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Milí čtenáři,

už dlouho není mým zvykem věnovat články poli-
tickému dění, ale právě při psaní těchto řádek mne 
zaskočila zpráva o překvapivé demisi české vlády. 
A hned mne napadlo, jak absurdní je to krok v době, 
kdy je Česko na čele evropského žebříčku nezaměst-
nanosti, hospodářství roste, koruna postupně zpev-
ňuje, Praha je pátou nejnavštěvovanější evropskou 
metropolí, třetí, co do bezpečnosti a určitě jsem si 

teď nevzpomněl na všechna dnešní pozitiva. Tak snad jen poučení, že jsme to 
často především my sami, kteří si někdy komplikujeme život a možná i hatíme 
jinak skvělé výsledky vlastního počínání.

SBD Praha k tomu naštěstí nemá důvod, naopak může kladně bilancovat uply-
nulý rok a těšit se na budoucnost. V loňském roce jsme vyřešili prodej jedné 
z budov bývalého sídla, v té druhé otevřeli se současným nájemcem a budou-
cím vlastníkem velmi příjemnou restauraci Svatojánský Dvůr, která oslovuje 
své hosty nápaditým interiérem a oceňovanou gastronomií. Zvýšili jsme počet 
spravovaných domů i jednotek, předali další desítky družstevních bytů novým 
družstevním nájemcům, aktivně podpořili nový vzdělávací program pro členy 
statutárních orgánů společenství vlastníků jednotek a bytových družstev ve sprá-
vě družstva, stihli zajistit průběh všech shromáždění a schůzí, kde jsme o to byli 
klienty požádáni, rozšířili počet uživatelů eDomovníka, nabídli jsme novou služ-
bu v podobě výkonu funkce statutárního orgánu a nakonec vše i včas vyúčtovali.

Jasně, že ne všechno mohu považovat za úspěch. Řešíme například spor o roz-
sah oprávnění spravovat osobní údaje za účelem řádné správy bytového domu, 
stále jsme nedotáhli řešení u těch několika objektů, pod nimiž chybí družstvu či 
vlastníkům jednotek vlastnictví využívaných pozemků, výrazně jsme nepohnuli 
s informačním systémem, který by nás mohl definitivně posunout na špičku 
v našem oboru, nebo jsme dosud nenašli vhodný projekt pro nové formy druž-
stevní bytové výstavby. Ale i tyto oblasti se snažím vnímat pozitivně, alespoň 
jako výzvy pro nejbližší období.

Jsem za všech okolností optimista a věřím, že se nám většinu vyjmenovaných 
úkolů společně podaří postupně zvládnout. Cítím podporu od mnoha členů 
statutárních orgánů i uživatelů jednotek v domech ve správě SBD Praha, kteří 
neváhají dát najevo svou spokojenost s aktivitou a prací družstva a mých kolegů. 
Věřte, že si toho nesmírně vážím a každé kladné hodnocení vnímám s kolegy 
současně jako závazek, abychom kontinuálně usilovali o neustálé vylepšování 
stávajících služeb i o jejich rozšiřování.

Budu považovat za úspěch, když pokročíme v elektronizaci dokumentace tak, 
abychom postupně zcela opustili práci s jejich listinnou podobou. Chceme 
dále vylepšit servis v energetickém managementu pro klienty, prohloubit kvali-
tu výstupů, nabídnout ve spolupráci s partnery analýzy energetické náročnosti 
bytového domu s návrhy opatření na jejich optimalizaci včetně zapojení alter-
nativních zdrojů. Pokusíme se i v dnešních ztížených podmínkách pro bytovou 
výstavbu v Praze nabídnout zájemcům o družstevní bytovou výstavbu nové 
příležitosti.

Přeji Vám slunné letní dny a nerušenou dovolenou,

ÚVODNÍK
// MartiN KrOh

Mgr. Martin Kroh
předseda představenstva
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• právní a metodické poradenství
• organizační a administrativní činnosti
• operativní i plánovitou údržbu
• optimalizaci spotřeb energií
• úklidové a zahradnické služby
• organizaci výběrových řízení
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Bere na vědomí:
1) Slovo předsedy družstva.

2) Zprávu mandátové komise.

3)  Informaci představenstva družstva:

a.   o aktuálním stavu přípravy výstavby 
parkovacích stání pro potřeby admi-
nistrativní budovy Střelničná (dále 
jen „parkovací stání Střelničná“).

b.   o jednotlivých variantách řešení par-
kovacích stání Střelničná.

4)  Získání pozemků parc. č. 254/3, 
257/1, 257/5, 257/6, 257/7 a 258/2,  
k. ú. Hloubětín (dále jen „pozemky“), 
do vlastnictví SBD Praha.

5)  Vystoupení delegáta za samospráv 
č. 230 a záměr představenstva 
SBD Praha v co nejkratší možné 
době zajistit:

a.  Kolaudaci předmětných garáží
b.   Zápis předmětných garáží družstvem 

do katastru nemovitosti
c.   Přidělení uvolněných garáží druž-

stvem
d.   Předložení návrhu na převodu po-

zemků s garážemi do vlastnictví pří-
slušných členů družstva ke schválení 
shromáždění delegátů

6)  Informaci představenstva družstva:

a.   o dosavadních zkušenostech druž-
stva s družstevní bytovou výstavbou 
a současný stav připravenosti jejího 
rozšíření o novou formu.

Schvaluje:
1)  Volbu zapisovatelů, ověřovatelů, 

mandátovou a návrhovou komisi.

2)  Hosty shromáždění delegátů dle 
návrhů delegátů.

3)  Zprávu představenstva o činnosti 
v členění:

a.   Kontrola usnesení SD ze dne 
6. 6. 2016

b.  Zpráva ekonomického úseku 2016
c.  Zpráva technického úseku 2016
d.   Zpráva úseku předsedy  

představenstva 2016

4) Zprávu o činnosti kontrolní komise.

5)  Účetní závěrku družstva za rok 2016 
a návrh na rozdělení výsledku hos-
podaření za rok 2016.

a.  Auditorem pro ověření účetní 
závěrky za rok 2017 firmu  
HAYEK, spol. s r. o., holding

6) Finanční plán na rok 2018.

7)  Pokračování přípravy družstevní 
bytové výstavby formou založení 
bytového družstva jako samostatné 
právnické osoby za účelem koupě 
bytového domu pro své členy ve 
smyslu důvodové zprávy.

ukládá představenstvu družstva:
1)  vyřešit parkovací stání Střelničná 

na základě vyhodnocení variant 
z hlediska ekonomické návratnosti 
i možnosti dalšího budoucího rozvo-
je lokality.

2)  podávat o stavu družstevní bytové 
výstavby průběžné informace shro-
máždění delegátů.

Ponechává:
1)  Realizaci konkrétních projektů 

družstevní výstavby bytových domů 
na rozhodnutí představenstva za 
podmínek uvedených v důvodové 
zprávě.

Návrhová komise:
Ing. Vladimír Svačina (VO 601)

Ing. Zdeněk Pánek (VO 700)

Ing. Zbyněk Bednář (VO 405)

Ing. František Novotný (VO 626)

Martin Haman (VO 619)

Ověřovatelé:
Ing. Jiří Mezenský 

Emil Písař

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 
SBD Praha DNE 12. 6. 2017
konaného dne 12. června 2017 od 17.00 hod. v Rezidenci RoSa, Střelničná 1680, Praha 8.



Ve dnech 17.–20. 3. 2017 proběhl v are-
álu PVA EXPO PRAHA již 23. ročník spe-
cializované výstavy s názvem BYDLENÍ, 
NOVÉ PROJEKTY. Tato výstava probíha-
la současně s výstavami FOR HABITAT, 
FOR FURNITURE, FOR GARDEN a DESIGN 
SHAKER. Na ploše o rozměru 579 m2 se 
sešlo celkem 49 vystavovatelů, mezi ni-
miž nechybělo Stavební bytové družstvo 
Praha. Bylo zde možné vidět kompletní 
přehlídku v oboru bydlení. Se svými pro-
jekty se zde představili nejsilnější hráči 
na trhu ale také nováčci mezi developer-
skými projekty. Zájem o veletrhy tohoto 
typu je každoročně velmi vysoký, o čemž 
svědčí i počet návštěvníků. Jarní soubor 
veletrhů navštívilo celkem 28 538 diváků 
(bezmála 30 000 diváků), což byla velká 
příležitost jak pro vystavovatele, tak pro 
návštěvníky.

SBD Praha zde prezentovala nejen své 
správní služby a služby bytového studia, 
ale také družstevní bytovou výstavbu, 
která se opět čím dál tím více dostává 
do podvědomí lidí, což vyplývá i z počtu 
dotazů právě na toto téma. Družstevní 
bydlení je jednou z  nejvýhodnějších 
možností bydlení, která nelimituje zá-
jemce věkem, ani financemi.

Zároveň si Vás dovolíme rovnou pozvat 
na další chystané veletrhy FOR ARCH 
19.–23. 9. 2017 a dále na FOR INTERI-
OR 5.–8. 10. 2017. Na obou těchto ve-
letrzích bude Stavební bytové družstvo 
Praha opět v roli vystavovatele a vy tak 
budete mít možnost získat zvýhodněné 
vstupenky. Pokud máte zájem o  tyto 
vstupenky a chtěli byste dostávat dal-
ší informace k akcím pořádaným nebo 
spolupořádaným SBD Praha, neváhejte 

a  přihlaste se k  odběru E-zpravodaje. 
Přihlásit se můžete pomocí webových 
stránek www.sbdpraha.cz v sekci Chci 
E-zpravodaj. Podrobnosti k samotným 
veletrhům, včetně informací, kde a jak 
získat zvýhodněné vstupenky, obdržíte 
začátkem měsíce září 2017.

Těšíme se na viděnou.
SBD Praha
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NAVŠTIVTE S NÁMI ZAJÍMAVÉ 
VELETRHY

/ /  N E P R O P Á S N Ě T E

SBD Praha nabízí  k  dlouhodobému 
pronájmu posledních 5 volných par-
kovacích míst ke garážování vozidel 
ve velkokapacitních garážích na Pra-
ze 14  – Černém Mostě, ul. Vybíralova 
ATOMKRYT CO (nikoliv na pohon LPG, 
CN). Jedná se o  uzavřený prostor hlí-
daný kamerovým systémem, dále jsou 
garáže zabezpečeny vstupním čipovým 
systémem. Celý prostor vč. jednotlivých 
garážových stání (boxů) je provozován 
celoročně bez omezení. V případě zájmu 
o pronájem prostor, prohlídku volných 
garážových stání či více informací, kon-
taktujte D. Hajného na tel. 603 197 331 

či na emailu hajny@sbdpraha.cz nebo 
M.  Tomáše na tel. 602 212 543  nebo 
emailem na tomas@sbdpraha.cz.

ceník parkovné
Částky jsou měsíčně.

fyz. osoby (cena vč. DPH)
1. auto / 1 000 Kč
2. auto / 800 Kč

firemní auto (cena vč. DPH)
1. auto / 1 210 Kč
2. auto / 968 Kč

NABÍZÍME GARÁŽE 
K PRONÁJMU
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co když se nezvolí výbor a funkční 
období stávajícího výboru právě 
skončilo?
Pro úplnost úvodem konstatuji, že by 
mělo patřit k výkonu funkce statutární-
ho orgánu také to, aby před skončením 
svého funkčního období pamatoval na 
svolání shromáždění vlastníků, kde za-
řadí volbu statutárního orgánu na další 
funkční období na pořad jednání. O svo-
lání takového shromáždění se při neexis-
tenci statutárního orgánu může pokusit 
pouze skupina vlastníků jednotek, která 
má více než 25% všech hlasů a  která 
může při nekonání statutárního orgánu 
svolat jednání shromáždění sama. V kraj-
ním případě se nabízí, že podle obecné 
úpravy právnických osob (§ 165 odst. 1 
občanského zákoníku) jmenuje soud 
společenství vlastníků opatrovníka, a to 
i bez návrhu, kdykoliv se o tom při své 
činnosti dozví.

je nutné svolat 1× ročně schůzi, 
i když nenastaly nové okolnosti?
Ano, je to upraveno přímo občanským 
zákoníkem (§ 1207 odst. 1), kde je ulo-
žena povinnost statutárnímu orgánu SVJ 
svolat shromáždění vlastníků tak, aby se 
konalo nejméně jedenkrát do roka. V pří-
padech bytových družstev tomu dokon-
ce musí být do konce šestého měsíce po 
skončení účetního období, za které se 
schvaluje řádná účetní závěrka, zpravidla 
tedy do konce června kalendářního roku 
(srovnej § 638 odst. 2 zákona o obchod-
ních korporacích).

Lze odpovědnost výboru pojistit?
Ano, takové pojištění dnes nabízí řada 
pojišťoven a je běžnou součástí nabídky 
SBD Praha vůči svým klientům. Výše po-
jistného je řádově v úrovni 2–5 tisíc korun 
ročně a kryje v zásadě dostačujícím způ-
sobem možná rizika.

co s výborem, který nekomunikuje?
Tady je asi na místě postupovat podle 
povahy věci:

a)  buď statutární orgán existuje, ale ne-
komunikuje, pak je na místě jeho od-
volání a volba jiných osob členy statu-
tárního orgánu, nebo

b)  neexistuje a pak je zapotřebí statutární 
orgán zvolit.

V  prvém případě jen dodávám, že se 
často setkávám se situací, kdy statutární 
orgán nekomunikuje jen s jednotlivcem 
či jednotlivci. Pak je otázkou, nakolik je 
zvolený přístup správný, ale určitě ne-
bude pro takové případy jednoduché 
přesvědčit o řešení této situace většinu 
v domě. Cestu ke svolání shromáždění 
vlastníků jsem popsal výše.

jak efektivně postupovat proti chro-
nickým dlužníkům?
Záleží případ od případu. Velmi efektivní 
se ukazuje osobní jednání členů statutár-
ního orgánu osoby odpovědné za správu 
domu a pozemku, kterou je bytové druž-
stvo nebo společenství vlastníků jedno-
tek. Jde totiž o jednání na úrovni souse-
dů ve stejném domě a často bývá právě 
takový přístup účinný. Další možností je 
opakované zasílání upomínek, zpravidla 
z  úrovně účetní firmy spravující dům. 
Tento přístup doporučuji spojit s tím, aby 
byl dlužníkovi důsledně účtován i úrok 
z prodlení za dobu, kdy byl po splatnosti 
se svým závazkem. Krajní možností je pak 
podání žaloby u soudu.

Nové stanovy – na co nezapome-
nout. Doporučení „vychytávek“.
Hodně složitá otázka. Právní úprava by-
tového spoluvlastnictví v občanském zá-
koníku sama předvídá, že bližší úpravu 
vnitřních poměrů ve společenství vlast-
níků jednotek (SVJ) budou upravovat sta-
novy na rozdíl od bytového družstva, kde 
je řada pravidel dána rovnou zákonem 
o obchodních korporacích. Nelze zapo-
menout na ty oblasti, které vyjmenovává 
§ 1200 odst. 2 jako povinnou náležitost 
stanov.

Ale promyslet je třeba i například úpra-
vu kvalifikované většiny pro rozhodování 
o důležitých otázkách, protože se jinak 
užije pouze nadpoloviční většina přítom-
ných (§ 1206 odst. 2). Speciální úpravu 
vyžaduje také rozhodnutí mimo zase-
dání, tzv. per rollam, má-li být použito 
i k rozhodování o jiném okruhu otázek, 
než které stanoví zákon (§ 1210). A tak by-
chom mohli pokračovat. Pro klienty SBD 
Praha samozřejmě platí, že jim může být 
ku prospěchu konzultace s oddělením 
péče o  klienta či právním oddělením 
družstva.

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 vyjímáme některé dotazy a odpovědi:

/ /  c o  v á s  z a j í m á

Povinná náležitost stanov:

1. název obsahující slova „spo-
lečenství vlastníků“ a označení 
domu, pro který společenství 
vlastníků vzniklo,

2. sídlo určené v domě, pro který 
společenství vlastníků vzniklo; 
není-li to možné, na jiném vhod-
ném místě,

3.  členská práva a  povinnosti 
vlastníků jednotek, jakož i způ-
sob jejich uplatňování,

4.  určení orgánů, jejich působ-
nosti, počtu členů volených or-
gánů a jejich funkčního období, 
jakož i způsobu svolávání, jedná-
ní a usnášení,

5. určení prvních členů statutár-
ního orgánu,

6. pravidla pro správu domu a po-
zemku a užívání společných částí,

7. pravidla pro tvorbu rozpočtu 
společenství, pro příspěvky na 
správu domu a úhradu cen služeb 
a pro způsob určení jejich výše 
placené jednotlivými vlastníky 
jednotek.



Jednotlivé fáze zpracování v SBD Praha 
koordinuje a řídí energetik s dílčí součin-
ností pracovníků ekonomického úseku. 
Klíčovými fázemi pro zajištění potřeb-
ných podkladů pro rozúčtovatele jsou:

Kompletace dodavatelských faktur
Cílem SBD Praha je získávat dodavatel-
ské faktury v nejkratším možném termínu 
po ukončení kalendářního období (nejlé-
pe během ledna) na základě provedení 
skutečných odečtů fakturačních měřidel 
v objektu. Z tohoto důvodu SBD Praha již 
třetím rokem opět organizovala ve spo-
lupráci se zástupci spravovaných objek-
tů nahlášení ročních stavů fakturačních 
měřidel u cca 550 odběrů pro dodavatele 
vody k datu 31. 12. 2016. Stejně tak v do-
dávkách elektriky a plynu ve společných 
částech domu bylo možno provést roční 
odečet jednotlivých odběrů a požádat 
o zajištění mimořádné fakturace na ad-
rese energie@sbdpraha.cz.

Rychlou kompletaci faktur podporuje 
také nastavené zasílání dokladů u vět-
šiny klientů přímo na sídlo správce. Za-
znamenáváme také postupné zvyšování 
četnosti elektronického zasílání dokla-
dů ze strany dodavatelů, což v  rámci 
zrychlení odbavení této části procesu 
SBD Praha vítá. Pro tento účel je k dis-
pozici centrální evidenční schránka 
fakturace@sbdpraha.cz.

Stanovení celkových nákladů na 
objekt – nákladový list
Souhrn nákladů zajišťují pro klienta 
v naší správě v rámci svých služeb přímo 
rozúčtovatelé, mezi nejvíce zastoupený-
mi jsou to ISTA, IRTN a ULIMEX. U dvaceti 

objektů jsou rozúčtovatelé, kteří souhrn 
nákladů nezpracovávají, zde je tedy za-
jišťuje pro své klienty přímo SBD Praha.

U objektů s výměníkovými stanicemi, na 
které jsou napojeny jiné objekty odebí-
rající teplo, teplou nebo studenou vodu, 
zajišťuje SBD Praha kompletní přerozdě-
lení nákladů dle dohodnutého postupu 
a  po odsouhlasení všech stran dojde 
k předání dílčích nákladových listů jed-
notlivým rozúčtovatelům ke konečnému 
zpracování na úroveň bytů. Takových pří-
padů SBD Praha řeší v průběhu února/
března celkem u šedesáti objektů.

V této fázi je klíčová spolupráce zástup-
ců objektů, kdy je nutná součinnost při 
odsouhlasení. Zde po předložení finál-
ní verze běží sedmidenní lhůta, po jejíž 
uplynutí rozúčtovatel zahajuje 30 denní 
proces samotného zpracování konečné-
ho rozúčtování. Jedná se tedy o poslední 
moment, kdy je možné verzi připomínko-
vat a upravit.

Odečty bytových měřidel
Organizaci ročních odečtů bytů zajišťuje 
nejčastěji rozúčtovatel na základě uza-
vřeného smluvního vztahu. Stále převa-
žují odečty zpravidla fyzickým vstupem 
do bytu 1 x ročně, což je nevýhodné 
hlavně z  toho důvodu, že organizačně 
nelze garantovat 100% zajištění přístupů 
u všech uživatelů, přestože jsou vyhláše-
ny dva termíny. Některé objekty přistu-
pují k zajištění ročních odečtů vlastními 
silami, provádí je zástupci objektu, proto-
že se dokážou uživateli bytu lépe časově 
přizpůsobit.

Obecnou nevýhodou těchto fyzických 
odečtů je zpětné zjištění závad bytových 
měřidel, které mohou způsobit nepříjem-
né vysoké náklady ve vyúčtování, dále 
pouze zpětné odhalení vyšších ztrát (roz-
dílu mezi fakturačním měřidlem a celko-
vou naměřenou spotřebou na bytových 
měřidlech), které se ve vyúčtování projeví 
vyšší spotřební cenou. Právě téma ztrát 
je pro rok 2016 zastoupeno zvýšeným 
počtem dotazů v rámci reklamace vyúč-
tování.

Častější formu provádění odečtů a tím 
tedy moci předcházet výše uvedeným 
nepříjemnostem nejlépe řeší dálkové 
pořizování odečtů, které se postupně 
těší čím dál větší oblibě. SBD Praha tuto 
formu odečtu podporuje a jedním z cílů 
je zajistit pro své klienty výhodnější cenu 
na trhu.

Reklamace 2016
V rámci rozúčtování 2016 registrujeme 
nejvíce reklamací, dotazů a konzultací 
v oblasti vytápění. Protože se v roce 2016 
nově provádělo rozúčtování podle nové 
platné vyhlášky MMR č. 269 / 2015 Sb., 
která je prováděcím předpisem k záko-
nu č. 67 / 2013 SB a nahradila vyhlášku 
MMR č. 372/2001Sb., pocítili tuto změnu 
nejvíce ti uživatelé bytu, kteří v minulosti 
vůbec netopili nebo naopak patřili mezi 
uživatele s  výraznou naměřenou spo-
třebou. U těchto uživatelů registrujeme 
nejvíce nahlášených neoprávněných re-
klamací a konzultací.

energetik SBD Praha

JAKÉ BYLO
VyÚČtOVáNÍ SLUŽEB 2016
Vyúčtování služeb za rok 2016 bylo opět všem klientům SBD Praha předáno v řádném termínu do 30. dubna 
2017. Tento úspěšný výsledek již třetím rokem dokazuje, že rozhodnutí spolupracovat s externími dodavateli 
na rozúčtování bylo krokem správným. V letošním roce se podařilo na základě interních opatření lépe sledovat 
průběh zpracování a předcházet tak časovému prodlení.

/ /  I N F O R M A C E  K  V Y Ú Č T O V Á N Í

I n z e r c e
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DÁLKOVý ODEČET VODY A TEPLA
chráNÍ VašE SOUKrOMÍ
Pokud bydlíte v bytovém domě a máte na radiátorech umístěny poměrové rozdělovače tepla (indikátor) 
a vodoměr uvnitř v bytě, pravděpodobně vám také chodí výzvy, abyste v určitý den a hodinu zůstali doma 
a čekali na odečet. V době chytrých technologií a internetu je skoro neuvěřitelné, že máte cizí osobu vpustit do 
svého bytu. zdá se však, že klasickým měřicím přístrojům už pomalu odzvonilo.

„V posledních letech roste zájem a také 
prodej přístrojů nové generace, které 
umožňují dálkový odečet vody a tepla. 
U indikátorů je jejich podíl na celkovém 
objemu prodaných přístrojů praktic-
ky 100%, u vodoměrů 75%,“ potvrzuje  
Daniel Nový, obchodní ředitel společ-
nosti ista Česká republika s. r. o., a do-
dává: „V současnosti správcovské firmy, 
bytová družstva i společenství vlastníků 
bytových jednotek preferují vyspělé rá-
diové technologie, které umožňují dál-
kový odečet dat. Je totiž přesnější, zvy-
šuje komfort uživatelům bytů a eliminují 
chyby při odečtech i možnost záměrné 
manipulace s přístroji.“

Další výhodou je možnost provádění čas-

tějších odečtů a sledování naměřených 
hodnot na internetu. Majitel či správce 
nemovitosti i nájemníci tak mohou mít 
lepší přehled o spotřebě energií a vody 
v domě. Kromě zamezení plýtvání může 
radiový odečet přispět také k odhalení 
nechtěných úniků vody při haváriích 
(např. protékající záchod) v době, kdy je 
nájemník na dovolené.

Častější odečty všech měřicích zařízení 
v bytě zajistí i větší spravedlnost při stě-
hování. Zaplatíte pouze to, co jste sku-
tečně spotřebovali.

Dálkové odečty indikátorů a vodoměrů 
probíhají ve dvou variantách. První je po-
mocí mobilní sběrnice dat, tou druhou 

a v tuto chvíli nejmodernější možností, 
je odečet pomocí automatické sběrnice 
dat. Tato varianta také umožňuje nad-
stavbu, a to webový portál s přehledem 
spotřeby tepla a vody v domě či bytě. 
Technologie poměrového měření spo-
lečnosti ista už dnes splňuje všechny 
české i  evropské normy a  je plně při-
pravena na nová pravidla rozúčtování 
evropské směrnice EED/27/2012.

Žádný zbytečný elektrosmog
Důležité je, aby přístroje (poměrové 
rozdělovače tepla, měřiče tepla a  vo-
doměry) byly schopné obousměrného 
rádiového přenosu. Jako první na na-
šem trhu jím byly vybaveny všechny pří-
stroje společnosti ista. Rádiový modul 



přístrojů za běžného provozu pasivně 
„naslouchá“. Vysílat začne pouze při cí-
leném dotazu ze sběrnice dat v případě 
plně automatizovaného odečtu nebo od 
odečitatele, který se dostaví do domu. 
Díky obousměrné komunikaci se snižu-
je elektromagnetické zatížení životního 
prostředí  – tzv.  elektrosmog a  to tím, 
že se odesílají pouze krátké zprávy ve 
velkých intervalech. Elektromagnetické 
záření měřičů tepla a dalších přístrojů 
s možností dálkových odečtů je oproti 
např. mobilním telefonům zcela zane-
dbatelné, není tedy důvod k  obavám 
o zdraví.

Všechny komponenty systému by také 
měly mít bateriové napájení, aby jejich 
instalace v objektu nevyžadovala kabe-
lové rozvody. Baterie v přístrojích vydrží 
více než 10 let.

KON TAK T Y

ista Česká republika s. r. o.

Více informací na www.ista.cz.

Energie pod kontrolou
symphonic® 3 – úspora energií a nákladů  
díky radiovému systému odečtu spotřeby tepla 
v bytových domech

ista Česká republika s.r.o. 
Jeremiášova 947  155 00 Praha 5    tel. 296 337 511   ista@ista.cz

  snadné provedení odečtů bez návštěvy  
odečtové služby v bytech

  naměřené údaje z měřičů jsou automaticky  
a bezchybně odečteny

  služba online www.ista24.cz Vám umožní  
kdykoliv sledovat spotřebu energií

I n z e r c e

/ /  S Y M P H O N I C  3  –  R Á D I O V ý  S Y S T E M

←  Sběrnice dat memonic 3 je umístěna ve společných prostorách. 
Umožňuje odečet bez nutnosti vstupu do bytů.

↑  Rádiová technologie s obousměrným přenosem zaručuje vysokou 
spolehlivost odečtů.
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SEN
NEBO rEaLita?
Představte si, že jdete žádat o úvěr na opravu vašeho bytového domu a banka nejen že netrvá na zapojení 
vlastních zdrojů vašeho družstva či SVj do financování investice, ale úvěr poskytne za úrokovou sazbu pod 2 % 
a ani nepožaduje platit měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu. A co víc – banka vám ještě jedno procento 
z výše vyčerpaného úvěru vrátí na váš účet! zdá se vám to v dnešních podmínkách jako nesplnitelný sen? Pak se 
rychle probuďte – v čSOB je to nyní realita.

Od loňského roku mohou vlastníci byto-
vých domů opět plně využít státních do-
tačních programů, které výslednou cenu 
provedené investice výrazně sníží. Bytová 
družstva a společenství vlastníků (SVJ) na 
území Prahy tak mohou požádat o dotaci 
z programu Nová Zelená úsporám (NZÚ), 
ve zbytku republiky pak jsou připrave-
ny zdroje z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP). V průběhu 
roku 2016 se navíc poměrně sjednotily 
jak požadavky obou programů, tak i výše 
možné podpory. Řadě žadatelů se tak jimi 
realizovanou investici, právě díky této 
dotační podpoře, podařilo zlevnit v prů-
měru až o 30 %. Pozitivní zprávou je, že 
v obou programech je dostatek prostřed-
ků i pro rok letošní. Společným znakem 
NZÚ i IROP je ale skutečnost, že k výplatě 
dotace dojde poté, co je investice realizo-
vána a současně je doloženo splnění pro-
jektovaných parametrů. Je proto logické, 
že většina bytových družstev a SVJ tedy 
potřebuje minimálně úvěrem překrýt 
období do vyplacení dotace. Od bank se 
očekává, že úvěrem nejen pokryjí náklady 
rekonstrukce, ale současně umožní pro-
vedení mimořádné splátky úvěru z do-
tace. Pokud např. klient před podpisem 
úvěrové smlouvy ČSOB sdělí, že má zájem 
požádat o dotaci, kterou bude chtít pou-
žít na mimořádnou splátku úvěru, bude 
mít již v úvěrové smlouvě zakotveno, že 
takovou splátku může provést i při fixní 
sazbě bez hrozby jakékoliv sankce.

V době, kdy je reálné získat státní dotace 
a kdy se úrokové sazby z úvěrů stále drží 
na rekordně nízké úrovni, se ČSOB roz-
hodla vyjít vstříc požadavkům bytových 
družstev a SVJ v oblasti financování oprav 
a modernizací a nyní přichází s nabídkou 
úvěrování, která má nejen napomoci ješ-
tě více snížit náklady spojené s takovou 
investicí, ale zejména potencionální 
klienty opravdu zaujmout. To, že ČSOB 
je připravena profinancovat i 100 % roz-
počtových nákladů investiční akce, je již 

samozřejmostí. Banka jde se svou nabíd-
kou ještě dále – pokud si její klienti z řad 
bytových družstev a SVJ zafixují pevnou 
úrokovou sazbu minimálně na 10 let, 
automaticky jim po celou dobu spláce-
ní úvěru nebude banka účtovat měsíční 
poplatek za vedení úvěrového účtu. Navíc 
pouze ČSOB je schopna nabídnout ještě 
další výhodu – formou dotace vrátit 1 % 
z výše čerpaného úvěru na účet klienta! 
Umožňuje to její Program energetických 
úspor, ze kterého jsou dotace vypláceny. 
Podmínkou získání takové dotace je, že 
úvěr byl použit na finanční pokrytí inves-
tice, která přinese prokazatelnou úsporu 
energií. Důležité je, že žádost o příspě-
vek není byrokraticky náročná! Obejde 
se bez energetického auditu a  dalších 
expertních posudků. Navíc touto dotací 
je možné podpořit i úvěr na rekonstrukci 
nepanelových domů a lze jej současně 
kombinovat s dotacemi z programů NZÚ 
či IROP. Žádost o ni se ČSOB předkládá 
současně se žádostí o úvěr.

V období, kdy úrokové sazby z úvěrů jsou 
na svém minimu, však neroste jen zájem 
bytových družstev a SVJ o úvěry na revi-
talizace, ale ČSOB se stále častěji setká-
vá s požadavkem na poskytnutí nového 
úvěru, účelově určeného na refinancová-
ní úvěru stávajícího, který je ale úročen 
výrazně vyšší sazbou. Zatímco u bankov-
ních úvěrů a  překlenovacích úvěrů od 
stavebních spořitelen, úročených fixních 
sazbou, je jejich refinancování ve většině 
případů spojeno s poměrně vysokou fi-
nanční sankcí (a je otázkou počítání, zda 
se refinancování vyplatí), pak u klasických 
úvěrů ze stavebního spoření žádná tako-
vá sankce nehrozí. Již v loňském roce se 
ukázala správnost ekonomického myšlení 
členů řady výborů SVJ a představenstev 
BD, když se rozhodli využít situace na trhu 
a pokusili se pro svůj dům získat co nejvý-
hodnější úvěrové podmínky. Jen na ČSOB 
se obrátilo s žádostí o refinancování své-
ho stávajícího úvěru několik desítek kli-

entů stavebních spořitelen. Poté, co řadu 
let spláceli pouze úroky z překlenovacího 
úvěru a dospořovali, se dostali do fáze, 
kdy se jejich meziúvěr překlopil na klasic-
ký úvěr ze stavebního spoření. Přes to, že 
na tomto úvěru měli nižší sazbu, než jaká 
byla na úvěru překlenovacím, při srovná-
ní se stávající úrovní úrokových sazeb 
bankovních úvěrů zjistili, že jejich úvěr je 
stále v průměru téměř o 2 % dražší. Díky 
refinancování pak získali úvěr nejen za 
výhodnějších úrokových podmínek, ale 
i při zachování dosavadní výše měsíčních 
splátek budou takový úvěr splácet kratší 
dobu než úvěr původní. Že se tak úspora 
celkových úrokových nákladů vlastně ná-
sobí, netřeba dodávat.

KONTAKTY:

www.csob.cz

7 důvodů proč využít úvěr 
od čSOB pro financování 
rekonstrukce právě letos:

• rekordně nízká úroveň úroko-
vých sazeb

• dostupnost dotací ze státních 
podpůrných programů

• mimořádná splátka úvěru 
z dotace bez hrozby sankce

• do investice není nutné zapo-
jit vlastní zdroje

• při fixaci sazby min. na 10 let 
se neplatí měsíční poplatek

• až 20 % objemu úvěru lze 
převést na běžný účet

• jen u ČSOB lze navíc získat 
dotaci 1 % z objemu úvěru

/ /  J A K  N A  F I N A N C O V Á N Í
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ČEZ ESCO

jaKO NOVý PartNEr NEjEN 
V ELEKtricKé ENErgii
SBD Praha již několik let provádí pro své klienty v oblasti energetického managementu přesmluvnění 
dodavatelů elektrické energie na základě optimalizace spotřeb na jednotlivých odběrných místech. V květnu 
2017 jsme se dohodli s dceřinou společností čEzu, největšího výrobce a dodavatele elektrické energie, na 
spolupráci a zařadili jsme čEz EScO do portfolia dodavatelů silové části EE.

Takže od této chvíle, budete dostávat 
od SBD Praha vedle současné nabídky 
alternativních dodavatelů EE na společ-
ných částech domu také nabídku uve-
deného dodavatele. Následně pak bude 
ČEZ připraven nabídnout rovněž EE pro 
jednotlivé byty.

Vedle EE spolupracujeme se společností 
ČEZ ESCO i na dalších produktech pro 

bytové domy, o kterých Vás bude infor-
movat v příštím vydání Info panelu, nebo 
v našem e-zpravodaji či na seminářích 
Akademie pro bytové domy.

Věřím, že tento silný partner bude pro 
Vás, Vážení klienti, silným a erudovaným 
partnerem jak po stránce technické, fi-
nanční tak i environmentální.

Aleš Šigut

/ /  S P O L U P R A C U J E M E

I n z e r c e
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JAKÁ TÉMATA SE V OBLASTI
BytOVých DOMů řEšÍ 
NEjVÍcE?
jednoznačně nejvíce diskutovaná témata, která obyvatelé bytových domů zajímají, patří do oblasti správy 
domu, legislativy a mezilidských vztahů. Vzhledem ke stavební sezoně jsou hned na druhém místě rekonstrukce 
domů. co zajímá vás? Na www.okolobytu.cz každý den probíhá řada diskusí a jsou zveřejňovány nové 
informace. zapojte se i vy!
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Rok 2016 byl velmi úspěšný
Před 10 lety zde žádná družstevní byto-
vá výstavba v Praze neexistovala, tento 
produkt na trhu prostě nebyl. Jak velký 
je to rozdíl oproti dnešní době, protože 
nyní výstavba družstevních bytů zažívá 
opravdu velký boom. Od roku 2011, kdy 
česká společnost FINEP přišla na trh 
s produktem moderní družstevní bytové 
výstavby, rostou prodeje každým rokem. 
A rok 2016 byl co do prodejů rekordní 
a od roku 2011 prodal samotný FINEP 
více než 600 nových bytů v družstevním 
vlastnictví. Dnes tyto byty prodává již ve 
třech pražských lokalitách a letos by měl 
přijít s nabídkou čtvrté.

Když média popisují, čím si tato forma 
moderního městského rezidenčního 
bydlení získává stále větší popularitu 
mezi zájemci o nové bydlení, tak vždy 
uvádí několik bodů, které jsou atrak-
tivní. Je to především ta skutečnost, 
že moderní družstevník při svém zájmu 
o nové bydlení nemusí nikde prokazovat 
své příjmy tak, jak je tomu vždy při žá-

dosti o hypotéku. A na to dnes slyší jak 
mladé rodiny s dětmi, tak i starší páry 
nebo stále častěji i osoby samostatně 
výdělečně činné. Dnes se můžete stát 
družstevníkem klidně už od 18 let (když 
vám nejspíše pomohou rodiče nebo vyu-
žijete třeba i úvěr ze stavebního spoření), 
stejně tak i v letech, kdy si plnohodnotně 
užíváte důchodového věku. Takový věko-
vý rozptyl u bytů v osobním vlastnictví 
nenajdete.

Dalším častým důvodem, který se v mé-
diích objevuje u komentářů výhod druž-
stevního bydlení je možnost snadné-
ho převodu na jiné osoby, což je jinak 
u vlastnického bydlení záležitost poměr-
ně složitá a i finančně nákladná. A navíc, 
u družstevního bydlení se neplatí daň 
z nabytí, protože se převádí družstevní 
podíl.

A  třetí, dnes často citovaný důvod je 
i správa nemovitosti. Každé nové druž-
stvo má od svého prvopočátku jasně 
daná pravidla, podle kterých tzv.  jede. 

Má svého profesionálního a  odborně 
zdatného správce, jasně dané stanovy, 
které se nejenom (i díky právě správci) 
dodržují, ale řeší se v  nich i  provozní 
věci, pravidla hlasování, výše družstev-
ních příspěvků, atd. To vše uvedené totiž 
často u společenství vlastníků bytových 
jednotek u bytů v osobním vlastnictví 
neplatí nebo se nedodržuje.

Nově média objevila i další výhodu druž-
stevního bydlení. A  to tu, že si dnešní 
družstevník může řídit výši své měsíční 
splátky bez zásadních sankcí. A  to je 
opět rozdíl oproti klasické hypotéce, kde 
jakékoli mimořádné splátky nebo změny 
jsou často pod velkou finanční sankcí. 
A to už ani nezmiňujeme všem družstev-
níkům jistě známý fakt, že si „svůj“ byt 
mohou kdykoli, po doplacení podílu, 
převést do osobního vlastnictví.

Roste podíl rekonstrukcí
Co je dnes ale největší změnou obecně 
u družstevního bydlení? Tu změnu ne-
najdete u moderních rezidenčních pro-

ZÁJEM O DRUŽSTEVNÍ
ByDLENÍ StáLE rOStE
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jektů, ale naopak u starší družstevní vý-
stavby. Dnes se v Praze, vlivem zastavení 
procesu povolování nových bytových 
projektů, neustále zvyšuje průměrné 
stáří nemovitostí. To již v Praze překro-
čilo hranici 60 let. Naše hlavní město 
má nejstarší bydlící fond z celé České 
republiky a  každým dalším měsícem 
bytový fond stárne. Stárne meziválečná 
výstavba, stejně tak i  projekty z  50.  či 
60.  let, masívní panelákovou výstavbu 
ze 70. a 80. let nevyjímaje.

Z důvodu stárnutí bytového fondu a stá-
le více omezené nabídky nových rezi-
denčních projektů bude v dalších letech 
růst podíl rekonstrukcí. A to především 
vnitřních prostor a  vybavení jednotli-
vých bytových jednotek. Podle analýzy 
společnosti ProBydlení, která byla pre-
zentována v médiích, budou investice 
do rekonstrukce domácností v průměru 
dosahovat výše 400 tisíc Kč na jednu 
domácnost v dalších 5 letech. Zároveň 
z dat této analýzy vyplývá, že v případě, 
že půjde o rekonstrukci pro tzv.  inves-
tiční bydlení, tak cenové náklady budou 
v průměru dosahovat výše 150 000 Kč. 
Tyto náklady pak majitel nemovitosti 
promítne do nájemného v  horizontu 
5 let. A  posledním zajímavým údajem 
analýzy společnosti ProBydlení je ta 
informace, že rekonstrukci bytu nebo 
rodinného domu (v objemu vyšším jak 
150 tisíc Kč) plánuje v  horizontu opět 
maximálně pěti let každý třetí majitel 
nemovitosti, která byla postavená před 
rokem 2000.

Stárne i vybavení domácností
Výše uvedená data o  nástupu rekon-
strukcí vycházejí i z průzkumu, který spo-
lečně realizovaly společnosti ProBydlení 
a realitní kancelář MAXIMA REALITY v ob-
dobí června 2015 až října 2016. Tento 
průzkum se zaměřil i na stáří bytového 
vybavení domácností.

Tabulka průměrného stáří vybavení 
domácnosti

Je nevyřčenou pravdou, že bytový fond 
družstevního bydlení tam, kde se o něj 
odborně a profesionálně stará zkušený 
správce, je v  lepším technickém stavu 
než obdobný bytový fond bytů v osob-

ním vlastnictví. Ale čas neošidíte, ani 
u svého věku a ani u kvality svého byd-
lení. To, že družstevní bydlení je a bude 
i nadále výraznou alternativou bydlení 
v osobním vlastnictví už dnes, a to ne-
jenom v Praze, ví řada zájemců o bydle-
ní. I proto už dnes tvoří 12 až 15% podíl 
ve vlastnické struktuře rezidenčního 
bydlení. A lze očekávat, že bude do bu-
doucna i vyhledávanější. A to i z důvodu 
kvalitnější správy a údržby nemovitosti. 

A  družstevníci tak budou mít logicky 
i  více času i  energie na rekonstrukce 
nebo výměnu vybavení domácnosti 
v okamžiku, až daná situace nastane.

TYP VYBAVENÍ PRůMĚRNÉ STářÍ VYBAVENÍ 
V ČESKýCH DOMáCNOSTECH

kuchyně 25

sedací soupravy 10

koupelny a toalety 25

dětské pokoje 8

ložnice 14

skříně úložné prostory 24

dveře interiér 23

dveře exteriér 24

Technické vybavení domácnosti – např. 
topení, klimatizace, světla …

15 až 20

Zdroj: Maxima Reality, ProBydlení
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cíl rekonstrukce a pečlivá příprava 
výběrového řízení
Všichni členové představenstva se celým 
záměrem zabývali velmi pečlivě a detail-
ně. „Od začátku jsme věděli, že přípravu 
a organizaci výběrového řízení ani vlastní 
realizaci nechceme svěřit „na klíč“ žádné-
mu externímu subjektu. Zpětně to hodno-
tím jako základ úspěchu. Rozdělili jsme 
si proto s kolegy z představenstva úkoly, 
vše jsme konzultovali s celou řadou od-
borníků z oboru, byli jsme si prohlédnout 

několik obdobných zateplených domů 
v okolí a pak jsme se rozhodli, že chceme 
jít trochu jinou cestou“, říká předsedkyně 
družstva Jarmila Doudová. Záměrem bylo 
získat nadstandardně kvalitně zrekon-
struovaný dům, který by měl i moderní ar-
chitektonickou hodnotu – s netradičním 
designem a neotřelým technologickým 
pojetím (např. odvodnění balkónů, bal-
kónová zábradlí a jejich výplně atd.). „Po-
stupovali jsme tak, že jsme si, na základě 
našeho jednoznačného zadání, nechali 

zpracovat projektovou dokumentaci, kte-
rá zároveň posloužila jako skvělý podklad 
pro výběr kvalitního zhotovitele. V zadá-
vací dokumentaci jsme pak potenciálním 
realizačním firmám definovali poměrně 
přísné parametry jednotlivých materiálů 
a výrobků, trvali na projekčních detailech 
problematických míst atd. Součástí zadá-
ní výběrového řízení byl i podrobný výkaz 
výměr, který nám zaručil perfektní porov-
natelnost všech obdržených nabídek.“

VYPLATÍ SE ARCHITEKTONICKY 
KVALITNÍ REKONSTRUKCE?
PřÍKLaD z Prahy 8 
POtVrzUjE, ŽE aNO!
Povedená revitalizace 5patrového domu v pražských Kobylisích je ukázkovým příkladem toho, jak krásně se dá 
bydlet v původně smutném a ničím nevybočujícím šedivém panelovém domě.
Při schvalování tohoto investičního záměru na členské schůzi družstva byla hlavním tématem nejprve 
cena plánovaného „zateplení“. Vzhledem k jasné vizi představenstva domu a vysvětlení celého záměru 
jednotlivým členům se však podařilo akci pojmout velkoryse a moderním způsobem. Skvělý výsledek 
rekonstrukce pak potvrdil, že to stálo zato. Pojďme ale popořadě.

/ /  N E C H T E  S E  I N S P I R O V A T
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Osvědčilo se nám, že jsme si výbě-
rové řízení zadali a transparentně 
vyhodnocovali sami
„Ze začátku jsme měli trochu obavy, jestli 
vlastními silami vše zvládneme, navíc na 
nás ležela nemalá tíha zodpovědnosti, 
ale protože jsme měli konkrétní před-
stavu o  celkovém řešení rekonstrukce 
domu a k dispozici finální částku v rámci 
možností družstva, shodli jsme se, že to 
zvládneme. Zorganizovali jsme časově 
velmi náročné výběrové řízení, do kterého 
se v 1. kole přihlásilo 22 firem!“ komen-
tuje přípravu rekonstrukce domu Jarmila 
Doudová.

„Vítězem více kolového tendru se nako-
nec stala společnost VEXTA a. s., která 
nás od začátku zaujala precizně zpraco-
vanou cenovou nabídkou, kvalitními re-
ferencemi a v neposlední řadě i osobním 

přístupem po celou dobu trvání výběro-
vého řízení, který nás přesvědčil o tom, 
že se nám s  nimi záměr rekonstrukce 
podaří stoprocentně naplnit“, potvrzuje 
ing. arch. Richard Pudlák – spoluautor 
architektonického řešení a zároveň člen 
představenstva BD.

Realizace díla
Po získání nezbytných formalit (stavební 
povolení, souhlasy všech dotčených úřa-
dů a organizací), oboustranném odsou-

hlasení detailního harmonogramu prací, 
vyvzorkování všech materiálů ve spolu-
práci s určeným dodavatelem zateplova-
cího systému STO, bylo konečně možno 
práce na rekonstrukci objektu zahájit. 
Vzhledem k vynaloženému úsilí při přípra-
vě celé akce pak vlastní stavební úpravy 
probíhaly přesně podle plánu a bez ja-
kýchkoli zádrhelů. „Musím říct, že jsem 
celou akci bral jako výzvu“ konstatuje 
hlavní stavbyvedoucí společnosti VEXTA 
a. s. Marek Trávníček a pokračuje: „Přede-
vším vzhledem k náročným systémovým 
požadavkům výrobce ETICS, společnosti 
STO, si celá akce vyžádala nadstandardní 
pečlivost nejen při její přípravě, ale i při 
vlastní realizaci.“

Panelák nebo novostavba?
Výsledek snažení a spolupráce všech zú-
častněných se ale dostavil. Velkým zado-
stiučiněním pro všechny byl okamžik, kdy 
se po třech měsících od zahájení prací 
zdemontovalo lešení a dům se „vyloupl“ 
v celé své kráse. Je teď opravdu k nepře-
hlédnutí a klasickému „paneláku“ se moc 
nepodobá. Naopak. Snese srovnání s nej-
povedenějšími novostavbami bytových 
domů v okolí.

KONTAKTY:

VEXTA a. s.
Více na www.vexta.cz, info@vexta.cz,
nebo na bezplatné infolince 800 900 963.

/ /  N E C H T E  S E  I N S P I R O V A T

zateplení domů a revitalizace
Máme dlouholeté zkušenosti 
v oblasti zateplení a revitalizací 
panelových, bytových či rodin-
ných domů. Dále realizujeme 
i  rozsáhlejší rekonstrukce a  za-
teplení veřejných budov či vět-
ších objektů. Prioritou naší spo-
lečnosti je vstřícná komunikace 
a  serióznost, samozřejmostí je 
dodržování cen a termínů.

Dodávka a montáž oken 
a dveří
Zajišťujeme komplexní dodávku, 
montáž a  záruční a  pozáruční 
servis oken a dveří VEKRA. Díky 
našim dlouholetým zkušenostem 
v  oboru získáte při objednávce 
garanci kvality a precizně odve-
dené práce. Pro dodávku a mon-
táž oken disponujeme zkušenými 
obchodními i montážními pracov-
níky s dlouholetou praxí.
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Z LEGISLATIVNÍHO
PrOcESU
Níže se zabýváme výsledkem prvního návrhu na změnu občanského zákoníku a dále dvěma dalšími tisky 
týkajícími se bytového spoluvlastnictví, které nyní čekají na projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu čR.

Marek Letocha

Sněmovní tisk č. 642, tj. první novela ob-
čanského zákoníku, jejíž obsahem jsme 
se zabývali v  minulém čísle, byla dne 
14. 12. 2016 projednána Senátem, který 
vyjádřil vůli se návrhem nezabývat. Pre-
zident zákon podepsal dne 20. 12. 2016, 
premiér totéž učinil dne 22.  12.  2016 
a zákon byl dne 30. 12. 2016 vyhlášen ve 
Sbírce zákonů pod č. 460/2016 Sb. Při-
pomínáme, že jeho obsahem bylo mimo 
jiné i  zrušení povinnosti změnit název 
společenství tak, aby obsahoval slova 
„společenství vlastníků“, pro společenství 
vzniklá do 31. 12. 2013, a znovuzavedení 
předkupního práva spoluvlastníků nemo-
vité věci s výjimkou osob blízkých. Účin-
nosti tento zákon nabyl dne 28. 2. 2017.

Dalším tiskem, jehož legislativní proces 
sledujeme, je sněmovní tisk č. 920, který 
se rovněž pokouší o novelizaci občanské-
ho zákoníku. Podstatnými částmi obsahu 
tohoto návrhu jsme se také zabývali v mi-
nulém čísle, připomeneme je tak jen te-
legraficky – jednodušší změna prohlášení 
vlastníka, jednoznačná úprava přechodu 
dluhů, možnost společenství převzít úvěr 
bytového družstva, zjednodušení založe-
ní společenství schválením stanov.

První čtení tohoto tisku proběhlo v Posla-
necké sněmovně dne 28. 4. 2017, přičemž 
tisk byl přikázán k projednání výborům 
ústavně právnímu a pro veřejnou správu 
a regionální rozvoj. Nyní se tento tisk na-
chází v Poslanecké sněmovně ve druhém 
čtení.

Rovněž sledujeme osud sněmovního tis-
ku č. 1108, kterým je senátní návrh záko-
na, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřej-
ných dražbách, ve znění pozdějších před-
pisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů.

Podle důvodové zprávy k  tomuto tis-
ku existuje závažný problém týkající se 
úhrady závazků vlastníků jednotek souvi-
sející se správou domu a pozemku. Vlast-
níci jednotek jsou de facto nuceni nést 
náklady za ty vlastníky jednotek, kteří 
nehradí řádně své závazky související se 
správou domu a pozemku (např. osvět-
lení společných prostor, teplo, odpady, 
příspěvky do „fondu oprav“ atd.). Sou-
časná právní úprava neobsahuje právní 
nástroje, které by umožňovaly ochranu 
práv vlastníků jednotek, kteří řádně své 
závazky související se správou domu 
a  pozemku hradí. Dle zákonné úpravy 
jsou nuceni ručit za závazky těch vlast-
níků jednotek, kteří dluží často značné 
částky za správu domu a pozemku. V dů-
sledku preferenčního postavení zejména 
zástavních věřitelů je omezena vyma-
hatelnost jejich pohledávek. Jednotliví 
vlastníci jednotek v domech, kde vznikne 
bytové spoluvlastnictví, nemají žádnou 
možnost ovlivnit, kdo bude spolu s nimi 
také vlastníkem jednotky v domě, neboť 
vznik bytového spoluvlastnictví v domě 
vyplývá přímo ze zákona. Ostatní vlast-
níci jednotek v domě jsou při vymáhání 
pohledávek vůči neplatícím vlastníkům 
jednotek v nerovném postavení oproti 
například bankám, které jsou zástavními 
věřiteli. Pokud dlužník (vlastník jednotky) 
dobrovolně dluh neuhradí a nemá jiný 
majetek, lze sice přistoupit k výkonu roz-
hodnutí prodejem jednotky nebo k draž-
bě, ale ve většině případů na úhradu po-
hledávek souvisejících se správou domu 
a pozemku nezbude nic, protože výtěžek 
z prodeje jednotky připadne v celém roz-
sahu zástavnímu věřiteli. Podle dostup-
ných statistických údajů bylo v roce 2014 
v České republice evidováno cca 58 000 

společenství vlastníků, které spravovaly 
celkem cca 1‚3 mil. jednotek, přičemž 
počet takových domů narůstá s převody 
bytů do vlastnictví a s výstavbou těchto 
domů. Nedostatečná právní ochrana se 
tedy týká značné části obyvatel České 
republiky.

Důvodová zpráva dále uvádí, že vzhle-
dem k  výše uvedeným problémům se 
navrhuje dílčí změna občanského soud-
ního řádu, zákona o veřejných dražbách 
a insolvenčního zákona, která by posílila 
pozici věřitelů v případě pohledávek sou-
visejících se správou domu a pozemku 
vůči vlastníkovi jednotky. Cílem návrhu 
je zakotvit princip, který by znamenal, že 
pohledávky související se správou domu 
a  pozemku vůči vlastníku jednotky by 
byly uspokojovány přednostně z výtěžku 
z prodeje jednotky, a  to do výše jedné 
desetiny tohoto výtěžku. Toto upřednost-
nění pohledávek souvisejících se správou 
domu a pozemku v domech, které jsou 
v bytovém spoluvlastnictví, v omezeném 
rozsahu umožní lépe vyvážit práva věřite-
lů, kdy je doposud zástavní věřitel v nepo-
měrně lepším postavení než společenství 
vlastníků či vlastníci jednotek v domech, 
v nichž nevzniklo společenství vlastníků, 
a posílí se tak vymahatelnost těchto po-
hledávek, tedy i  princip odpovědnosti 
dlužníků za své dluhy. V opačném případě 
se totiž vytrácí důležitý princip fungová-
ní kondominia, to znamená vyvážení práv 
a povinností jednotlivých členů – vlastní-
ků jednotek.

Jde o senátní návrh zákona, byl tedy nej-
prve rozeslán dne 21. 11. 2016 senátorům 
jako tisk č. 10. Po projednání tisku v se-
nátních výborech (ústavně-právním; pro 
územní rozvoj, veřejnou správu a životní 
prostředí) byl návrh dne 20. 4. 2017 Sená-
tem schválen. Poslanecké sněmovně byl 
návrh předložen 2. 5. 2017, přičemž bylo 
navrženo projednávání tak, aby sněmovna 
mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas 
již v prvém čtení. Vládě byl návrh k vyjád-
ření stanoviska zaslán 4. 5. 2017 a kromě 
toho tedy ještě čeká na zařazení na pro-
gram schůze Poslanecké sněmovny.
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STANOVENÍ HODNOTY 
NEMOVITOSTI

U POjištĚNÍ MajEtKU
Vlastnit nemovitost neznamená mít jenom majetek, ale mít za něj i zodpovědnost. Vedle nutnosti vytvářet 
si finanční rezervu na jeho údržbu by měla být samozřejmostí také kvalitní pojistka pro případ nenadálých 
událostí. Ta by měla být sjednána na odpovídající hodnotu. V tomto čísle Vám přiblížíme, jak se tato hodnota 
stanovuje a jaké máte možnosti při uzavírání pojištění s Vaší pojišťovnou, aby to bylo pro Vás jednodušší.

Tereza Brychtová

co chrání pojištění?
Pojištění nemovitosti chrání budovu, 
zejména její zdi, omítky, střechu, okna, 
dveře apod., a také s budovou související 
další stavby a příslušenství na pozemku 
jako garáž, plot, chodníky a jiné. Pozemek 
není součástí pojištění nemovitosti.

Hodnota, pojistná hodnota, pojistné 
částky, pojistné
Od výpočtu pojistné hodnoty se odvíjí 
volba pojistné částky, na jejímž zákla-
dě stojí určení sazby a výše pojistného. 
Tradičně se posuzuje hodnota z hlediska 
„směnné hodnoty“ věci, tedy té, za níž se 
dá tato věc prodat na trhu. V pojištění je 
toto pojetí však nedostatečné. Je tedy 
třeba definovat tyto pojmy: současná 
cena (při poskytování náhrady škod musí 
pojistitel vyplácet současnou cenu, tedy 
cenu dnešní, jež může být mnohdy vyšší 
než cena věci původní v závislosti na růs-
tu cen, je třeba také opravovat pojistnou 
hodnotu při každém obnovení pojištění) 
a tržní cena ( jakmile se ustálí cena, za 
kterou se předmět prodává, jsou vlastníci 
předmětů téže kategorie nuceni přijmout 
fakt, že hotová věc či podobný předmět, 
který je součástí jejich majetku, má tu-
též hodnotu. Může se stát, že tržní cena 
domu, který byl poškozen, je nižší, než 
kolik by stála jeho oprava. Pak náhrada 
škody pojistitelem může být řešena po-
skytnutím jiného domu, jenž je podobný 
tomu poškozenému). Není-li ujednáno 

jinak, představuje pojistnou hodnotu 
majetku jeho obvyklá cena, kterou má 
majetek v době, ke které se určuje jeho 
hodnota.

Plná hodnota
Plná hodnota je definována jako nejvyšší 
možná majetková újma, která může v dů-
sledku pojistné události nastat. Pojištění 
na plnou hodnotu je základním typem 
pojištění vycházející z co nejpřesnějšího 
určení pojistné hodnoty. Pojistná částka 
pak udává horní hranici plnění a intenzitu 
pojistné ochrany. Pokud je nižší než 1, pak 
se jedná o podpojištění. Znamená to niž-
ší pojistné, ale také nižší pojistné plnění, 
a to přesně v poměru, v jakém jsou výše 
zmíněné hodnoty. Snahou je dosáhnout 
poměru rovno 1. Může se stát, že poměr 
je vyšší než 1. Pak se jedná o přepojištění. 
To však neznamená vyšší pojistné plnění, 
jelikož plnění vychází ze skutečné výše, 
nikoliv z definované pojistné částky, zna-
mená však zbytečné navýšení pojistného.

Pojištění na novou cenu
Cena nová je ta, za kterou lze v daném 
místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stej-
nou nebo novou, stejného druhu a účelu. 
To v praxi znamená, že pokud budeme 
např. vlastníky domu z roku 1960 a jeho 
pořizovací cena byla např. 300 000  Kč 
v  roce 1960, dnes by dům se stejnou 
podlahovou plochou, o stejné kubatuře 
obestavěného prostoru a ve stejné úrov-
ni technického provedení byl pořízen za 
cenu 3 000 000 Kč. Na cenu novou jej tedy 
pojistíme na PČ 3 mil. Kč.

V případě vzniku škody Vám 
bude pojišťovnou vyplaceno po-
jistné plnění, a to maximálně do 
výše pojistné částky, respektive 
skutečné ceny nemovitosti.

Pojištění na časovou cenu
Cena časová je taková, kterou měla věc 
bezprostředně před pojistnou událostí, 
stanoví se z nové ceny věci, přičemž se 
přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného 
znehodnocení anebo k zhodnocení věci, 
k němuž došlo její opravou, moderniza-
cí nebo jiným způsobem. Tento způsob 
pojištění není vhodný pro rodinné domy, 
protože pokud dojde k jejich celkovému 
zničení, nebudou obyvatelé (pojistník) 
schopni za získané pojistné plnění posta-
vit nový ve stejném rozsahu. Pro pojištění 
občanů se tedy tento typ ceny v praxi ne-
používá. U pojištění podnikatelů pak nao-
pak některé starší domy či haly, jež nebyly 
nikdy rekonstruovány, nelze pojistit jinak 
než na cenu časovou.

Pojištění na zlomkové hodnoty
Pokud je klient reálně vystaven pouze rizi-
ku částečné škody, nebo v případech kdy 
nelze sjednat pojištění na ohraničené ryzí 
zájmové riziko, je vhodné uplatnit pojiště-
ní na zlomkové hodnoty. Například pro ri-
ziko vichřice lze očekávat poničení přede-
vším střechy a patra budovy, jež může být 
jejím propadnutím bezprostředně poško-
zena, což však není částka tak vysoká, jako 
kdyby byla například při požáru zničena 
budova celá. Proto lze nebezpečí vichřice 
pojistit na zlomkovou hodnotu. Nezvyšu-
je se riziko pojistitele jako při pojištění na 
ohraničené ryzí zájmové riziko, vhodným 
použitím lze naopak riziko eliminovat 
a tím dosáhnout snížení sazeb pojistného.

SBD Praha nabízí svým klientům ve spolu-
práci se společností Pojišťovací makléřství 
INPOL a. s. řešení škodních událostí s po-
jišťovnou Kooperativa pod naší rámcovou 
smlouvou.

Máte-li další dotazy z oblasti pojištění, 
kontaktujte nás na e-mailové adrese 
pojisteni@sbdpraha.cz.
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CO DŮLEŽITÉHO PŘINESLY JARNÍ 
SEMINÁŘE AKADEMIE
PrO BytOVé DOMy?
Není možné říci, ze kterých oblastí statutární zástupci SVj informace nejvíce potřebují. Neobejdou se 
bez alespoň základní znalosti legislativy, pravidel fungování bytové korporace (SVj či BD), rozsahu práva 
a povinností vlastníků jednotek, ale i odpovědnosti členů statutárních orgánů, facility managementu či správy 
bytových domů, hospodaření bytových korporací, financování jejich potřeb a řady dalších oblastí. jarní cyklus 
seminářů Akademie pro bytové domy v každém z nich přinesl mnohé informace a odpovědi na otázky, díky 
kterým bude řízení provozu domu opět o něco jednodušší.

jaké otázky statutární zástupci 
nejčastěji řeší?
Široký záběr témat vede k otázce, kte-
rá oblast je nejžádanější. „Řízení domu 
se neobejde bez žádné z těchto oblastí. 
Přesto, pokud bych měl jmenovat semi-
náře, o které je v každé sezoně Akade-
mie největší zájem, byla by to legislativa. 
K tomu přispívá i fakt, že některá ustano-
vení zejména současného občanského 
zákoníku ještě prochází určitými změ-
nami výkladu,“ konstatuje Mgr. Martin 
Kroh, předseda České společnosti pro 
rozvoj bydlení, která se na organizaci 
Akademie podílí.

znáte všechny souvislosti?
Některé témata zasahují do více oblastí 
současně. Typickým příkladem je semi-
nář Peníze v bytovém domě. „Plánuje-li 
SVJ rekonstrukci a chtělo by ji financo-
vat prostřednictvím úvěru, je nezbytné 
správně zvládnout i  přípravu, průběh 
schůze a  odhlasování záměru rekon-
strukce a financování úvěrem,“ upozor-
ňuje Dagmar Jonášová z Raiffeisen sta-
vební spořitelny, která se poskytování 
úvěrů pro SVJ dlouhodobě věnuje. Se 
snadným odhlasováním rekonstrukce 
bude souviset i výše plateb do tzv. fondu 
oprav. Budete-li jej mít správně nastave-
ný, je pak celý úvěr splácen právě z této 
částky a vlastníky bytů nijak nezatíží. Ko-
lik byste měli do fondu oprav platit, aby 
vám to takto vyšlo, záleží především na 
ceně rekonstrukce a počtu bytů v domě. 
„Nezávazně vám můžeme připravit fi-
nanční model, jak by financování prá-
vě u vašeho domu vypadalo,“ doplňuje 
Dagmar Jonášová.

Důležité také je, jak důsledně řešíte otáz-
ku dlužníků – to bude banku v rámci vaší 
žádosti o úvěr také zajímat.

jak se vypořádávat s každodenními 
problémy?
Mezi TOP tématy, která v  rámci letoš-
ního jarního cyklu seminářů Akademie 
pro bytové domy tradičně vyprodávaly 
přednáškové sály, je Potížista v  byto-
vém domě. „Tento seminář často pro-
vází velmi živá diskuse v sále,“ doplňuje 
Mgr. Martin Kroh. Není se co divit. Jsou 
to právě mezilidské vztahy a  chronič-
tí stěžovatelé, kteří dovedou výrazně 
ovlivnit jak atmosféru v domě, tak i zne-
snadnit provoz a řízení domu. Jak Martin 
Kroh dále upozorňuje, téma se objevuje 
i v  jiných seminářích – jako jsou legis-
lativa, řízení schůzí bytových korporací, 
odpovědnosti členů statutárních orgánů 
a dalších.

Samotné informace ale ještě nestačí
Kromě věcného obsahu je při každém 
ze seminářů kladem důraz na srozumi-
telnost informací. Tomu může napo-
moci i vhodně zvolená forma seminá-
ře. „U témat, kde je to vhodné, volíme 
formu moderované diskuse. Tak to bylo 
například u semináře Potížista, Datové 
sítě a u některých dalších. Semináře jsou 
živější, srozumitelnější a umožňují lépe 
reagovat na konkrétní skladbu poslu-
chačů. Na durhou stranu je nutné říci, 
že každá prezentace má svůj obsah, jed-
notlivé části na sebe navazují a je nutné 
je dodržet, aby bylo předání sdělení ve 
srozumitelné formě. Tím se vracíme na 
začátek, že každá forma má své opod-
statnění a zdůvodnění.“

jarní cyklus seminářů byl úspěšný
Připomeňme si jeden ze shrnujících 
údajů – za loňský rok proběhlo 28 se-
minářů v 8 městech. V letošním roce se 
jen v rámci jarního cyklu uskutečnilo 22 
seminářů v  8 městech. Akademie pro 

bytové domy se stále rozrůstá jak v zají-
mavých tématech, tak i nových místech 
konání. Nakonec ovšem o vzrůstajícím 
zájmu o Akademii nejlépe svědčí takřka 
vždy zaplněné sály v seminárních míst-
nostech.

O tom, že Akademie pro bytové domy 
výrazně přispívá k informovanosti nejen 
statutárních zástupců SVJ, svědčí i udě-
lení záštity Státního fondu rozvoje byd-
lení. „Vnímáme to jako ocenění práce, 
kterou ve prospěch desítek tisíc členů 
statutárních orgánů společenství vlast-
níků odvádí celý tým Akademie,“ říká 
Mgr. Martin Kroh.

co nového se na podzim připravuje?
Nejvýraznější změnou pro pražský re-
gion je nové místo konání seminářů 
v  sále ČSOB v  prostoru Inspirace na 
Jungmannově náměstí. Je hodně témat, 
která mají stále takový ohlas, že budou 
opakovaně zařazena i v podzimním cyk-
lu. K  takovým patří určitě legislativní 
seminář, opakovat se jistě bude Řízení 
schůzí a další témata, související s or-
ganizací vnitřního života společenství 
vlastníků, včetně tolik oblíbeného Potí-
žisty. Na podzim chceme posluchačům 
ukázat i něco z toho, jak se dá přemýšlet 
o budoucnosti bytového domu. Bude-
me hovořit nejen o širokých hranicích 
facility managementu, ale i oblastech 
moderních technologií a úspor“ uzavřel 
Martin Kroh. Termíny, místa konání a té-
mata podzimních seminářů budou již 
v průběhu léta zveřejněny na stránkách 
www.akademiebd.cz.
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SHÁNÍTE BYDLENÍ?
SBD Praha NaBÍzÍ 
DrUŽStEVNÍ ByDLENÍ!
Družstevní bytová výstavba patří v současné době mezi priority SBD Praha. červnové shromáždění delegátů 
dalo zelenou představenstvu družstva, aby vyhledalo vhodný projekt výstavby bytového domu pro otestování 
skutečného zájmu o družstevní bydlení mezi členy a klienty SBD Praha a zájemci o družstevní byty, kteří se zdar-
ma nezávazně zaregistrovali v seznamu zájemců na www.sbdpraha.cz v sekci Družstevní bydlení. Nabídka je 
samozřejmě adresována i mimo uvedený okruh adresátů s tím, že právě členové družstva a uživatelé bytů v do-
mech, které jsou ve správě družstva, budou zvýhodněni v případě vyššího počtu zájemců o tento typ bydlení.

Představenstvo má aktuálně na sto-
le návrh projektu družstevních bytů 
v pražských Kbelích a bude vážně zva-
žovat i bytový dům ve Štěrboholech. Jde 
o vhodné lokality z pohledu současného 
klientského portfolia správy bytových 
domů, o které mohou mít zájem ti, kte-
ří hledají bydlení pro sebe, své rodinné 
příslušníky či známé v  dosahu jejich 
současného bydliště. Stavba bytového 
domu může být v  obou případech za-
hájena velmi rychle, nejpozději zkraje 
příštího roku.

V případě kbelského projektu probíhají 
intenzivní jednání o  konečné podobě 
jednotlivých bytů i s přihlédnutím k pre-
ferencím těch, kteří už o družstevní by-
tovou výstavbu pod SBD Praha projevili 
zájem svou registrací na firemních strán-
kách. Počítá se s rodinným typem bydle-
ní, kde je přízemí tvořeno krásnými byty 
s  předzahrádkami a  naopak poslední 
patro většími byty s prostornými terasa-
mi. Tomu samozřejmě odpovídají i vyšší 
náklady projektu, které jsou v této chvíli 
prověřovány s cílem je snížit na přijatel-
nou úroveň, byť si asi všichni uvědomu-
jeme, že aktuální vývoj průměrných cen 
nových projektů v Praze již překročil 70ti-
sícovou hranici za metr čtvereční.

Vedle toho bytový dům ve Štěrboho-
lech odpovídá svou strukturou bytů 
úspěšným projektům družstevní bytové 
výstavby včetně oblíbených, tradičních 
standardů jejich provedení. Právě velký 
zájem o  dokončené družstevní domy, 
jejich obsazenost a cenová přijatelnost 
jsou silnými argumenty pro zařazení to-
hoto projektu do nabídky SBD Praha pro 
zájemce o družstevní byty.

Podaří-li se dohodnout všechny pod-

mínky v  očekávaném jarním termínu, 
odstartuje již v  létě intenzivní kampaň 
s cílem ověřit vážnost zájmu o nabídnu-
tý bytový dům. A vlastně i tento článek 
je už její součástí, jakkoliv ještě nejsou 
zcela upřesněny veškeré podrobnosti vý-
stavby. Máte-li zájem o přímé informace, 
můžete využít možnost registrace mezi 
zájemce o družstevní bytovou výstavbu 
a budete dostávat informace o nabídce 
SBD Praha mezi prvními, jinak můžete 
vše potřebné sledovat na webu SBD Pra-
ha v rubrice „aktuality“ nebo „družstevní 
bydlení“.

A závěrem ještě ve stručnosti k princi-
pům družstevního bydlení. Člen druž-
stva se podílí na celkových pořizovacích 
nákladech jím vybraného bytu a dalších 
prostor (nejčastěji sklep či parkovací stá-
ní) v minimální výši 25 %. Prvním krokem 
pro zájemce o družstevní byt bude re-
zervační platba, oproti které SBD Praha 
a později výstavbové bytové družstvo za-
rezervují vybraný byt a další prostory pro 
konkrétního zájemce. Podrobnější pod-
mínky se již ladí, mimo jiné ve spolupráci 
s uvažovanou financující bankou, a bu-
dou včas představeny všem, kteří projeví 
zájem o nabídku konkrétního projektu.

Zbývající část finančních prostředků 
(maximálně 75 % celkových pořizova-
cích nákladů bytu a  dalších prostor) 
bude ve prospěch člena družstva čerpá-
na formou úvěru, který banka poskytne 
bytovému družstvu. Na splácení toho-
to úvěru se bude člen družstva podílet 
prostřednictvím měsíčního nájemného. 
Úrokové zatížení i  doba splatnosti se 
bude pohybovat na úrovni odpovídající 
standardním hypotečním úvěrům. Vel-
kou výhodou člena družstva je, že ne-
musí chodit do banky, prokazovat příjmy 

a není mu zkracována doba splatnosti 
s ohledem na jeho věk.

Zajímavou výhodou je i skutečnost, že 
družstevní podíl a s ním spojené právo 
na nájem vybraného bytu a dalších pro-
stor lze jednoduše a při zanedbatelných 
nákladech převést na vybranou osobu, 
ať již z  okruhu rodiny či třetích osob. 
Družstevní bydlení zažívá v  poslední 
době svůj vzestup, a to i pro svou tradici, 
jednoduchost a srozumitelnost, zejména 
při hlasování o společných záležitostech 
v domě. Velmi efektivní je i možnost ře-
šení případných problémů s dlužníky či 
těmi, kteří obtěžují své okolí a sousedy 
nevhodným chováním. Praxe z nově do-
končených družstevních domů ukazuje, 
že institutem vyloučení z  družstva lze 
velmi účinně tyto situace řešit a byto-
vé družstvo se tak dostává do výrazné 
výhody oproti společenství vlastníků 
jednotek.

Je hodně argumentů, které mluví pře-
svědčivě ve prospěch bytového družstva 
a takřka pět stovek předaných či předá-
vaných bytů svědčí o tom, že si dostup-
nost družstevního bydlení otevírá stále 
přímější cestu k běžným lidem. Tak co 
říkáte, stojí to za úvahu?

/ /  B Y D L E N Í ,  N O V É  P R O J E K T Y
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Spolek vysílá na nádraží své ochránkyně, 
jež ujímají se venkovských dívek, vystu-
pujících na nádraží Františkově, státním, 
západním a severozápadním. Dívky do-
provázena jsou do ústavu, kde dostane 
se jim bytu, stravy i přiměřené, poctivé 
služby. Ochránkyně jsou označeny me-
dailonkem se stuhou bílou a zlatou.

Spolek tento zasluhuje vydatné podpory 
a bylo by si přáti, aby ústav ten byl znám 
rodičům i dívkám putujícím za svým po-
ctivým chlebem do velkých měst.

Význam a důležitost zdravých bytů
První povinností každé hlavy rodiny má 
býti, postarati se o zdravý, pokud možno 
prostorný, světlý a suchý byt. Jestliť byt 
takový první podmínkou zdraví a spoko-
jenosti rodinné.

Vlhký, nezdravý, ponurý neb studený byt 
nejen že nevábí členy rodiny k útulnému 
pobytu v  domácnosti, ale spíše ještě 
z bytu takového vyhání.

Proto také vyhledávají dospělejší členo-
vé rodiny hostince plné dýmu a kouře, 
kdež pobyt svádí ku nemírnému a zcela 
zbytečnému pití, ku hře v karty, mnohdy 
i hádkám a k jiným prostopášnostem.

Mimo to bývají v těsných, nevětraných 
bytech nemoci denním hostem, stáva-
jíce se takto pařeništěm chorob a co se 
ušetří na bytu, o  to se musí ještě více 
platiti na léčení porušeného zdraví.

Zvláště nemoci epidemické mají často 
svůj původ v  přeplněných a  zanedba-
ných bytech. Jak často odnáší si obyva-
telé takových bytů zárodek choroby, jíž 
se po celý svůj život nezbaví, ku příkladu 
tuberkulosy a pod.

Statist ika podává nezvratný důkaz 
o tom, že v přelidněných částech města 
jeví se také největší úmrtnost.

Zvláště pravdivě vystihuje škodlivost 
nezdravých bytů lidové přísloví: „Kam 
nechodí slunce, tam chodí lékař.“

Pro jednotlivce a jejich rodiny jest dale-
ko prospěšnějším, když vyvarují se ne-
mírnostem v jídle, pití, kouření, v šacení, 
a když se raději postarají o zdravý byt. 
Šetřiti přílišně na bytu znamená šetřiti 
na nepravém místě.

Tu čítati se musí poškození zdraví v ne-
vlídném, nezdravém bytě, v  němž se 
mysl lidská nepotěší, ale skličuje, tu 

nutno přičísti čas a peníze promarně-
né v hostincích a dlužno také počítati 
škody, které vznikají v takových bytech 
na pokrmech, zkažených zásobách, na 
šatě a nábytku následkem vlhkosti, hou-
by a plísně. Za řadu let znamenají škody 
tyto velkou ztrátu.

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

Marek Letocha

ZÁVAN HISTORIE
aNEB citUjEME z r. 1909
(pokračování z minulého čísla Info-panelu)

/ /  o  b y d l e n í

NABÍZÍME PRONÁJEM GARÁŽÍ
SBD Praha nabízí k dlouhodobému pro-
nájmu dvě řadové zděné garáže umís-
těné v blízkosti křížení ulic Na Krocínce 
a Pod Krocínkou, Praha 9.

V  případě zájmu o  pronájem nebo 
v í c e  i n f o r m a c í ,  k o n ta k t u j t e  p a n í 
I v a n u  J i n d r o v o u ,  k a n c e l á ř  d r u -
štva č.  505, tel.: 739 548 997, e-mail:
jindrova@sbdpraha.cz

C e n a  m ě s í č n í h o  n á j e m n é -
h o  v č e t n ě  D P H  a   s l u ž e b : 
950 Kč / měsíc / garáž



www.zahrada-ms.cz
www.jena.cz



Do políček doplňte vždy pouze jedno písmeno zobrazeného slova. 
Číslice ukazují, kolikáté písmeno v příslušném slově máte použít

1)  Kolik bytů a garáží má SBD Praha ve 
své správě?

 a) asi 22 000
 b) asi 12 000
 c) asi 2 000

2)  Kdy nabyl účinnosti nový občanský 
zákoník?

 a) 1. 1. 2017
 b) 1. 1. 2016
 c) 1. 1. 2014

3)  Odkdy je Mgr. Martin Kroh předsedou 
SBD Praha?

 a) od r. 2000
 b) od r. 2005
 c) od r. 1970

4)  Byl už zrušen zákon o vlastnictví 
bytů?

 a) ano
 b) ne
 c) nikdo neví

5)  Co je to Akademie pro bytové domy?
 a)  škola, kterou ze zákona musí 

absolvovat každý člen statutární-
ho orgánu společenství vlastníků 
jednotek nebo bytového družstva

 b)  univerzitní instituce určená pro 
specializovanou výuku výstavby 
sídlišť

 c)  série seminářů o tématech nejví-
ce aktuálních pro bytové domy, 
které navštívilo již několik tisíc 
lidí po celé ČR

KVÍZ

Správné odpovědi: 1a, 2c, 3a, 4a, 5c
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Milé děti, tentokrát jsme si pro vás připravili k vyluštění obrázkovou doplňovačku. Tajenku vyluštíte, když do políček doplníte 
vždy pouze jedno písmeno slova, které je znázorněné na obrázku. Číslice v políčkách ukazují, kolikáté písmeno v příslušném 
slově máte použít.

Správné odpovědi zasílejte prostřednictvím webových stránek www.sbdpraha.cz v sekci INFOPANEL nebo Vaše odpovědi zasí-
lejte emailem na kotyrova@sbdpraha.cz nebo nám zašlete odpovědi na adresu SBD Praha, Markéta Kotyrová, 182 00 
Praha 8 – Kobylisy do 30. 9. 2017. Ze všech správných odpovědí vylosujeme tři výherce.

V minulém čísle časopisu INFOPANEL 28/2016, byly mezi správnými odpověďmi vylosovány: Marie J., Laura F. a Sofia G., které 
správně vyluštily osmisměrku. Gratulujeme a přejeme …(dále viz. tajenka) a spoustu zábavy při luštění!

/ /  p r o  d l o u h é  c h v í l e

OBRÁZKOVÁ DOPLŇOVAČKA



Gratulujeme výherkyním z čísla 28/2016, K. Sýkorové a Š. Matějusové. Každá obdržela výhru 1 000 Kč.

Soutěžte s námi i vy! Zašlete znění vyluštěné tajenky na emailovou 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 30. 9. 2017. Vylosujeme opět 2 výherce, kteří obdrží od SBD Praha 1 000 Kč.

KŘÍŽOVKA

/ /  p r o  d l o u h é  c h v í l e
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Pořádáme zde různé kurzy, přednášky, 
besedy, koncerty a mnohé další kultur-
ní, společenské a  vzdělávací akce. Sr-
dečně Vás zveme, neboť naše centrum 
je otevřeno všem lidem všech věkových 
kategorií.

Především bychom rádi poděkovali zá-
stupcům a členům SBD Praha za jejich 
pomoc a  podporu, bez které bychom 
se, jako nezisková organizace, neobe-
šli. Velký dík patří zejména Mgr. Martinu 
Krohovi. Začátkem roku nám SBD Praha 
poskytla finanční dar, který jsme využili 
na uspořádání slavnostního večera ku 
příležitosti 2. výročí otevření a fungování 
naší společnosti.

Velmi děkujeme!

Zde pár záběrů z  této kabaretní akce, 
kterou jsme nazvali Moulin RoSa:

upozorňujeme zejména na tyto 
akce:
Centrum RoSa vydalo v  květnu knížku: 
Básně z rosy II. Autorkou je naše klientka 
paní Josefa Tibitanzlová. Sbírka jednadva-
ceti básní vyšla k jejím 96. narozeninám, 
ilustrovalo ji jedenáct výtvarníků, křtu se 
ujal režisér Zdeněk Zelenka, verše před-
nesla herečka Zdenka Procházková. Vy-
dání podpořila Nadace Antonika Simony 
Krainové. (Tato pestrá knížka je v RoSe 
k zakoupení.)

centrum RoSa Vás zve 13. července 
na Módní přehlídku seniorů.
Chystáme již 3. ročník. Foto z předchá-
zející akce:

(TOP modelkou loňské modní přehlídky 
byla naše 103letá klientka.)

Těšíme se na Vás v Centru RoSa!

Podrobný program naleznete na našich 
stránkách: www.centrumrosa.cz

KONTAKTY

www.centrumrosa.cz

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

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

LETNÍ ROSA
centrum RoSa je kulturní společenské centrum pro seniory, ale nejen pro ně. Rádi bychom, aby se u nás potěšili 
lidé od 3 do 103 let.

/ /  Z A J Í M A V É  A K C E
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POMŮŽEME VÁM  
S KOMPLETNÍ REKONSTRUKCÍ 
A ÚPRAVAMI VAŠEHO BYTU 



Družstevní výstavba
www.coopdevelopment.cz

Řešení pro studenty

Komfortní pro mladé rodiny

Dostupné i v seniorském věku 

Vyšší ochrana před dlužníky v domě

Vhodné pro investici do bydlení

DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ – BYDLENÍ BEZ HYPOTÉKY

Více informací o družstevním bydlení a registraci se dozvíte na: www.druzstevniportal.cz

Pomohli jsme už více
než 400 členům nových

bytových družstev


