm V NAŠIch bytEch 
NEjČAstějI řEŠímE: 
rOsENÍ OKEN, ChLaD,  
VLhKOst a PLÍsEň
když se doma necítíme komfortně, v každém případě to pro nás znamená problém, který bychom měli řešit. Na 
rosení oken, chladu, vlhkosti a plísni můžeme přes všechna negativa najít i něco pozitivního – jsou řešitelné. ještě 
lepší zprávou je, že v řadě případů to půjde i poměrně snadno. Nebojte se, není tím myšleno koupit si nový byt. 

/ /  z i m n í  p r o b l é m y



Tereza Brychtová

co je důležité vědět? 
Ne všechny části našeho článku pro Vás 
musí být relevantní, vždy se prosím řiďte 
především tím, jaká konkrétní pojištění 
máte ve Vaší pojistné smlouvě sjedná-
na. Výčet pojistných podmínek vztahu-
jících se k Vašemu pojištění je uveden 
v pojistné smlouvě. Věnujte prosím po-
zornost výlukám a omezením rozsahu 
pojištění, požadavkům na zabezpečení 
a důsledkům porušení povinností upra-

vených v ustanoveních pojistné smlouvy 
a příslušných pojistných podmínek. Do-
volujeme si Vás upozornit, že v určitých 
případech je pojistitel oprávněn pojist-
né plnění snížit nebo jej neposkytnout, 
např. došlo-li ke vzniku škodní události 
v době, kdy je pojistník v prodlení s pla-
cením prvního pojistného, nebo v přípa-
dě škodní události nastalé v souvislosti 
s povodní, ke které došlo do deseti dnů 
po sjednání pojištění. Na stanovení výše 
pojistného plnění může mít vliv mj. stu-
peň opotřebení nebo způsob zabezpe-
čení pojištěných věcí.

jak postupovat v případě pojistné 
události
Při podezření ze spáchání trestného činu 
vždy volejte Policii ČR 158, např. v přípa-
dě krádeže, loupeže, vandalismu, škod 
způsobených nárazem dopravního pro-
středku apod. Při požáru volejte vždy Ha-
sičský záchranný sbor 150. Zabezpečte 
důkazy o příčině a rozsahu škody. Pokud 
možno vždy proveďte fotodokumentaci 
poškozených věcí. Zajistěte provizorní 
zabezpečení, aby se škoda nezvětšova-
la. Poté můžete začít s úklidovými prace-
mi – konzultujte prosím s pracovníkem 
dané pojišťovny. Je totiž možné, že před 
započetím těchto prací bude potřeba, 
aby místo pojištění prohlédl likvidační 

technik Vaší pojišťovny. Poškozené nebo 
zničené věci nevyhazujte a ponechejte je 
k případné prohlídce.

jak a kde oznámit škodu pojišťovně
Telefonicky na infolince Vaší pojišťovny, 
osobně na pobočce, písemně po vypl-
nění potřebného formuláře a dnes je již 
možno hlásit škodu on-line prostřednic-
tvím formulářů na stránkách.

SBD Praha nabízí svým klientům ve 
spolupráci se společností Pojišťovací 
makléřství INPOL a. s. řešení škodních 
událostí s pojišťovnou Kooperativa pod 
naší rámcovou smlouvou.

Máte-li další dotazy z oblasti pojištění, 
kontaktujte nás na e-mailové adrese  
pojisteni@sbdpraha.cz

řEŠENí ŠkOd
u POjištěNÍ MajEtKu
Vážený čtenáři, předvídat budoucnost nikdo neumí a nikdo ji nemá úplně ve vlastích rukou. Rozumný, moudrý 
a zodpovědný člověk se proto stará, aby svůj život, zdraví, auto, dům či byt a své blízké proti nenadálým 
životním událostem, škobrtnutím a kotrmelcům pojistil.
Proto jsme se rozhodli, Vám v tomto čísle přiblížit, jak postupovat při nenadálé situaci s Vaší pojišťovnou,  
aby to bylo pro Vás jednodušší.

Datum	vzniku	škody	má	vliv	na	
promlčení	práva	na	pojistné	
plnění.	Pro	promlčení	v občan-
ských	sporech	platí	obecně	
tříletá	promlčení	doba.	Pro	
všechny	případy	navíc	stanovuje,	
že	promlčecí	doba	začíná	běžet	
za	1	rok	po	pojistné	události.	

/ /  P O j I Š t ě N í

I n z e r c e
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Jednou ze střech, která už před několi-
ka měsíci začala sloužit svému novému 
účelu, najdeme pouhých několik set me-
trů od stanice metra Kobylisy. Kdyby už 
vzduchem nepoletovaly sněhové vločky, 
znalci přírody by mohli postřehnout ur-
čité indicie, co lze na střeše budovy SBD 
Praha očekávat. 

Úplně na počátku byla jediná věta Mgr. 
Martina Kroha, předsedy představenstva 
SBD Praha: „Naše firma více zezelenala, 
mohli bychom si pořídit včely…“ Augus-
tin Uváčik více nepotřeboval. Jako učitel 
včelařství, mentor Kurzů pro začínající 
včelaře, jednatel OO ČSV Praha, předse-
da ZO ČSV Praha 5 a prohlížitel včelstev 
při SVS ČR na tomto přání neviděl nic 
zvláštního. Ačkoliv si většina z nás před-
staví úly se včelstvy především v blízkosti 
louky a zcela jistě dále od civilizace, zro-
dil se zcela nový fenomén. Z chodníků 
velkoměsta nikým neviděny, začaly se 
na střechách pražských domů zabydlo-
vat včelnice. 

Budovy, které znáte, střechy, které 
vás překvapí
Se střešním včelařením – včelařením 
s nadhledem se dnes už můžeme setkat 
na řadě známých budov – včelí úly na-
jdeme na hotelech InterContinetal Pra-
gue, Hilton Old Town, nebo Zemském 
domě, kde sídlí JMK Brno. „Úspěšně 
včelařit lze i na velmi atraktivních bu-
dovách jako je Národní divadlo, Česká 
filharmonie–Rudolfinum, či dokonce na 
Golfovém hřišti v Berouně, budově OC 
Chodov, které bylo v  České republice 
v tomto směru průkopnické,“ vyjmeno-
vává Augustin Uváčik místa, na jejichž 
střechách bychom včelí úly rozhodně 
nečekali. 

Se včelami nablízku
O  střešním včelaření se říká, že přišlo 
z  Ameriky, kde se včelám, žijícím na 
nejvyšších mrakodrapech velmi dobře 
daří. Díky pětileté zkušenosti se střešním 
včelaření a znalostem ze zahraničí, pře-
vážně Rakouska a Německa, může Au-

gustin Uváčik potvrdit, že včelám střechy 
svědčí a jde to vidět i na výkonu ve sběru 
včelích produktů. Co je ale nejlepší na 
střechách, je fakt, že máte krásné a ex-
kluzivně dobré podmínky jako vyhlídku 
do okolí včelnice. Jak Augustin Uváčik 
často říká, je to opravdu povznášející po-
cit, být na tomto místě s tak pracovitým 
tvorem a užívat si krás společně. 

Výjimečné je, že i vy můžete být včelstvu 
na střeše SBD Praha na dosah a vše sle-
dovat z bezprostřední blízkosti. Již brzy 
budete moci sledovat život včelstva v úlu 

střEchA, 
KtErá DáVá MED
Využívání plochých střech se podle zahraničních trendů stále více prosazuje i  v  české republice. můžete se 
procházet zahradou, odpočívat na lavičkách, zahrát si košíkovou. Některé z  pražských střech jsou ale svým 
posláním zcela výjimečné. 

VčELNIcE NA STřEšE  
SBD PRAHA:

Včelí	oddělky	s kladoucí	matkou	
rakouského	původu	Singer	F1	
na	5	plástech	rámkové	míře	
39x24 cm	v nástavkových	úlech	
byly	přivezeny	začátkem	čer-
vence.	Ihned	se	jim	přidali	další	
plásty	na	celý	nástavek,	tj.	11.	
Začátkem	srpna	došlo	k další-
mu	rozšíření	na	2	nástavky,	tj.	
22 plástů.	Zakrmeny	na	zimu	
a preventivně	ošetřeny	proti	
varroáze.	Ještě	před	dovozem	se	
muselo	zařídit	veterinární	osvěd-
čení,	laboratorní	vyšetření	zda	
jsou	zdravá,	registrace	na	ČMCHJ	
a jako	hrdí	členové	Českého	
svazu	včelařů	jsou	vedena	Cen-
trálním	informačním	systému.	
Technologie	včelaření	během	
roku	bude	vedena	podle	zásad	
neomezení	provozu	SBD	Praha,	
tak	okolí,	včetně	protirojových	
opatření,	která	jsou	pro	střechy	
specificky	přísná.	Dále	je	samo-
zřejmostí	chov	mírných	včel,	
pracovitých	s dobrým	výkonem,	
který	zajistí	prosperitu	provozu.	
Místo	které	se	vybralo,	tj.	7.	patro	
je	vhodně	chráněno	výtahovou	
šachtou	a okolí	zajišťuje	všechny	
potřeby	zdárného	života	včel.	
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přímo na www.sbdpraha.cz. Provozova-
telem kamerového systému je Augustin 
Uváčik.

Včely ze SBD Praha opylují třeba 
i vaše balkónové květiny
Z environmentálního hlediska je střešní 
včelstvo významné svoji pestrostí při-

spívající biodiversitě v okolí s dosahem 
v okruhu až 5 km, kde zajišťují opylování 
v parcích, zahradách či balkonech Pra-
žanům. Ekonomické ukazatele přesto že 
jsou v rukách přírody, již pravidelně uka-
zují, že „včelaření nad okapem“ je velmi 
zajímavé. Kdo ze včelařů se může poch-
lubit s pravidelnými výsledky nad 50 kg 

medu na včelstvo? Není to ale jenom 
o produkci. Med ze včelnice na SBD Pra-
ha bude mít podle prvních předběžných 
odběrů i výborné chuťové vlastnosti. 

Augustin Uváčik si život bez včelstev 
snad nikdy neuměl představit. Jak sám 
často říká, děkuje právě včelám, které 
mu umožnily poznávat jejich život, po-
třeby a dovolily mu, aby se mohl účastnit 
jejich přirozených instinktů plných inspi-
race pro lidský život.

Příští rok, až se teploty zase začnou špl-
hat vzhůru a vy půjdete kolem kobyliské-
ho centra SBD Praha, zkuste se pečlivě 
dívat a naslouchat. Včely vám ale rychle 
zmizí z očí. Jejich domov je až tam na-
hoře. 

KONTAKTY
Augustin uváčik, DiS
Střešní včelař SBD Praha

E-mail: uva@centrum.cz

www.vcelyonline.cz
www.apiterapie.com
www.zabezpeceniulu.cz

I n z e r c e

www.bytovestudiopraha.cz  |  227 229 227  |  studio@sbdpraha.cz

POMŮŽEME VÁM  
S KOMPLETNÍ REKONSTRUKCÍ 
A ÚPRAVAMI VAŠEHO BYTU 



Historie tohoto objektu sahá až do prv-
ní poloviny 18. století. Jedná se fakticky 
o první dům v této oblasti a právě proto 
jej najdeme na adrese Střížkovská 1.

Kromě příjemného prostředí nás po-
chopitelně bude zajímat nabídka jídel. 
Čepují zde plzeňské pivo nejvyšší kvality 
přímo z měděných interiérových tanků, 
v  jídelním lístku najdete českou a me-
zinárodní kuchyni v  moderním pojetí 
z těch nejkvalitnějších čerstvých surovin. 

Zajímá vás, kolik zde za jídlo zaplatíte? 
Také to vás potěší. Každý den jsou při-
pravována výhodná obědová menu, ale 
bez obav můžete zvolit i kteroukoliv ze 
specialit. Rodina Bubeníkova, která re-
stauraci Svatojánský dvůr provozuje, si 
zakládá na tom, že i prvotřídní pokrmy 
lze návštěvníkům restaurace nabídnout 
za dobrou cenu.

Výběr speciálních nabídek je připravo-
ván i na vánoční svátky. Návštěva nově 
otevřené restaurace Svatojánský dvůr je 

tak výborným tipem nejen pro rodinná, 
pracovní a přátelská setkání, ale i pro 
firemní večírky a další akce.

Více na www.svdrur.cz.

POzVáNkA dO NOVě OtEVřENé
rEstauraCE sVatOjáNsKý 
DVůr
Dobré jídlo a výjimečné prostředí – to už jsou dva hlavní předpoklady pro návštěvu nově otevřené restaurace 
Svatojánský dvůr, která se nachází v nově zrekonstruovaném objektu bývalého sídla SBD Praha.

/ /  d O b r é  t I P y
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PF 2017
Děkujeme za spolupráci a přejeme 
krásné Vánoce a úspěšný nový rok.

SBD Praha
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Marek Letocha

Dalším příšerným, ale bohužel příliš 
pravdivým dokladem, jak zhoubně 
může působiti jenom krátký pobyt ve 
špatném bytě, jest častá zkáza dívek, 
jež uchylují se z  venkova do velkých 
měst, aby tam hledaly službu a práci. 
Ve velkých městech jest velký počet 
ženštin, jež žijí a  tyjí ze zkázy děvčat. 
Tyto hyeny v  lidské podobě očekávají 
své oběti na nádraží při každém příjez-
du vlaku a okem jestřába číhají na svou 
kořist. Když pak z vlaku vystoupí takové 
nezkušené děvče a rozpačitě se rozhlíží 
kol, přibližuje se k ní takováto ženština 
a s líčenou bodrostí, sdílností a upřím-
ností nabízí děvčeti svou pomoc, byt 
i dobrou službu.

Venkovské děvče, jež mnohdy nepřišlo 
dále než za svou rodnou obec a na jehož 
čele spočinulo před několika hodinami 
požehnání starých, chudých rodičů 
jakožto jediné věno, zmámeno neob-
vyklým ruchem a vírem velkého města, 
zlákáno příznivou nabídkou, přijímá ji 
a to tím ochotněji, čím výhodnější jest 
domnělá služba.

Dohazovačka uvede dívku do bytu a stá-
le předstírá, že musí službu nastoupiti, 
až se pán i vrátí z venkova neb až dosa-
vadní služka vystoupí a pod.

Tak plyne den za dnem a služba se stále 
nevyskytuje. 

Zatím vyláká dohazovačka od dívky veš-
keré její úspory a na konec prohlásí, že 
se služby vůbec sešlo a že nutno uchy-
titi se služby jiné. Proč se služby sešlo 
– proto se najde vždy výmluva.

A stále více opřádá dohazovačka svou 
oběť nesnázemi peněžními, závazky za 
byt a stravu, až ji zapřede zcela do svých 
sítí – svádí děvče k nekalému životu, až 
nešťastná dívka podlehne, buď po dob-
rém nebo po zlém.

Takovéto zločinné ničení mladých ži-
votů nabylo již takových rozměrů, že ve 
velkých městech organisovány zvláštní 
spolky na ochranu dívek ve městě služ-
bu hledajících.

Podobný spolek utvořil se a zahájil ve-
lice záslužnou a  v  pravdě lidumilnou 
činnost v tomto směru. Spolek se zove 
„Ochrana dívek“ v Praze.

Jak důležitým tento spolek jest, vysvítá 
z toho, že za dobu několika měsíců jeho 
trvání domáhalo se ochrany jeho 450 dí-
vek do Prahy přibylých.

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  
Slapnička.

záVAN hIstOrIE 
aNEb CitujEME 
z r. 1909

/ /  d r u ž s t e v n í  b y d l e n í

In
z

e
r

c
e

NOVÝ PROJEKT v rámci veletrhů

9. - 11. 2. 2017 | PVA EXPO PRAHA LETŇANY

Moderní technologie čištění, 
renovace a ochrany povrchů

Údržba budov, zeleně 
a další FM služby

Renovace a čištění střech a fasád, 
ochrana proti gra�ti

Údržba a úklid vnitřních 
prostor a povrchů

Stroje pro průmyslové čištění, 
komunální technika

Zajištění BOZP, práce ve výškách, 
manipulační technika

Profesní organizace, 
vzdělávání, poradenství
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Milé děti, SBD Praha si i pro vás tentokrát připravilo tajenku k vyluštění. Osmisměrku vyluštíte vyškrtáním všech slov z nabídky. 
Zbylá písmena vám dají dohromady slovo – tajenku, která vám prozradí, jakou cenu můžete zasláním správné odpovědi vyhrát. 
Správné odpovědi zasílejte na mailovou adresu kotyrova@sbdpraha.cz nebo odpovídejte prostřednictvím webových stránek 
www.sbdpraha.cz v sekci INFOPANEL, nebo zašlete poštou na adresu SBD Praha, Markéta Kotyrová, 182 00 Praha 8 – Koby-
lisy do 31. 3. 2017. Ze všech správných odpovědí vylosujeme tři výherce.

/ /  p r o  d l o u h é  c h v í l e

OsmIsměrkA

Zároveň gratulujeme výherkyním z INFOPANELU č. 27/2016, které zaslaly obrázky do soutěže se ZOO Praha o dvě celodenní 
vstupenky. Vylosován byl obrázek od Janičky K., Terezky P. a Kačenky K. 

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zábavy při luštění.

Janička K Terezka P. Kačenka K.
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Znění vyluštěné tajenky zašlete na mailovou adresu kotyrova@sbdpraha.cz, nebo prostřednictvím webových stránek 
www.sbdpraha.cz v sekci INFOPANEL, nebo na adresu SBD Praha, Markéta Kotyrová, Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8 – 
Kobylisy do 31. 3. 2017. Opět vylosujeme 2 výherce, kteří obdrží od SBD Praha 1 000 Kč.

Zároveň gratulujeme výherkyním z čísla 27/2016, H. Maškové a V. Voborové. Každá obdržela výhru 1 000 Kč.

křížOVkA

/ /  p r o  d l o u h é  c h v í l e
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Před vánocemi nemusíte chodit naku-
povat jen do obchodního centra. Přijďte 
do Centra RoSa! 8. 12. od 13 do 18.00 se 
tu totiž konají vánoční trhy. Na jednom 
místě u několika stánků můžete pořídit 
mnoho originálních dárků pro vaše blíz-
ké (ale i pro sebe). A protože se rok 2016 
kvapem blíží ke svému konci, nevyhne-
me se stručné bilanci: Za tento rok jsme 
v RoSe uspořádali kolem 400 akcí.

Na jaře vydalo Centrum RoSa za finanční 
podpory MČ Praha 8 sbírku básní Josefy 
Tibitanzelové – Básně z RoSy. K 95. na-
rozeninám této obdivuhodné autorky 
jsme uskutečnili křest a autogramiádu. 
Knihu pokřtil režisér Zdeněk Zelenka, 

básně přednesli Lenka Termerová, On-
dřej Kepka a Martin Myšička. Další slav-
nostní událostí byla červencová Módní 
přehlídka seniorů. Patronem se stal Vlas-
timil Harapes, který po červeném kober-
ci doprovodil naši topmodelku 102letou 
paní Františku Modlitbovou. 

Na podzim jsme uspořádali odvážnou 
benefiční akci, kterou jsme nazvali Divo-
ké odpoledné. Její součástí byly Divoký 
blešák a divadelní představení spolku 
Divoch 

Vražda sexem. A  Nadace Divoké husy 
měla tu odvahu nás podpořit a výtěžek 

z této akce zdvojnásobit. Mimořádným 
zážitkem bylo také představení žáků 
9. třídy waldorfské školy z Jinonic, kteří 
u nás rozehráli komedii J. N. Nestroye 
Dům čtyř letor.

Abychom nezapomněli: každé dva měsí-
ce máme v RoSe novou výstavu!

A  další zajímavé, přitažlivé, zábavné 
i poučné akce chystáme, abyste se měli 
stále na co těšit! Sledujte naše stránky:  
www.centrumrosa.cz 

Aktuální událostí skutečně praktického 
rázu v Rezidenci RoSa je nově otevřená 
ordinace praktického lékaře. MUDr. Jan 
Kořenek a MUDr. Kristýna Kořenková se 
zde budou věnovat svým pacientům kaž-
dý všední den. Další novinkou je to, že se 
odběry krve provádějí přímo v objektu – 

je tu takzvaná odběrová místnost. 

Od listopadu máme v našem kadeřnictví 
nového, velmi zručného kadeřníka pana 
Miroslava Reichla. Doufáme, že s  jeho 
službami budete spokojeny i spokojeni.

A nakonec – děláme vše proto, aby již 
v brzké době byla otevřena kavárna.

Rezidence RoSe je již téměř zaplně-
na. Zbývá pouze několik volných bytů. 
V případě zájmu volejte na zelenou lin-
ku 800 800 750, nebo navštivte webové 
stránky www.rezidencerosa.cz 

Rádi bychom, aby život v RoSe byl pro 
vás co nejpříjemnější. Šťastné a veselé!

KONTAKTY

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

www.centrumrosa.cz 
E-mail: info@centrumrosa.cz
Tel: 212 270 612

rOsA kVEtE I V PrOsINcI
Ve svátečním adventním čase se můžete v centru RoSa těšit na bohatou programovou nadílku. Rádi bychom, aby 
se u nás potěšili lidé od 3 do 103 let. 

z kuLTuRNícH Akcí BY VÁS 
mOHLI zAjímAT NAPříkLAD 
TYTO POřADY:

6. 12. od 18.00
Koncert dechového orchestru Ji-
třenka Praha – k poslechu i k tan-
ci za účasti Mikuláše

19. 12. v 19.30
Vánoční recitál Terezy Balonové

21. 12. v 16.00
Vystoupení břišních tanečnic 
v seniorském věku.

22. 12. v 10.00
Pásmo koled dětí z MŠ U Školské 
zahrady a ve 13.30 – koledy dětí 
ze ZŠ Glowackého.



VYSOKOPEVNOSTNÍ 
SÁDROKARTON 
HABITO

HABITO, DRŽÍ TO!
Zařiďte si byt zcela dle svých představ. V kuchyni místo poliček vybudujte 
lezeckou stěnu a v obývacím pokoji, kde běžně hraje televize, hrajte squash.

www.pevnadeska.cz, www.rigips.cz CENTRUM TECHNICKÉ PODPORY RIGIPS:

TEL.: 296 411 800, E-MAIL: CTP@RIGIPS.CZ
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Realizujeme rekonstrukce bytových domů

Fasády Šimek s.r.o. 
Podjavorinské 1603/10
149 00 Praha – Chodov

Tel: +420 730 147 689
E-mail:info@fasadysimek.cz

www.fasadysimek.cz



Souběžně probíhající veletrhy:

FOR HABITAT | FOR FURNITURE | FOR GARDEN | 
DESIGN SHAKER | SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE

Zúčastněte 
se veletrhu! 

Více informací: 

225 291 235
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