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Milý čtenáři,

při psaní těchto řádků většinou myslím na blížící se léto 
a čas dovolených. Letos jsem trochu zaskočen tím, že 
léto je již několik týdnů v plném proudu a jarní probou-
zení přírody ze zimního spánku bylo tentokrát nebýva-
le rychlé. Správce bytových domů hned napadne, že 
účet za teplo bude nižší, ale nenechme se mýlit. Letošní 
zima byla nakonec docela studená, a tak ještě není dů-
vod jásat, leda až s výjimečně teplým podzimem.

Může nás však potěšit, že až na dva nové objekty ve správě SBD Praha byly všechny 
bytové domy v letošním roce tradičně včas vyúčtované. Daří se rozvíjet službu za-
jištění výkonu funkce statutárního orgánu, i když pochopitelně jen pro společenství 
vlastníků jednotek, kde na rozdíl od bytového družstva není předpokladem výkonu 
funkce členství v „bytové korporaci“. Dobře se daří Svatojánskému Dvoru v bývalém 
sídle SBD Praha i plně obsazenému nynějšímu sídlu družstva na Střelničné.

Samostatnou kapitolou jsou letošní poptávky po správě a dalších službách 
SBD Praha. Téměř padesát poptávek za první pololetí letošního roku je novým 
rekordem v dějinách družstva. Vedle menších a středních objektů registrujeme 
s kolegy i poptávky větších bytových domů, ale i poptávky spojené právě se 
zajištěním výkonu funkce statutárního orgánu. Mezi poptávanými službami jsou 
i stavební úpravy bytů, kde už SBD Praha se svými partnery - společnostmi Ptáček 
a Rigips a nově i Kuchyňským studiem Blanca (kuchyně Sýkora) - prokázalo, že 
je schopno i v dnešních nesnadných podmínkách zajistit potřebná řemesla pro 
uživatele bytů, kteří se rozhodli, že své bydlení vylepší. Hledáte-li takovou službu 
i Vy, pak se ozvěte na email sbdpraha@sbdpraha.cz

Velmi úspěšně se vede při obsazování prvního domu v rámci samostatné družstevní 
bytové výstavby, kde z celkových 72 bytů zbývá přidělit pouze poslední dva. A nebyla 
to jen cena, která přilákala dostatek zájemců o nové družstevní byty. Kvalita jejich 
provedení, výběr lokality a atraktivní podmínky financování pořízení družstevního 
bydlení patřily k faktorům, které rozhodovaly. Už teď je jasné, že se na první projekt 
bude jen těžko srovnatelně navazovat v době, kdy se stále více utahují podmínky pro 
poskytnutí hypotečního úvěru a úrokové sazby letí vzhůru. Neváhejte tedy a připojte 
se na www.bydlenisprirodou.cz k těm zájemcům, kteří projevili zájem o přednostní 
informace právě o nových projektech družstevní výstavby.

A konečně posledním úkolem letošního roku je zvládnutí oblasti ochrany osobních 
údajů po nabytí účinnosti evropské normy. I této oblasti věnovalo a stále věnuje 
SBD Praha velkou pozornost spolu s ostatními členy Družstevního marketingo-
vého sdružení Česká republika. S tím je spojeno i získávání průběžných informací 
o činnosti a aktivitách družstva formou elektronického zpravodaje. K jeho odběru 
je nezbytné se registrovat na www.sbdpraha.cz („přihlaste se k odběru novinek“ 
ve spodní části) a může mne jenom těšit, že to v současné době učinilo již více než 
3 tisíce zájemců o aktuální informace z dílny družstva a jeho partnerů.

SBD Praha stojí o to být uživatelům bytů a bytových jednotek ve spravovaných ob-
jektech respektovaným, spolehlivým partnerem, který jim může být užitečný více 
než jen pouhou správou jejich bytového domu. Věřím, že kráčíme po správné cestě.

Přeji Vám letní dny plné pohody,

ÚVODNÍK
// MARTIN KROH

Mgr. Martin Kroh
předseda představenstva
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DRUŽSTEVNÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA
ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE
Bytové družstvo Malý Háj pokračuje 
podle původních plánů. Dne 19. dub-
na t.r. nabylo právní moci stavební po-
volení na bytový dům. Samotná stavba 
byla slavnostně zahájena dne 24. dub-
na 2018 symbolickým poklepáním na 
základní kámen, kterého se zhostili 
Martin Kroh, předseda družstva, a Pa-
vel Rejchrt, obchodní ředitel společ-
nosti Finep. Zahájení se spolu s nimi 
účastnili i zástupci společností Finep 
(EPPB) a Porr, která bude stavbu rea-
lizovat. 

Vše pokračuje podle harmonogramu 
a majitelé bytů se můžou těšit na stě-
hování, které proběhne na jaře roku 
2020. V letošním roce, právě na přelo-
mu jara a   éta, proběhnou na Malém 
Háji jednání se všemi budoucími členy 
družstva o klientských změnách jimi vy-
braných bytů. Někdy může jít jen o vý-
běr barevnosti obkladů, vypínačů, zásu-
vek nebo dalších doplňků, jindy může 
být předmětem změny i vnitřní uspořá-
dání bytu včetně příček. To vše záleží 
jen na přání budoucích uživatelů.

V tuto chvíli zůstávají v projektu k dis-
pozici  pro obsazení poslední volné 
dva byty o dispozicích 3+kk v prvním 
a třetím nadzemním podlaží. Krásné 
byty s většími terasami dovolují do bu-
doucna uvažovat o     jejich dílčím za-
sklení s vytvořením zimní zahrady, kte-
rá může významně rozšířit užitnou hod-
notu plochy. Případní zájemci mohou 
získat bližší informace na ww.bydle-

nisprirodou.cz. Neváhejte a kontaktuj-
te náš tým specialistek družstevní by-
tové výstavby.

Současné jarní kolo schůzí dříve za-
hájených a z velké části již předaných 
družstevních projektů ukázalo, že jde 
o hodně atraktivní formu zajištění byd-
lení.  Hlavním motorem zůstává do-
stupnost úvěru na financování poří-
zení bydlení, na jehož splácení se člen 
družstva následně podílí formou mě-
síčních předpisů úhrad. Skutečnost, že 
člen družstva nemusí prokazovat své 
příjmy či majetkové poměry, ale také 
fakt, že úvěr bytového družstva je po-
skytován na 25 let bez ohledu na věk 
člena družstva, jsou významnými fak-
tory pro rozhodování o této formě zís-
kání bytu.

Navíc pro družstevní formu bydlení 
hovoří i zřetelně lepší vymahatelnost 
plnění základních povinností členem 
družstva. Výhodnější postavení druž-
stva vyniká právě při porovnání s pod-
mínkami pro společenství vlastníků 
jednotek, kde jsou otázky neplacení 
měsíčních předpisů, sousedské vztahy 
či způsob užívání bytu často jen velmi 
obtížně korigovatelné. Naproti tomu 
skutečnost, že v bytovém družstvu není 
jeho člen vlastníkem bytové jednotky, 
nýbrž jen nájemcem družstevního bytu, 
otevírá bytovému družstvu možnost se 
s ním při neplnění základních povin-
ností vypořádat podstatně efektivněji. 
Určitě však potěší i zjištění, že k tomu 

v případě bytových družstev i tak do-
chází jen velmi zřídka. To podporuje 
závěr, že bydlení v bytovém družstvu 
neztratilo svůj smysl navzdory skuteč-
nosti, že od založení prvních bytových 
družstev na území dnešní České repub-
liky uplynulo již více než 150 let.

Martin Kroh
předseda představenstva
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HLAVNÍ PRINCIPY
DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY
Mám zájem o družstevní byt, ale nevím, co 
mne vlastně čeká? Pojďme si vše podstatné 
ukázat na konkrétním příkladu:

SBD Praha organizuje společně s vybranými 
spoluzakladateli (zpravidla vždy Coop Develo-
pment, družstvo) založení nového bytového 
družstva za účelem koupě novostavby byto-
vého domu. Před založením výstavbového 
bytového družstva je SBD Praha pověřeno 
uzavíráním rezervačních smluv se zájemci 
o konkrétní projekt. Zaplacení rezervační 
zálohy ve výši 100 tis. Kč je spojeno s přísli-
bem SBD Praha zajistit zájemci přijetí za člena 
družstva se současným přidělením vybrané-
ho bytu, případně dalších prostor vybraných 
spolu s bytem. 

Na pořizovacích nákladech bytu a dalších 
prostor se člen výstavbového družstva podílí 
25 %, o zbytek se postará výstavbové bytové 
družstvo (resp. jeho zakladatelé v roli statu-
tárního orgánu) prostřednictvím bankovního 
úvěru. Na jeho splácení se po převzetí bytu 
podílí členové družstva formou měsíčních 
předpisů záloh, a to zpravidla po dobu 25 let 
po dokončení a předání stavby. 

Svůj podíl na úvěru družstva si každý člen 
družstva samozřejmě může upravit v době 
mimořádné splátky úvěru družstvem, která je 
ke dni výročí fixace úrokové sazby (zpravidla 

5 let) s nulovými náklady, jinak s poplatkem 
ve výši vyjádřené v procentech z výše před-
časné splátky (běžně 1–2 %).

Zkusme si tedy pro jednoduchost představit 
byt v uvažovaném projektu v Milovicích. Byt 
má plochu cca 70 m2 s celkovou pořizovací 
cenou 3.000.000 Kč vč. DPH (cca 42.900 Kč za 
metr čtvereční bytové plochy). Jaké budou 
jednotlivé kroky? Zde si je představme:

1.  Zájemce o takový byt uzavře rezervační 
smlouvu ke konkrétnímu bytu, případně 
dalším prostorám (garážové stání, komo-
ra, sklep apod.).

2.  Ve stanoveném termínu zájemce uhradí 
rezervační zálohu ve výši 100.000 Kč na 
zvláštní účet SBD Praha.

3.  Po založení výstavbového bytového druž-
stva a splnění dvou podmínek – uzavření 
úvěrové smlouvy výstavbovým bytovým 
družstvem s financující bankou a uzavře-
ní smlouvy o smlouvě budoucí kupní s 
budoucím prodávajícím – zajistí SBD Pra-
ha přijetí zájemce za člena výstavbového 
bytového družstva.

4.  Člen výstavbového bytového družstva 
uhradí základní členský vklad, další 
členský vklad a dlouhodobou zálohu na 
výstavbu, a to až do celkové výše 25 % 
pořizovací ceny bytu a dalších prostor. 
Spolu s tím hradí i jednorázový členský 

poplatek na předpokládané náklady vý-
stavbového bytového družstva od doby 
jeho založení do doby předání bytů k uží-
vání členům družstva (cca 15-20 tisíc Kč). 
Uhrazená rezervační záloha se samozřej-
mě v plné výši započte na úhradu uve-
dených částek, kdy všechny zaplacené 
rezervační zálohy převede SBD Praha na 
účet nového družstva.

5.  Následně je člen družstva vyzván k ře-
šení klientských změn, jejichž náklady 
hradí přímo ze svých zdrojů, opět však 
prostřednictvím výstavbového bytové-
ho družstva. Je však třeba zmínit, že už 
sám rozsah možné kombinace materiálů 
a vybavení umožňuje zpravidla bezpro-
blémový výběr každém u členu družstva.

6.  Předposledním krokem jsou předpřejím-
ky bytů, kdy se má možnost člen druž-
stva, tedy budoucí nájemce seznámit 
s provedením bytu před jeho kolaudací. 
Automaticky se sepisují i případné zázna-
my o vadách a nedodělcích a také je to 
příležitost navštívit byt například s doda-
vatelem kuchyně či jiného vybavení bytu.

7.  Posledním krokem je převzetí bytu, kdy 
je zároveň uzavírána nájemní smlouva 
a na jejím základě je nájemce povinen 
začít platit měsíční předpis nájemného 
a záloh na služby.

Pořizovací cena bytu 3.000.000 Kč

Podíl člena družstva (+ jednorázový členský příspěvek) 25 % 750.000 Kč 
(15.000 Kč)

Podíl úvěru výstavbového bytového družstva 75 % 2.250.000 Kč

Výše měsíční splátky při splatnosti 25 let od předání bytu 
a úrokové sazbě 3,35 % 11.000 Kč

Měsíční výše nájemného a záloh na služby (odhad) 3.500 Kč

Celkové měsíční náklady bydlení (po předání bytu)
ale vynaložené náklady jsou vlastně investicí do hodnoty 
družstevního podílu spojeného s nájmem přiděleného bytu 
a v případě převedení bytu do vlastnictví člena družstva 
také investicí do budoucí vlastní nemovitosti

14.500 Kč

Stačí tedy:
1.  mít vlastní zdroje ve výši očekávaného 

podílu člena družstva,
2. vybrat si z nabídky SBD Praha 
3.  uzavřít rezervační smlouvu k vybranému 

bytu, případně k dalším prostorám

Není třeba:
1. vlastnit nějaký majetek,
2. prokazovat zdroj příjmů či
3. ohlížet se na věk

Martin Kroh
předseda představenstva

A ještě číselné shrnutí uvedeného příkladu:

A to je velká výhoda oproti bydlení v nájmu u cizího! Bydlete ve svém. Teď hned.
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SHROMÁŽDĚNÍ 
DELEGÁTŮ SBD PRAHA
Z usnesení ze shromáždění delegátů SBD Prahakonanéhodne 11. června 2018 od 17.00 hod. v Rezidenci RoSa, 
Střelničná 1680, Praha 8.

Shromáždění delegátů:

A) bere na vědomí:

1. slovo předsedy družstva
2. zprávu mandátové komise
3.  informaci představenstva družstva 

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

4.  průběžnou informaci představenstva 
družstva o stavu družstevní bytové 
výstavby

B) schvaluje:

5.  volbu zapisovatelů, ověřovatelů, man-
dátovou a návrhovou komisi

6.  zprávu představenstva družstva o čin-
nosti v členění:

7.  kontrola usnesení shromáždění dele-
gátů ze dne 12. 6. 2017

• zpráva ekonomického úseku 2017
• zpráva technického úseku 2017
•  zpráva úseku předsedy představenstva 

2017
8. zprávu o činnosti kontrolní komise
9.  účetní závěrku družstva za rok 2017 

a návrh na rozdělení výsledku hospo-
daření za rok 2017

10. finanční plán na rok 2019
11.  pokračování přípravy družstevní 

bytové výstavby formou zakládání 
bytových družstev jako samostatných 
právnických osob za účelem koupě 
bytových domů ve smyslu důvodové 
zprávy a ponechává realizaci konkrét-
ních projektů družstevní výstavby 
bytových domů na rozhodnutí před-
stavenstva za podmínek uvedených 
v důvodové zprávě

C) ukládá:

1.  představenstvu družstva vyřešit 
parkovací stání Střelničná na základě 
vyhodnocení variant z hlediska 
ekonomické návratnosti i možnosti 
dalšího budoucího rozvoje lokality

2.  představenstvu družstva nadále 
podávat o stavu družstevní bytové 
výstavby průběžné informace shro-
máždění delegátů

D) ponechává:

1.  realizaci konkrétních projektů druž-
stevní výstavby bytových domů na 
rozhodnutí představenstva za podmí-
nek uvedených v důvodové zprávě
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GDPR A SPRÁVA
BYTOVÝCH DOMŮ
Dne 25. května t.r. nabylo účinnosti Na-
řízení Evropského Parlamentu a Rady 
č.  2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a  o volném pohybu těchto úda-
jů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Cílem 
evropského předpisu je větší sjednocení 
přístupu k ochraně osobních údajů nejen 
ze strany členských zemí, ale také všech 
osob, které pracují s osobními údaji.

Ve své podstatě nepřináší zmíněné naříze-
ní žádné převratné novinky, spíše posilu-
je ochranu práv specifických skupin sub-
jektů údajů (především dětí), sjednocu-
je plnění informačních povinností, rozši-
řuje některá práva subjektu údajů (právo 
„být zapomenut“ nebo právo na přenosi-
telnost osobních údajů), upravuje hlášení 
narušení bezpečnosti, sjednocuje pravidla 
pro udílení sankcí. V této souvislosti je po-
třeba zmínit, že Česká republika se zatím 
nepřidala k většině zemí EU, která již přija-
la navazující právní úpravu. Návrhy zákona 
o zpracování osobních údajů (tisk č. 138/0) 
a zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o zpracová-
ní osobních údajů (tisk č. 139/0) jsou aktu-
álně projednávány Poslaneckou sněmov-
nou Parlamentu České republiky a jejich 
výsledná podoba je v tuto chvíli ještě ne-

jistá. To vše se samozřejmě dotýká i ob-
lasti správy bytových domů, kde je správ-
cem osobních údajů „bytová korporace“ 
(společenství vlastníků jednotek či bytové 
družstvo), která spravuje především osob-
ní údaje svých členů.Typickým zpracova-
telem osobních údajů pak bude ta osoba, 
která byla pověřena výkonem správy by-
tového domu, třebas jen v dílčím rozsa-
hu. SBD Praha samo jako správce i zpra-
covatel osobních údajů přijalo celou řadu 
opatření k zajištění ochrany osobních úda-
jů svých členů a klientů.

K tomu, ale především ke správnému pl-
nění povinností ze strany SVJ a BD připra-
vilo SBD Praha pro své klienty hned tři se-
mináře k tématu. Zejména seminář připra-
vený týmem Akademie pro bytové domy 
přilákal nebývalý zájem hned 160 účast-
níků a bude opakován v průběhu podzim-
ních měsíců, kde bude i prostor pro první 
zkušenosti s aplikací evropského předpisu 
v oblasti správy bytových domů.V čase dis-
tribuce tohoto vydání Info-Panelu plánu-
jeme také dokončení kompletní sady do-
kumentů pro potřeby statutárních orgá-
nů spravovaných bytových domů tak, aby 
si mohli připravit ve druhé polovině toho-
to roku vše potřebné pro podmínky své-
ho subjektu (zejména záznam o činnos-

tech zpracování, splnění informační po-
vinnosti či žádosti o nahlížení nebo změ-
nu v osobních údajích).

Pozměněná pravidla i některé nové po-
vinnosti pro správce a zpracovatele osob-
ních údajů si vyžádají pozornost v příštích 
několika letech, kdy bude třeba nastavení 
procesů přizpůsobovat výkladovému vý-
voji právních předpisů jak ze strany Úřa-
du pro ochranu osobních údajů, tak pře-
devším ze strany soudů. A koneckonců vel-
mi pravděpodobně bude třeba zareagovat 
i na konečné znění shora naznačených 
právních norem po jejich schválení. Spo-
lečná spolupráce bytových družstev v rám-
ci Družstevního marketingového sdružení 
Česká republika se specializovanou práv-
ní kanceláří by měla být dostatečnou záru-
kou kvality zpracovaných podkladů.

Martin Kroh
předseda představenstva
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Dobrý den, Katko… Řekněte nám, jak 
dlouho Vaše studio působí na trhu a co 
vás přimělo podnikat právě v tomto 
oboru?
Naše studio letos slaví dvacáté výročí svého 
trvání. Já jsem sice původní profesí zubní 
laborantka, ale mým velkým koníčkem byl 
od školy interierový design. Navrhování 
a zařizování bytů jsem se vždycky chtěla 
věnovat, a tak jsem dlouho přemýšlela, 
jak z  koníčku udělat profesi. Nebyla to 
tedy žádná velká náhoda, vše jsem dlou-
ho promýšlela. Z počátku jsme prodávali 
více značek kuchyní, ale prodej byl úplně 
jiný. S dnešními možnostmi se to jen těžko 
porovnává. Tehdy jsme prodávali sektorové 
kuchyně, u kterých nebyl moc velký prostor 
pro vlastní kreativu. Nebyl zdaleka tak vel-
ký výběr typů kuchyní, barev a materiálů. 
Dnes máme spoustu možností zejména co 
se týče variability skříňěk, jejich typů a hlav-
ně rozměrů. Dokážeme dodat kuchyň do 
každého prostoru přesně dle požadavků 
klienta. 

Proč jste tedy nakonec vybrali právě 
kuchyně Sykora?
To je poměrně jednoduché, chtěli jsme 
nabídnout našim zákazníkům kvalitu. Fir-
ma Sykora vyrábí kuchyně už 26 let a její 
výrobky splňují nejpřísnější kritéria kvality, 
opakovaně získala certifikát řízení jakosti 
ISO 9001. Firma disponuje nejmodernějšími 
technologiemi, vlastní robotickou lakovnu, 
NC stroje, využívá Nano Technologií pro la-
kování Evermatu. Skříňky pro klienty nedo-
dává v demontu, ale kompletují se přímo ve 
výrobě za pomocí speciálních strojů. Firma 
Sykora sleduje intenzivně módní trendy, 

inovuje tvary, barvy a my můžeme díky 
tomu uspokojit i ty nejnáročnější klienty. 

Kuchyň má být nejen krásná, ale hlav-
ně praktická….
Aby kuchyň splňovala všechny své funkce, 
fungují zde určité zákonitosti, které se sna-
žíme při tvorbě návrhu dodržovat. Všichni 
mí kolegové jsou zkušení designéři a tyto 
zákonitosti v praxi respektují. Snažíme se 
pracovat s daným prostorem co nejefektiv-
něji, zároveň však akceptujeme požadavky 
klienta. Ke každému z nich přistupujeme 
individuálně a než dojde k samotné reali-
zaci, sejdeme se s klientem i několikrát jak 
u nás ve studiu, tak v konkrétním prostoru.

Jaké zákonitosti bychom tedy měli do-
držet, abychom měli kuchyň správně 
sestavenou?
Kuchyň můžeme rozdělit do tří základních 
zón. Jednak je to zóna, kde skladujete zá-
soby potravin. V tomto kontextu mám na 
mysli potravinovou skříň a lednici. Pak je 
to zóna mytí, tedy dřez a myčka nádobí. 
Do dřezové skříňky se zpravidla ukládá 
odpadkový koš. Další zóna je určena pro 
vaření a pečení. Do těchto oblastí umisťu-
jeme troubu, varnou desku a digestoř. Aby 
pohyb v kuchyni byl efektivní, měly by tyto 
tři zóny tvořit pomyslný trojúhelník nebo by 
měly v pořadí skladuji, myji a vařím nava-
zovat. Při návaznosti je třeba brát v potaz, 
zda je majitel levák nebo pravák. Mezi mycí 
zónou a vařením musí být pracovní plocha 
pro přípravu potravin. Do skříněk v této ob-
lasti je vhodné umístit příslušenství, které 
k přípravě pokrmů potřebujeme. Například 
prkénka, nože, mísy, kořenky a podobně.

A jak veliké by tyto zóny měly být?
Jedna věc je optimální prostor a druhá jsou 
reálné možnosti, které nám konkrétní pro-
stor nabízí. Vždy musíme najít řešení, které 
bude klientovi vyhovovat. Ideální pracovní 
plocha je 100-140 cm, minimální vzdále-
nost varné desky od dřezu je 60 centimetrů. 
Kolem dřezu by také neměly být umístěny 
elektrické zásuvky. Ty by měly být dále než 
na dosah tzv. mokré ruky. Digestoř nad 
elektrickou varnou deskou by měla být ve 
výšce minimálně 65 cm, nad plynovou des-
kou pak ještě o 10 centimetrů výše. Důležitá 
je i výška pracovní plochy. Pokud pokrčím 
ruku v lokti, mezi pracovní plochou a rukou 
bych měla mít 15 centimetrů. Chybou ve 

skladbě kuchyně je přímé sousedství dře-
zu a sporáku a velká vzdálenost dřezu od 
chladničky. Ale to jsem vám řekla opravdu 
jen v kostce

Ano, vidím, že jste profesionálové 
a své práci rozumíte. Co můžete 
nabídnout v rámci spolupráce našim 
členům?
Děkuji, my máme tu práci rádi, a to se vždy 
ve výsledku projeví. Věříme, že i vaši členo-
vé nám dají důvěru a bude pro ně plánová-
ní nové kuchyně radostí. Poskytneme jim 
speciální packet služeb za zvýhodněných 
podmínek pro pořízení nové kuchyně. 
S konkrétními podmínkami ho na místě 
seznámíme. 

A jak bude samotná spolupráce probíhat? 
Klienti nás mohou kdykoliv kontaktovat na 
uvedených kontaktních údajích. Nejprve 
proběhne první, víceméně informační, 
setkání. Členům SBD nabízíme možnost 
potkat se buď u nás ve studiu nebo přímo 
v konkrétním prostoru. Pro úvodní schůz-
ku budeme potřebovat půdorys a rozměry 
místnosti, včetně výšky stropu, pak umístě-
ní dveří a oken, vzdálenosti od stěny a výška 
parapetu). Klient by měl mít představu, jaké 
využívá spotřebiče, kolik má nádobí a jak by 
ho chtěl mít uložené. Společně pak vybe-
reme materiály, barevné kombinace a do-
plňky do kuchyně. V rámci zvýhodněného 
balíčku nabízíme domácí spotřebiče za 
akční ceny. Vašim členům pak připravíme 
v rámci balíčku zdarma 3D návrh a zdarma 
zaneseme i veškeré požadované úpravy 
až do vytvoření finálního návrhu. Poté 
bychom provedli odborné zaměření pro-
storu. Pokud klient bude požadovat, tak 
zajistíme přípravu elektroinstalací, odpadu 
a vody. Po dodání kuchyňské linky, což trvá 
4–6 týdnů - podle typu zvoleného materiá-
lu, zajistíme finální montáž kuchyně.

Děkuji za Váš čas.

Alena Jakšová
marketingová manažerka

KUCHYŇSKÉ STUDIO BLANCA
SBD Praha navázalo spolupráci s kuchyňským studiem Blanca, které nabízí vysoce kvalitní kuchyně značky 
Sykora. Majitelky studia Kateřiny Teubnerové jsme se zeptali na pár otázek:
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TOULKY
PRAHOU
SBD Praha pilotně zahájilo spolupráci s ko-
munitní společností, se kterou jsme pro 
uživatele bytů v domech ve správě druž-
stva připravili program vycházek v cyk-
lu „Toulky Prahou“, které jsou podle do-
tačních podmínek určeny pro starší členy 
a klienty družstva.

Každá vycházka přinesla účastníkům ne-
jen krásné a zajímavé informace o paměti-
hodnostech Prahy, ale uskutečnila se zpra-
vidla za extrémního, netypického počasí. 
Ale povětrnostní podmínky nikdy neodra-
dily seniory dychtivé po nových zážitcích, 
a tak pod vedením velice šikovné a zna-
lé průvodkyně navštívili již mnoho krásný 
míst po Praze a dozvěděli se více o měs-
tě, kde žijeme. 

Na jaře letošního roku naši senioři měli 
možnost lépe poznat Pražskou Troju. Mís-
to jarního počasí jsme za hustého sněže-
ní vyrazili na první vycházku do Troji, kde 
se nachází celá řada velice zajímavých vil 
předních významných architektů. A druhá 
březnová vycházka byla zase v extra mra-

zivém dni. Po zahradách na svazích Libně 
se zajímavými skrytými vilami se skupina 
seniorů prošla až k místu dramatického 
atentátu na Reinharda Heydricha. Při dub-
nové návštěvě Botanické zahrady před ne-
příznivým počasím naše výletníky ochránil 
skleník Fata Morgana, kde probíhala nád-
herná výstava motýlů. A pak na seniory če-
kala vycházka po Vinohradech. S výkladem 
jim byla představena soukromá vila Jana 
Kotěry i dům bratří Čapků a další zajíma-
vosti jako vodárna a vozovna. Květnovou 
vycházku po dejvické osadě Baba, kde se 
nachází unikátní komplex funkcionalistic-
kých vil z let 1932 – 1936, na jejichž výstav-
bě se podílelo dvacet předních architektů 
tří generací, provázelo naopak horké slu-
nečné počasí. I v průběhu putování po Pra-
ze se účastníci přesvědčili, že zima přešla 
rovnou do léta, ale i tak se všechny usku-
tečněné letošní vycházky setkaly s velkým 
zájmem a pochvalou.

A teď na naše seniory čeká červnová vy-
cházka Hanspaulka – I. část, kdy se napří-
klad podívají, kde si nechal od Ladislava 

Žáka postavit vilu Karel Babka s dcerou Lí-
dou Baarovou a kam vedla první trolejbu-
sová linka v Praze. Naše krásná Praha na-
bízí hodně zajímavostí a věříme, že i hod-
ně dalších vycházek.

Vedení družstva těší pozitivní ohlasy 
a milé, děkovné zprávy od našich seniorů. 
SBD Praha nesleduje jen obchodní vztahy 
se zástupci spravovaných bytových domů, 
se členy a klienty družstva, ale vždy se sna-
ží připravit pro své klienty další zajímavé 
nabídky, abychom se trefili do vkusu ma-
ximálního počtu zájemců o nabízené akti-
vity a vyšli vstříc Vám, našim klientům. Tak 
neváhejte a přidejte se i Vy!

Alena Jakšová
marketingová manažerka
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BYTOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY 
SOUČASNOST A BUDOUCNOST
Dne 18. června t.r. se v hlavním sále Valdštejn-
ského paláce uskutečnil seminář na téma 
Bytová politika České republiky, současnost 
a budoucnost. Setkání spoluorganizovala Stá-
lá komise Senátu Parlamentu České republiky 
pro rozvoj venkova ve spolupráci s Českou spo-
lečností pro rozvoj bydlení (ČSRB) a Sdružením 
nájemníků České republiky (SON). Akce, mo-
derované Martinem Krohem, předsedou ČSRB 
a SBD Praha, se zúčastnila více než stovka od-
borníků na bydlení, zástupců politických stran, 
bytových družstev a neziskových organizací, 
zabývajících se bydlením. Seminář zahájil Mi-
roslav Nenutil (ČSSD), předseda Stálé komise 
Senátu Parlamentu České republiky pro rozvoj 
venkova, a do následné diskuze se aktivně za-
pojili čtyři zástupci z celkem devíti pozvaných 
politických stran: Vojtěch Munzar za ODS, Fran-
tišek Beneš za KSČM, Věra Kovářová za STAN 
a Jan Bartošek z KDU-ČSL.

Diskuze byla rozdělena do tří bloků – (ne)do-
stupné bydlení, aktuální problémy legislativy 
bydlení a dluhová past členů společenství 
vlastníků jednotek a bytových družstev v sou-
vislosti se změnou insolvenčního zákona. Prv-
ní téma ovlivnil současný trend zvyšujících se 
cen nemovitostí v některých městech ve světle 
aktuálního rozhodnutí České národní banky o  
zpřísnění podmínek hypotečního úvěrování. 
Zejména v důsledku tohoto vývoje se získání 
bytu stává stále méně dostupným pro mladé 
rodiny, ale i pro velkou skupinu seniorů, ne-
zvládající hradit zvyšující se náklady bydlení ve 
svém bytě. Připravovaný koncept zákona o so-
ciálním bydlení tak může v konečném důsled-
ku zahrnout i dnes nečekané skupiny zájemců 
o bydlení, kteří dosud své bydlení dokázali vy-
řešit jinak. Otázkou zůstává, zda jde o selhání 
trhu nemovitostí, což zmínila především poli-
tická levice, naopak zástupci z pravého spekt-
ra poukazovali mimo jiné na složité stavební 
předpisy i špatné plánování některých měst, 

Prahu nevyjímaje. Dostatečná připravenost 
nových staveb by přitom měla vést k většímu 
tlaku na ceny nemovitostí, a tedy jejich pokles. 
Jiným problémem je problém dislokační, kdy 
v důsledku chování části uživatelů dochází 
v některých lokalitách České republiky k ab-
solutní devastaci bytového fondu a uzavírání 
opuštěných celých bytových domů. Problé-
mem s tím spojeným je samozřejmě zajištění 
dostatečné infrastruktury, občanské vyba-
venosti, ale hlavně vytvoření odpovídajících 
pracovních příležitostí v dotčených lokalitách.

Hlavní problémy legislativy bydlení shrnul 
Marek Novotný, legislativní expert Družstev-
ního marketingového sdružení Česká republi-
ka. Zvláště upozornil na pro laickou veřejnost 
nepochopitelnou významovou dvojkolejnost 
pojmu „jednotka“, nemožnost správy jedno-
tek pro spoluvlastníky společenstvím vlastní-
ků jednotek, předkupní právo spoluvlastníků 
u garážových jednotek nebo záměr znovu 
prosadit přítomnost notáře při změně stanov. 
K nejzajímavějším bodům patřilo upozornění 
na problém usnášeníschopnosti zasedání 
shromáždění, kde by řešením mohlo být sní-
žené kvórum, zdůrazňující princip, že o věcech 
společných rozhodují především aktivní vlast-
níci jednotek. Bytová družstva pálí nejvíce sto-
procentní souhlasy se změnou stanov, v jejichž 
důsledku mohou čelit mnohá z nich hrozbě li-
kvidace, a tápání kolem úpravy vypořádacího 
podílu. Je zřejmé, že zejména u nových byto-
vých družstev mohou být podobné instituty 
mnohem více ponechány na úpravu stanov, 
tedy na společně dohodnutých pravidlech 
mezi samotnými členy korporace, kteří nejlé-
pe vědí, co mohou pro své zájmy potřebovat.

Posledním diskutovaným problémem je 
otázka vývoje pohledávek společenství vlast-
níků jednotek a bytových družstev, která má 
výrazně zhoršující se tendenci. Obrovský ná-

růst pohledávek a jejich nevymahatelnosti 
nejen v ekonomicky slabších regionech má 
na následek, že za dlužníky hradí jejich závazky 
ostatní členové „bytové korporace“. Z tohoto 
pohledu je směřování ke stoprocentnímu od-
dlužení dnešních dlužníků v rámci insolvenč-
ního zákona zcela nepřijatelné pro členy spo-
lečenství vlastníků a bytových družstev, kteří 
však nemají šanci mluvit do toho, kdo si koupí 
sousední byt či družstevní podíl. Je-li vedena 
diskuze o nedostupnosti bydlení, je vedle toho 
stejně potřebné hovořit o nemravnosti promí-
jení dluhů z bydlení insolventům, zvláště pak 
za situace, kdy jsou vlastníky bytu či družstev-
ního podílu, z jehož prodeje lze právě takové 
dluhy uspokojit v prvním pořadí. 

Okruhů problémů bylo otevřeno hodně, a ještě 
více bylo položených otázek. Je na místě oče-
kávat, že se jimi budou členové Parlamentu 
České republiky zabývat. Na nich teď totiž bude 
záležet, jak svou podobu v blízké budoucnos-
ti změní insolvenční zákon, občanský zákoník 
i zákon o obchodních korporacích. Všichni pří-
tomní se hlásili k potřebě ještě podrobnějších 
diskuzí k jednotlivým okruhům témat a přislí-
bili, že budou hledat potřebná řešení. Tak se 
nechme překvapit, podobný seminář se bude 
brzy opakovat, abychom mohli dát i veřejnosti 
jasný signál, zda se pravidla bydlení konečně 
vydala lepší cestou, než tomu bylo a je dosud.

Martin Kroh
předseda představenstva
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I n z e r c e

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
PRO ZAMĚSTNANCE 
SBD PRAHA

DEN S BYTOVÝMI DRUŽSTVY
ZOO PRAHA

Pražská ZOO je 13 pavilonů, více než 150 ex-
pozic, 690 druhů zvířat, na rozloze 58 ha. Pat-
ří mezi nejkrásnější ZOO světa. Nabízí kromě 
krásných zákoutí k relaxaci v blízkosti zvířat 
také vzdělání, poznání i zábavu. Takovou „Vý-
pravu za poznáním a zábavou“ jsme zorgani-
zovali i my, SBD Praha, pro naše klienty a pro 

klienty bytových družstev sdružených v DMS 
ČR. V neděli 20. května 2018 jsme uspořádali 
čtvrtý ročník akce Den s bytovými družstvy 
v ZOO Praha, kterého se účastnilo 365 do-
spělých z řad členů statutárních orgánů 
spravovaných domů a 280 dětí. Dopolední 
program zahrnoval procházku po ZOO a ná-
vštěvu pavilonů s úkolem správně odpově-
dět na kvízové otázky. Odpolední program 
byl také plný zábavy, soutěží a nechybělo ani 
divadelní představení pro děti v  divadélku 
Archa.

Předseda představenstva SBD Praha 
Mgr Martin Kroh spolu s řediteli partnerských 
bytových družstev nezapomněl poděkovat 
všem přítomným hostům za jejich účast 
a speciálně členům výborů společenství 
a představenstev družstev za dlouhodobou 
spolupráci.Partnery akce byly letos společ-
nosti Veolia Energie ČR a Coop Develop-
ment. Díky jejich finančnímu přispění jsme 
mohli objednat nejen hezké počasí, ale 
i sladké občerstvení a dobrou atmosféru.

Jsme přesvědčeni, že zoologická zahrada 
ovlivňuje svými výchovnými a vzdělávacími 
aktivitami širokou veřejnost a je schopna 
díky neocenitelnému potenciálu živých zví-
řat působit u návštěvníků na jejich názory, 
postoje, vytváření hodnot a chování. Jsme 
rádi, že se nám daří naším zážitkovým pro-
gramem v ZOO podpořit dobrou věc, oslovit 
projektem naše klienty a i napomáhat tme-
lení zájmů s ostatními bytovými družstvy.

Alena Jakšová
marketingová manažerka

Od září 2017 jsou zaměstnanci SBD Praha zapojeni do projektu profesního vzdělávání 
podporovaného Evropskou unií. Aktivity projektu jsou zaměřeny na oblast ekonomic-
kou, právní, oblast informační technologie a měkkých manažerských dovedností. Právě 
v posledních dvou oblastech již větší část aktivit proběhla, v prvních dvou oblastech 
se teprve chystá. Realizované kurzy a semináře se setkaly většinou s velkým zájmem 
zaměstnanců družstva, a právě o to jde. Má totiž smysl organizovat jen taková témata, 
která budou účelně využita při plnění pracovních úkolů na jednotlivých pozicích v rámci 
SBD Praha.

Projekt bude ukončen v závěru roku 2018.
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Co je to webinář?
Jedná se o živou on-line komunikaci, kte-
rá probíhá prostřednictvím internetu přes 
webový prohlížeč. Pro účast vám postačí 
stolní počítač nebo notebook, interneto-
vé připojení a sluchátka či reproduktor. 
Vzdělání o bytových domech si nyní mů-
žete dovolit i z pohodlí Vašeho domova. 

První webinář na téma Řízení schůze 
společenství vlastníků jednotek/byto-
vého družstva proběhl v dubnu. „Byla 
to pro nás velká premiéra, neboť jsme 
s podobnou formou neměli předtím zku-
šenost, ale k webináři se nám přihlásilo 
přes sto lidí, což nás utvrdilo v tom, že 
o webináře bude zájem,“ hodnotí situaci 
Veronika Pavlisová, manažerka Akademie 
pro bytové domy. O některá témata semi-
nářů je tak velký zájem, že občas nestačí 
ani kapacita rezervovaného sálu, který 
byl v Praze od sezóny 2018 navýšen na 
150 míst, a účastníci musejí být odmítáni. 
Navíc ne všichni mají možnost přijet do 
Prahy či některého z větších měst, kde se 
semináře Akademie pořádají. „Tato forma 
semináře je naprosto úžasná. Mám dvě 
malé děti a je pro mě těžké zajistit hlídá-
ní, ale při této formě to není problém,“ 

chválí formu webináře účastnice prvního 
webináře Eliška Výborná. 

Obavu nemusíte mít ani z případných 
technických problémů. Po celou dobu 
webináře byla k dispozici telefonní linka, 
kam se mohli účastníci obracet s případ-
nými výpadky či jinými technickými ne-
dostatky. Po krátkém úvodu následovalo 
samotné školení. Lektor byl v průběhu 
přednášky se všemi účastníky v kontaktu 
pomocí chatu, kam bylo možné vkládat 
dotazy k tématu a aktuální postřehy. 
„Bylo výborné, že jsme mohli pokládat 
dotazy a webinář nebyl pouze jedno-
směrný,“ potvrzuje komunikaci účastník 
Pavel Jakubisko. 

A co na to lektor?
„Určitě zajímavá a hlavně dostupná forma 
semináře pro ty, kteří preferují vzdělávání 
v jimi zvoleném prostředí,“ přikyvuje Martin 
Kroh a dodává „jen mně osobně chyběla 
bezprostřední přímá vazba od účastníků, 
takže trochu nezvyk pro přednášejícího.“

Nestihli jste webinář sledovat ?
Odkazy na všechny webináře a prezen-
tace vybraných seminářů uveřejňuje 

tým Akademie vždy v následujícím čísle 
e-magazínu, který dostávají všichni za-
registrovaní zdarma. Přihlásit se k jeho 
odběru můžete jednoduše na stránkách 
www.dumplnyuspor.cz.

Veronika Pavlisová
manažerka Akademie pro bytové domy
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KONTAKTY

Email: pavlisova@dumplnyuspor.cz 
Tel.: 732 562 418

Adresa: 
DŮM PLNÝ ÚSPOR o.p.s. 
Akademie pro bytove domy 
28. října 375/9, Staré Město, 110 00 Praha 1 
Email: akademie@dumplnyuspor.cz 
Tel.: 800 821 831 
www.akademiebd.cz

WEBINÁŘE 
NOVINKA VE VZDĚLÁVÁNÍ 
V OBLASTI BYTOVÝCH DOMŮ
Akademie pro bytové domy většinu svých seminářů pořádá v Praze. S těmi nejžádanějšími tématy navštíví 
vybraná krajská a další města jako třeba Olomouc, Brno, Liberec, Trutnov či Kolín. Teď ale přichází 
s webinářem, tedy on-line seminářem, který je dostupný v jakémkoliv koutu republiky. O co přesně jde?
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Pokud se otopná soustava pravidelně ne-
čistí, dochází jak k zanášení všech regu-
lačních prvků dané soustavy, tak rovněž 
i k usazování nečistot (zejm. minerální 
a organické látky v topné vodě) a inkrus-
tů na teplosměnných plochách radiáto-
rů, které tak působí jako tepelný izolant 
a brání prostupu tepla přímo k uživateli.

Právě chemické čištění otopné soustavy 
je účinným řešením, jak vyřešit problé-
my s nefunkčními otopnými tělesy a za-
nesenými rozvody dané soustavy, a tak 
ušetřit nemalé finanční prostředky sníže-
ním nákladů na vytápění (lze dosáhnout 
až o 30 % více tepelné energie při stejné 
teplotě topné vody.). Výhodou chemické-
ho čištění je jeho možná realizace praktic-
ky v kterékoliv roční či denní době, tedy 
bez ohledu na roční období.

UKÁZKOVÝ PROJEKT REALIZOVANÉ-
HO CHEMICKÉHO ČIŠTĚNÍ A DOSAŽE-
NÉ ÚSPORY Z HLEDISKA SPOTŘEBY 
ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

Název:
Chemické čištění topného systému 
SV Kpt. Stránského 989 a 990 v Praze

Charakteristika:
Bytový dům, 2 vchody z přední strany, 
2 vchody ze zadní strany, 10 nadzemních 
podlaží, zateplený, plastová okna

Vyhodnocení vlivu chemického čištění 
otopné soustavy bylo provedeno pro celý 
bytový dům Kpt. Stránského 989 a 990 
v Praze. Ke zhodnocení dopadu na spo-
třebu tepla daného objektu se vracíme 
v pravidelných intervalech, aby si mohli 
zástupci dalších bytových domů ve sprá-
vě SBD Praha učinit sami závěr o efektivi-
tě čištění otopné soustavy.

Termín realizace:
Čištění jedné poloviny domu bylo prove-
deno v únoru 2013, druhá polovina byla 
čištěna v roce 2015.

Vyhodnocení bylo provedeno z hodnot, 
přepočtených na referenční klimatické 
podmínky pro Prahu (údaje ČHMÚ).

Výsledky:
Spotřeba (přepočtená) před chemickým 
čištěním: r. 2012910‚9 GJ/rok 

Spotřeba (přepočtená) po chemickém 
čištěním:

r. 2014 848‚6 GJ/rok 
442 302‚6 Kč s DPH snížení o 6‚84 %

r. 2015 798‚7 GJ/rok 
427 527‚2 Kč s DPH snížení o 12‚32 %

r. 2016 796‚5 GJ/rok 
454 666‚1 Kč s DPH snížení o 12‚55 %

Z předcházejícího hodnocení, které bylo 
částečně ovlivněno dopočtem spotřeb na 
celý rok (12 měsíců) a dále tím, že byla vy-
čištěna jen jedna polovina domu (ovliv-
nění vytápění přes společnou dělicí stě-
nu), vycházela přepočtená úspora ve výši 
cca 56‚6 GJ/rok pro 1/2 domu. Pro celý 
dům je předpokládaná úspora ve výši 
113‚2 GJ/rok.

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že 
v roce 2014, kdy byla vyčištěna stále jen 
½ domu, byla hodnota úspory pro celý 
dům ve výši 6‚84 %. V následujících le-
tech, kdy již proběhlo čištění i druhé polo-
viny domu je výše úspory 12‚32 a 12‚55 % 
z přepočtené spotřeby roku 2012.

Závěr vyhodnocení
Kromě toho, že čištění je jedním ze zá-
kladních prvků řádné údržby topného 
zařízení, je možné navíc konstatovat, že 
provedením vyčištění otopné soustavy 
došlo k úspoře finančních prostředků na 
nákup tepla na vytápění.

2014 – ½ domu – při ceně tepla (CÚ 2014) 
ve výši 673‚83  Kč / GJ s  DPH a  úspoře 
62‚3 GJ / rok (> 56‚6 GJ / rok) činí roční 
úspora 41 956‚9 Kč / rok s DPH.

2015 – celý dům – při ceně tepla (CÚ 2015) 
ve výši 635‚63  Kč / GJ s  DPH a  úspoře 
112‚2 GJ / rok (cca = 113‚2 GJ / rok) činí 
roční úspora 71 334‚0 Kč / rok s DPH.

2016 – celý dům – při ceně tepla (CÚ 2016) 
ve výši 620‚37  Kč / GJ s  DPH a  úspoře 
114‚4 GJ / rok (> 113‚2 GJ / rok) činí roční 
úspora 70 941‚1 Kč / rok s DPH.

Z vypočtených úspor je zřejmé, že vyčiš-
těním otopné soustavy bylo dosaženo 
předpokládaných efektů v oblasti úspo-
ry nákladů na teplo. Lze očekávat, že vliv 
čištění bude zaznamenatelný ještě po 
několik příštích let. Každému bytovému 
domu se tak v horizontu 2 až 3 let vrátí 
prostředky investované do údržby otop-
né soustavy a v dalších obdobích bude 
reálně šetřit své náklady na spotřebované 
teplo.

Pro více informací se zástupci bytových 
domů mohou obrátit na  
energie@sbdpraha.cz.

Ve spolupráci s DK Chemo připravila 

 
KONTAKTY

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

DK CHEMO S. R. O. OPĚT POTVRDILA 
DEKLAROVANÉ ÚSPORY
S chemickým čištěním topných systémů se v České republice setkáváme již více než třicet let a dnes je 
neodmyslitelnou součástí údržby otopné soustavy a činnosti řady subjektů v rámci péče řádného hospodáře, 
a to nejen v případě bytových družstev či společenství vlastníků jednotek.

Miroslava Juríčková Niklová
energetik
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SETKÁNÍ NA BOWLINGU 6. 6. 2018
Bowling je sport pohodlný a bezpečný a díky 
skutečnosti, že se jeho zápasy konají v kry-
tých prostorech, i nezávislý na počasí. Nekla-
de výrazné fyzické omezení na hráče, takže 
se v něm mohou vzájemně poměřovat jak 
mladší, tak i starší hráči. Díky rychlému stří-
dání hráčů na dráze má hra napětí a spád.

O výtečné atmosféře na 15. ročníku Bow-
lingového turnaje SBD Praha se přesvědčili 
všichni hráči, kteří se přihlásili. Soutěžní 
turnaj měl výtečnou atmosféru a naplnil cíl 
propojení, setkání našich klientů a zaměst-
nanců SBD Praha.

I Vy si můžete přijít zahrát a poznat nové lidi 
a vedení SBD Praha při sportování příští rok. 
Gratulujeme všem vítězům. Putovní pohár 
zůstal manželům Květě a Janovi Doubra-
vovým.

I n z e r c e
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Zvlášť ve velkých městech patří mezi 
preferovaná řešení dálkové vytápění 
z centrálních rozvodů. To má něko-
lik dobrých důvodů. Tepelná energie 
v   jeho případě vzniká mimo místo 
spotřeby, do kterého je dopravováno 
horkovodním médiem. Takový způsob 
vytápění je pro uživatele nejen komfort-
ní, ale i bezpečný, protože potřebnou 
teplotu regulují předávací stanice mimo 
byt.

Řešení, které má zelenou
Největším znečišťovatelem ovzduší ve 
velkých městech je automobilová do-
prava. Další v pořadí jsou malá lokální 
topeniště, která nemají odlučovače ani 
nízkoemisní hořáky. Centrální zásobo-
vání teplem je ve srovnání s nimi ne-
poměrně ekologičtější. Například díky 
soustavě, kterou v hlavním městě pro-
vozuje společnost Pražská teplárenská, 
se podařilo výrazně snížit počet malých 
lokálních kotelen, jež emisemi z nízkých 
komínů zamořovaly své okolí. V přípa-

dě této soustavy se hlavní zdroj tepelné 
energie v metropoli vůbec nenachází – 
teplo sem putuje z odsířené elektrárny 
Mělník. V rámci kogenerace tam teplo 
vzniká spolu s elektřinou, takže palivo 
je využito mnohem účinněji.

Stačí otočit ventilem
Centrální výroba tepla není závislá na 
jediném zdroji energie – dovoluje využít 
různá paliva včetně odpadu. Ta jsou na-
víc vzájemně zástupná, takže výpadek 
dodávky tepla nehrozí ani v případě 
nedostatku některého z paliv. Dalšími 
nepopiratelnými výhodami dálkového 
vytápění jsou dostupnost, bezobsluž-
nost a bezúdržbovost.

„Jedinou starostí odběratele je fakticky 
jen otočení ventilu na radiátoru. Dálkové 
vytápění nevyžaduje nákladné investice 
do vlastní kotelny ani její obsluhu a pra-
videlné revizní prohlídky. To z něj dělá 
komfortní a zvlášť v Praze populární 
řešení, které je díky nízkým pořizova-

cím nákladům a šetrnosti k životnímu 
prostředí atraktivní i pro nejmodernější 
developerské projekty,“ připomíná ob-
chodní ředitel společnosti Pražská tep-
lárenská Tomáš Sluka.“

KONTAKTY

PhDr. Miroslav Štochl
Specialista komunikace

adresa: Pražská teplárenská a.s.

Partyzánská 1/7
170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel +420 266 752 398
Mobil: +420 737 250 684
Email: MStochl@ptas.cz
www.ptas.cz

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ V PRAZE
JE EVERGREEN
Bezobslužné a bezúdržbové zdroje tepla jsou populární nejen v Praze, ale i v dalších velkých městech. Díky 
nízkým pořizovacím nákladům a šetrnosti k životnímu prostředí je centrální vytápění preferovanou volbou i pro 
vznikající bytovou výstavbu.
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HD neboli high-defi nition je anglické označení 
pro přenos videí ve formátech vysokého rozlišení. 
Video v tomto rozlišení dokáže uspokojit potřeby 
i nejnáročnějšího diváka a nabídnout mu zážitek 
srovnatelný třeba i s návštěvou kina. 

Prostředí internetu s vysokým počtem uživatelů 
na omezenou přenosovou kapacitu ale zatím 
plynulému sledování videí v  HD formátech 
příliš nepřálo. „O2 má pro všechny, kdo chtějí 
sledovat videa ve vysoké kvalitě a  bez trhání 
obrazu, revoluční řešení. Jmenuje se Internet 
HD,“ říká Peter Novák, ředitel fi xního segmentu 
ve společnosti O2.

Internet HD je stabilní, rychlé řešení bez limitů, 
které umožní dopřát si špičkový audiovizuální 
zážitek až 99 procentům českých domácností. 
„90 procent konzumovaného obsahu v  HD 
kvalitě je načteno ihned a  vychutnat si jej 
zákazníci mohou už za pouhých 399 korun,“ 

vysvětluje Peter Novák a  pokračuje: „Rychlejší 
načítání je umožněno díky tomu, že je většina 
videoobsahu z nejsledovanějších webů uložena 
přímo v síti O2.“

Nejmodernější modem na trhu nabízí další 
HD funkce

Nové řešení připojení k  internetu se ovšem 
nezaměřuje pouze na videa. Chce Čechům 
nabídnout HD zážitek ve všech oblastech. Proto 
si jeho uživatelé mohou exkluzivně objednat 
nejmodernější modem na trhu O2 Smart Box.
O2 Smart Box spojuje čistý design předního 
českého designéra Martina Tvarůžka a  funkce, 
které vaši domácnost promění v chytrý domov. 
„Díky speciálním senzorům vám Smart Box 
pohlídá třeba to, jestli nemáte po odchodu 
z domova zapnutou žehličku v chytré zásuvce,“ 
vysvětluje přednosti funkční a zároveň designové 
novinky Peter Novák. Dveřní senzory napojené 
na Smart Box vám zase díky chytré aplikaci 
ohlásí, zda se do vašeho obydlí náhodou nesnaží 
dostat nezvaný host. 

Už od května letošního roku navíc noví i stávající 
zákazníci k  O2 Smart Boxu dostávají zdarma 
funkci Smart Wi-Fi. „Ta průběžným skenováním 
umožňuje najít nejlepší a  nejstabilnější Wi-Fi 

kanál,“ vysvětluje Novák s  tím, že zákazníci už 
nemusejí ručně přepínat mezi pásmy 2,4 GHz 
a 5 GHz, O2 Smart Box to totiž udělá automaticky 
za ně. „Uživatel tak bude mít vždy zajištěnou 
nejlepší možnou kvalitu Wi-Fi připojení podle 
aktuální situace v jeho domácnosti a jejím okolí,“ 
uzavírá Novák. 

Zbavte se pomalých videí na internetu jednou provždy. 
Máme pro vás trik

Zařiďte si chytrou domácnost
s Internetem HD a senzory k O2 Smart Boxu

Aktuální nabídku zjistíte na stránkách www.o2.cz nebo na infolince 800 02 02 02.

 Chytrá zásuvka 
Fibaro 

 Chytrá hlavice 
 na topení Danfoss

Senzor na dveře
a okna Kaon

Detektor pohybu
Fibaro

Detektor kouře
Fibaro

 Záplavový senzor  
Fibaro

Rozostřený, trhaný obraz a neustálé zasekávání děje. Dokážou vás obě tyto věci při sledování fi lmů, seriálů či jiných 
videí po internetu vždy pořádně vytočit? Zbavte se tohoto problému rychle a jednoduše. Řešením je Internet HD.

Zvláštní ocenění poroty

Speciální nabídka pro klienty SBD: 
Internet na 2 měsíce zdarma a modem za 1Kč.

Pro získání speciální nabídky se přihlaste 
pomocí unikátního kódu 72301 
na webové stránce www.O2.cz/sbd.

O2_Internet_HD_SBD_advertorial_210x297.indd   1 14.06.18   10:26
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Bytové studio SBD Praha provádí rekon-
strukce komplexně. Takové řešení rekon-
strukce spočívá především v individuálním 
přístupu ke každé zakázce. V rámci zakázky 
standardně posoudíme při schůzce s klien-
tem jeho požadavky a navrhneme vhodné 
řešení. Celý proces realizace zakázky začíná 
vždy kontaktem se zákazníkem. Následně 
probíhá prohlídka na místě realizace, kde 
společně s klientem stanovíme rozsah po-
žadovaných prací, provedeme zaměření 
a následně je zpracována cenová nabídka. 
Na přání zákazníka jsme schopni poskytnout 
i služby projektanta, architekta či bytového 
architekta. Po odsouhlasení rozsahu rekon-
strukce, schválení rozpočtu zakázky a uza-
vření smlouvy o dílo nastává vlastní realizace 
zakázky. K realizaci každé zakázky přistupu-
jeme vždy s individuálním a profesionálním 
přístupem, dbáme především na kvalitu od-
vedené práce za použití kvalitních materiá-
lů a systémových řešení od renomovaných 
dodavatelů a partnerů. Každá zakázka od 
rekonstrukce koupelny či bytového jádra 
až po celkovou rekonstrukci celého bytu či 
rodinného domu, včetně výměny rozvodů 
inženýrských sítí, je pro nás zajímavá. Naší 
prioritou je především spokojenost klienta 
s naší prací při docílení zajímavých cen za 
podpory prověřených dodavatelů a part-
nerů.

Základní činností Bytového studia SBD  Pra-
ha haje rekonstrukce koupelen, bytových ja-
der, komplexní rekonstrukce bytů či rodin-

ných domů. Velkou výhodou pro všechny 
zákazníky Bytového studia je těsná spolu-
práce s klíčovými partnery – společnostmi 
Ptáček a Rigips, jejichž produktové řady jsou 
často využívanými komponenty při staveb-
ních úpravách. V rámci činnosti Bytového 
studia SBD Praha poskytujeme komplexní 
služby a práce. Pro příklad lze uvést:

• rekonstrukce bytových jader
• rekonstrukce koupelen
•  rekonstrukce bytů a rodinných domů
•  rekonstrukce nebytových a společných 

prostor bytových domů
•  rekonstrukce a úpravy inženýrských sítí 

(elektro, voda, kanalizace, plyn)
• obkladačské a dlaždičské práce
• podlahářské práce
• malířské a lakýrnické práce
• výměnu, či dodávku oken a dveří
 
Rozsah poskytovaných prací a služeb Byto-
vého studia SBD Praha výčtem uvedených 
prací nekončí. Jsme schopni poskytnout 
i další stavební práce a dodávky pro širokou 
síť klientů od prací na bytových domech pro 
vlastníky, či například až po stavbu rodinné-
ho domu „na klíč“.

V roce 2017 jsme provedli spektrum rozlič-
ných prací od drobných úprav v bytech, přes 
několik rekonstrukcí bytových jader a reali-
zací zakázek ve společných prostorách by-
tových domů až po kompletní rekonstrukce 
celých bytových jednotek. 

V loňském i letošním roce se zástupci Byto-
vého studia v rámci SBD Praha zúčastnili ně-
kolika veletrhů zaměřených na bydlení (FOR 
ARCH, FOR INTERIOR a další), kde klientům 
představili svou činnost a v případě potřeby 
poradili přímo na místě. Následně po kon-
taktních schůzkách na veletrzích jsme měli 
možnost zpracovat pro zájemce nabídky na 
konkrétní realizace.

Bytové studio SBD Praha najdete na adre-
se Střelničná 1861/8a, kde se na Vás budou 
naši pracovníci těšit. Neváhejte se na nás ob-
rátit s jakýmkoliv požadavkem na realizaci 
prací či dodávku materiálů.

Rudolf Lehký
manažer bytového družstva

KON TAK T Y:
Rudolf Lehký
manažer Bytového studia SBD Praha
T: 724 221 612
E: studio@sbdpraha.cz nebo 
lehky@sbdpraha.cz
www.bytovestudiopraha.cz

BYTOVÉ STUDIO 
SBD PRAHA
Činnost bytového studia SBD Praha se od začátku roku 2018 stále rozvíjí a daří se nám získávat nové klienty 
především z řad majitelů, či nájemců bytových jednotek, pro které jsme schopni zajistit zakázku tzv. „na klíč“. 
Současně dále rozvíjíme spolupráci se společenstvími a bytovými družstvy spravovanými naším družstvem 
i  ostatními externími zájemci, kteří poptávají služby našeho bytového studia.
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Nechtěné úniky vody nejčastěji způsobují 
vodovodní kohoutky ve špatném stavu nebo 
závada na splachovači toalety. U protékají-
cí toalety jde o 50 Kč/den, u silně kapající-
ho kohoutku asi 25 Kč/den při ceně vody 
87 Kč/m3. Úniky vody mohou být detekovány 
včas pomocí vodoměrů napojených na rádi-
ovou síť. Varování je zasíláno až po předem 
nastavené době, která vyloučí lidskou chybu, 
např. špatně zavřený kohoutek. Systém pak 
informuje uživatele bytu nebo správce byto-
vého domu o soustavném úniku vody pro-
střednictvím portálu ista, e-mailu nebo SMS.

Jak to funguje v praxi?
Detekce úniku je podmíněna rádiovou sítí. 

Vodoměry je třeba vybavit rádiovým mo-
dulem, který je bateriově napájený a vy-
drží v ostrém provozu 10 let. Např. běžný 
vodoměr domaqua m od společnosti ista 
je již standardně vybaven rádiovým mo-
dulem, který pravidelně odesílá informace 
o průtoku vody do sběrnice dat memonic 
3 v domě, a následně jsou informace ode-
slány do centrály ista. Software pak doká-
že vyhodnotit, zda se jedná o běžný průtok 
způsobený lidským chováním nebo o ne-
chtěný soustavný průtok způsobený záva-
dou. Po pěti dnech soustavného úniku vody 
systém informuje prostřednictvím portálu 
ista, SMS nebo e-mailu správce domu, pří-
padně přímo nájemníka.

Kdy se jedná o detekci úniku vody?
Systém hlídá, jestli vodoměrem protéká, 
nebo neprotéká každých 20 minut určité 
množství vody. Jestliže dochází ke konstant-
nímu průtoku vody každých 20 minut v prů-
běhu celého dne, a to 5 po sobě jdoucích 
dnů, jedná se o únik vody, o kterém ista in-
formuje prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Systém eviduje dvě úrovně detekce:

•  nekritický únik vody: 0–4 l/hod. 
(slabě kapající kohoutek)

•  kritický únik vody: 4–20 l/hod. 
(silně kapající kohoutek a protékající 
toaleta)

zdroj: ISTA

DETEKCE ÚNIKU VODY 
SPOTŘEBA VODY POD 
KONTROLOU
A každý rok dochází k mnoha nezjištěným únikům vody. Ty znamenají nejen zbytečné ztráty pitné vody, 
ale také nečekané finanční náklady pro uživatele bytů. Nejčastějším případem je kapající kohoutek 
nebo protékající toaleta. Nezjištěné úniky vody vyjdou většinou najevo až při ročním rozúčtování, kdy 
už je na včasné řešení pozdě. Nepodceňujte prevenci ani v tomto případě a nechte si nainstalovat chytré 
vodoměry s rádiovým modulem, které nenechají kapku vody nazmar.

KON TAK T Y

Luisa Strnadová
marketing & product manager

ista Česká republika s.r.o. 
 
Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5
Tel.: +420 296 337 500
Fax: +420 296 337 599 
GSM: +420 602 366 816
email: luisa.strnadova@ista.cz 
www.ista.cz



• Digitální domovní telefony špičkové kvality, Made in Germany
• Protože i kvalita může být cenově výhodná 
• Antivandal, celokovové provedení s podsvícením
• Záruka 5 let
• Žádné nové kabely, využívá stávající rozvody
• Možnost instalace více telefonů do bytu,  přídavný zvonek

pro neslyšíci se světelnou signalizací. 
• Již žádná blokace domovního telefonu i při vyvěšeném

sluchátku
• Vynikající srozumitelnost a nastavitelná  hlasitost
• Odborník je dražší, ale navštíví vás jen jednou – kvalita

je trvalá
• Instalace po 2 drátech, bez nutnosti programování

Výhradní zastoupení pro ČR – OPTOSAT s.r.o.

www.optosat.cz, www.tcs-austria.at, www.tcsag.de

… protože s námi se domluvíte

23 let na trhu
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SBD PRAHA PREZENTOVALA 
SVÉ SLUŽBY

NA VELETRHU BYDLENÍ,
NOVÉ PROJEKTY 2018
Výstava BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY byla přehlídkou nových projektů od předních developerů, včetně 
nabídky družstevního bydlení SBD Praha a jeho partnerů. Výstava byla unikátní v tom, že poskytla 
návštěvníkům informace v široké škále od projektů v místech, která je zajímala, až po obecnou 
problematiku bydlení, včetně nabídky vybavení bytů.

V letošním roce se SBD Praha prezentovalo 
na letňanském výstavišti svou samostatnou 
expozicí. Na veletrhu Bydlení, Nové projek-
ty 2018 ve dnech 22. až 25. března 2018 při-
vítalo družstvo jako již tradiční vystavova-
tel mnoho návštěvníků a nabízelo jim své 
profesionální služby nejen v oblasti správy 
domů.Mnozí návštěvníci s námi diskuto-
vali o možnostech řešení bytových úprav 
a oprav, kdy jim naše Bytové studio nabíd-
lo možnou spolupráci při realizaci staveb-
ních úprav jejich domovů.Některé návštěv-
níky zase zajímalo řešení jejich konkrétních 
odborných problémů v oblasti práva byd-
lení. Velice často se diskutovalo, jaké vý-
hody poskytuje družstevní bydlení a jaké 
právní možnosti jsou při řešení neplatičů 
u společenství vlastníků jednotek.Zájem-
cům o diskuse a odborná stanoviska k by-
tové problematice jsme nabídli kontakt na 
semináře Akademie pro bytové domy jako 
vzdělávacího programu pro členy statutár-
ních orgánů společenství vlastníků jedno-
tek a bytových družstev, kde je možné na-
vštívit mnoho zajímavých odborně tematic-
kých přednášek.

Zájemci o řešení vlastního bydlení se moh-
li na stánku SBD Praha seznámit s hlavní-
mi principy družstevní bytové výstavby, 
získat informace o posledních volných by-
tech v projektu „Malý Háj“ ve Štěrboholech 

a o připravovaném projektu družstevní vý-
stavby v Milovicích. Projekty „Bydlení s pří-
rodou“ vzbudily velký zájem, zejména u mla-
dých pro finanční dostupnost a pro zajíma-
vé lokality výstavby, které vždy pamatují na 
dobrou dopravní dostupnost do centra hlav-
ního města.V rámci čtyřdenního programu 
proběhla celá řada zajímavých setkání na 
stánku SBD Praha i u jiných partnerů. Potěšil 
zájem návštěvníků o služby družstva a jsme 
moc rádi, že malá expozice dobře reprezen-
tovala a přispěla ke zvýšení povědomí o pro-
fesionální kvalitě značky SBD Praha.

V letošním roce se SBD Praha zúčastní i dvou 
dalších, podzimních veletrhů – FOR ARCH 
a FOR INTERIOR. Členové statutárních orgá-
nů budou včas osloveni a všichni zájemci tak 
budou mít opět příležitost navštívit stánek 
SBD Praha a vychutnat atmosféru jedineč-
nosti letňanských veletrhů.

Alena Jakšová
marketingová manažerka

I n z e r c e



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

Životní prostor nekončí domovními 
dveřmi. Když se zeptáte vašich dětí,
kde bydlí, řeknou:

„V Praze”
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Jednotlivci staví se při provádění staveb 
mnoho překážek v cestu. Hlavně proto, 
že nemůže dostati přiměřený pozemek 
v  levné ceně, neboť při parcelaci po-
zemků provádí se s pozemky často lich-
va, jaké jest zřídka rovno. A malý člověk 
odkázán bývá hlavně na parcelanta, pro-
tože velký pozemek pro stavbu zakoupi-
ti nemůže. Také získávání vhodného úvě-
ru, obstarávání levného a dobrého mate-
riálu, provádění dozoru ku stavbě půso-
bí nemajetnému jednotlivci mnoho ob-
tíží. Úspěšně mohou jednotlivci prová-
děti stavby za přispění ústavů úvěrních 
a družstev, o čemž pojednáme zvláště.

Provádění staveb dělnických dom-
ků zaměstnavateli.
Majitelé průmyslových podniků a to-
váren pokládají v zájmu svém vlast-
ním za nutné a účelné zřizování dělnic-
kých domků. Tak továrny Škodovy v Plz-
ni postavily již na 500 domků dělnických 

a hodlají dalších 500 domků postaviti. 
V Brodcích u Zb. Kostelce vznikla již celá 
kolonie dělnická. Zvláště ve Francii, An-
glii a Německu budují současně s továr-
nami byty dělnické. Pro zaměstnavatele 
jest tu výhoda ta, že dělnictvo jest při to-
várně vždy pohotově, což má zvláštní vý-
hodu, jedná – li se o neodkladnou prá-
ci v továrně. Také bývá dělnictvo uchrá-
něno před onemocněním následkem 
daleké cesty do továren za dešťů, mra-
zů a vánic a přistupuje ku práci tovární 
neznaveno a nevyčerpáno dlouhou chů-
zí, mnohdy po neschůdných cestách.Děl-
níkovi dostává se mimo toho zdravého 
bytu, avšak podléhá při tom mnohdy 
vlivu zaměstnavatele, nepociťuje se ve 
svém a na své půdě, neboť se často říká, 
že má – li každý člověk svůj domek, má 
každý dům svého člověka. Přes to však 
nelze upříti velké výhody jak pro zaměst-
navatele, tak pro zaměstnaného, zřizují–
li se podnikateli byty dělnické.

V duchu zákona jest, aby toto humanní 
zařízení nebylo obraceno v neprospěch 
dělníka. 

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

Marek Letocha
vedoucí právního oddělení

ZÁVAN HISTORIE 
ANEB CITUJEME Z R. 1909
(pokračování z minulého čísla Info-Panelu)

SBD Praha nabízí k dlouhodobému či 
krátkodobému pronájmu volnou garáž 
v  ulici Na Krocínce, Praha 9. Jedná se 
o garáž č. 119. Aktuální nájemní cena za 
jednu garáž činí 950 Kč vč. DPH měsíčně.

V případě zájmu o pronájem garáže, pro-
sím kontaktujte paní Lucii Valterovou na 
emailu: valterova@sbdpraha.cz nebo na 
tel. čísle: +420 739 548 997.

NABÍZÍME PRONÁJEM GARÁŽÍ

NABÍZÍME PRONÁJEM
GARÁŽOVÝCH STÁNÍ
SBD Praha nabízí k dlouhodobému či 
krátkodobému pronájmu volná garážová 
stání v ulici Lovosická, Praha 9. Aktuální 
nájemní cena za jedno garážové stání 
se oproti minulým létům nemění a činí 
1.100  Kč vč. DPH měsíčně pro fyzické 

osoby,  resp.  1.450 Kč vč.   DPH pro 
právnické osoby. Zároveň při podpisu 
nájemní smlouvy je požadována vratná 
kauce ve výši 500 Kč, jako záloha na 
elektronický čip, který je nezbytný pro 
vjezd do garážového objektu. V případě 

zájmu o pronájem garážového stání 
prosím kontaktujte paní Lucii Valterovou 
na emailu: valterova sbdpraha.cz nebo 
na tel. čísle: +420 739 548 997.



Znění vyluštěné tajenky zašlete na emailovou adresu: jaksova@sbdpraha.cz nebo poštou na adresu:
SBD Praha, Jakšová Alena, Střelničná 1861/8a, Praha 8 do 15. 8. 2018.
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OSMISMĚRKA PRO DĚTI
Náš časopis Infopanel pamatuje i na pravidelnou dětskou rubriku a tak máme pro Vás děti nachystanou 
OSMISMĚRKU na prázdniny. Neváhejte a pusťte se do hledání tajenky. Vylosujeme 5 z Vás, kteří správně vyluští 
tajenku a ti obdrží od SBD Praha zajímavou cenu.

Horáček Miroslav – Elektroinstalace
Revize elektroinstalace + hromosvodu, porevizní opravy, opravy
a montáž vzduchotechniky, domovní telefony, elektroinstalace a drobné opravy
tel.  608 331 926,  e-mail: emh.horacek@seznam.cz

 

E



Znění vyluštěné tajenky zašlete na emailovou adresu: jaksova@sbdpraha.cz nebo poštou na adresu:
SBD Praha, Jakšová Alena, Střelničná 1861/8a, Praha 8 do 15. 8. 2018.

SOUTĚŽTE S NÁMI
Náš časopis Infopanel Vám kromě odborných informací přináší pro zpříjemnění nastávajícího relaxačního 
a dovolenkového času křížovku. Neváhejte a vyluštěte text tajenky! Vylosujeme 2 výherce, kteří obdrží od 
SBD Praha věcnou cenu.
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®FuranFlex

Oprava dešťových svodů sanační vložkou 

daN

400 1600

nírá   t   ě kv dd k o e   k oy  d izo ov ls

bez bourání
a vstupu do bytů

I PLOCHÁ STŘECHA MŮŽE BÝT BEZ STAROSTÍ

PROVĚŘENO ZÁKAZNÍKY A 20LETOU TRADICÍ
Naše kompletní služby spojené s vaší plochou střechou: hydroizolace, dešťové svody,
světlíky, hromosvody, centrální ventilátory, anténní stožáry, tepelně technické výpočty.

Potřebujeme jen vstup na střechu
a do suterénu budovy.

FÓLIE

KOMPOZIT

TEXTIL

www.kdkekoizol.cz, izolace@kdkekoizol.cz, +420 487 823 911, KDK eko IZOL - CZ s. r. o., Dubice 39, Česká Lípa 

Provádíme službu , která obsahuje pravidelný servis a údržbu 
pro prodloužení životnosti. Náš zákazník už nemusí na střechu, vše zařídíme,

zrealizujeme, zdokumentujeme a předáme k archivaci.

10 let
záruka

10 let záruka
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www.forarch.cz

18.–22. 9. 2018

MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

 stavba |  elektro a zabezpečení |  vytápění |  dřevostavby |  bazény, sauny & spa

OFICIÁLNÍ VOZYODBORNÝ PARTNERGENERÁLNÍ PARTNER

ARCH_18_210x148_stavba_partneri.indd   1 13.04.18   13:35

10.  MEZINÁRODNÍ VELETRH NÁBYTKU,
INTERIÉRŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ

4.–7. 10. 2018
www.forinterior.cz OFICIÁLNÍ VOZY

INTERIOR_18_podzim_210x148.indd   1 24.04.18   15:21
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