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Společnost Ulimex se zabývá výstavbou zdrojů tepla
S trvale rostoucími cenami energií se stále více setkáváme s hledáním způsobů, jak snížit náklady na 
vytápění a výrobu teplé vody. Kromě zateplení budovy a výměny oken je možno minimalizovat náklady 
na vytápění (UT) a přípravu teplé vody (TV) provozováním ekonomičtějšího zdroje tepla. Takovým 
zdrojem tepla může být vlastní plynová kotelna, nebo v případě objektů, které provedly odpovídající 
energeticko-úsporná opatření dále i tepelné čerpadlo.

Kromě nižších nákladů na vytápění a výrobu TV provozem alternativním zdrojem tepla v místě objektu 
lze teplotu topné vody a teplotu vytápění v uživatelských jednotkách nastavit individuálně vždy pro 
konkrétně vytápěný dům, což dále přispívá k celkově nižší spotřebě tepla na vytápění a přípravu teplé 
vody oproti zdroji z CZT.

Stejně tak lze dodávat teplo z objektového zdroje tepla dále do domu v okamžiku Vaší momentální 
potřeby, nikoliv dle rozhodnutí současného dodavatele. Vytápět uživatelské jednotky můžete kdykoli 
budete požadovat, a to i prostřednictvím možnosti dálkového ovládání celé technologie přes PC, tablet, 
či tzv. chytrý telefon.

Váš partner pro úsporu energie

Pobočka:  ULIMEX, spol. s r.o., Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8  
284 691 799, 737 204 332, praha@ulimex.cz www.ulimex.cz

Kompletní služby pro bytový fond: 

• topení, voda, plyn,
• dodávky, montáže a servis bytových měřidel,
• odečty a rozúčtování  nákladů na teplo a vodu,
• dodávky, montáže a servis termostatických ventilů, 
•  dodávky, montáže a servis hydraulického 
vyvažování soustav ÚT a TV,

•  rekonstrukce rozvodů ÚT, TV, SV a domovních 
rozvodů kanalizace a plynu.

Výstavba, provoz zdrojů tepla:
• tepelná čerpadla, plynové kotelny.

PLYNOVÁ KOTELNA / TEPELNÉ ČERPADLO 

ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA PRO BYTOVÉ DOMY 
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Nabízíme komplexní činnosti správce 
bytových domů:

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

www.sbdpraha.cz 
www.bydlenisprirodou.cz 
twitter.com/SBDPraha 
www.facebook.com/SBDPraha/ 
www.zpravodajsbd.cz

Milý čtenáři,

letošní úvodní slova bulletinu píši pod dojmem vy-
dařeného přátelského setkání se zástupci bytových 
domů na semináři Inspirace 2018 v čase oslav sva-
tomartinského vína. Příjemnou atmosféru akce pro 
klienty SBD Praha vytvořilo nejen báječné prostředí 
Svatojánského Dvora v přízemí bývalého sídla druž-
stva na Střížkově, ale také dynamický průběh veče-
ra, kdy se za pouhé dvě hodiny vystřídal hned tucet 
přednášejících se svými nápady, produkty a služba-

mi pro správu a provoz bytových domů. Troufnu si říci, že tím byla založena nová 
či spíše znovuobnovená tradice pravidelných setkání se členy statutárních or-
gánů společenství vlastníků jednotek a bytových družstev ve správě SBD Praha.

Při shrnutí současných služeb družstva nemůže vedle širokého rozsahu služeb 
správy bytových domů chybět družstevní bytová výstavba jako jeden z klíčo-
vých produktů SBD Praha a zároveň jako rozumná a dostupná cesta k vlastnímu 
bydlení pro zájemce o družstevní byty. Vždyť k získání bytu o dispozici 3+kk 
s balkonem i sklepem za průměrnou cenu 3,1 milionu korun postačí vlastní 
zdroje od 300 tisíc korun! Pouhé cenové srovnání s odpovídající nabídkou na 
trhu nájemního bydlení dává jasnou odpověď, které řešení bydlení je nejen pro 
mladou rodinu ve výsledku výhodnější, a to v řádu desítek tisíc korun ročně. 

Co potěší v letošním roce obzvláště je další nárůst výkonů Bytového studia SBD  
Praha. Z jeho bilance přitom vypadl podíl na klientských změnách u nové vý-
stavby, přesto si udrželo zajímavá čísla a poslední výsledky ukazují na stoupající 
zájem o jeho služby. Zvláště je pak pozoruhodné, že Bytové studio SBD Praha 
už nerealizovalo jen opravy a rekonstrukce bytů, ale i společných částí pro naše 
klienty. Pomalu, ale jistě si dobývá své renomé, realizace studia už můžeme 
počítat na desítky.

Zvládli jsme adaptaci pravidel ochrany osobních údajů, ačkoliv dodnes čekáme 
na přijetí odpovídajících právních norem. Vypracovali jsme metodiku a většinu 
vzorů, které pomohou našim klientům zorientovat se v tématu a vypořádat se 
s naplňováním souvisejících povinností. I v oblasti evidence skutečných majitelů, 
která taktéž dopadla na bedra členů statutárních orgánů „bytových korporací“, 
jsme obratem nabídli zajištění odpovídajících zápisů jménem klienta.

Pro příští rok připravujeme rozšíření nabídky o realitní služby, hlídání změn ve 
veřejných rejstřících pro domy ve správě družstva, ale také nové webové stránky. 
Ty by měly zlepšit orientaci v základních činnostech SBD Praha, nabízených 
službách a produktech. K těm patří i dynamicky se rozvíjející služba zajištění 
výkonu funkce statutárního orgánu, která je poptávána i subjekty, které dosud 
nejsou družstvem spravovány.

SBD Praha chce být nejen svým klientům, společenstvím vlastníků jednotek 
a bytovým družstvům, spolehlivým partnerem pro správu a provoz jejich domu, 
nýbrž chce nabídnout větší rozsah a komfort služeb i jednotlivým uživatelům 
bytových jednotek. Učiníme s kolegy vše pro naplnění této vize.

Přeji Vám všechno nejlepší do nového roku,

ÚVODNÍK
// MARTIN KROH

Mgr. Martin Kroh 
předseda představenstva
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ÚHRADA ČLENSKÝCH 
PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2019
V souladu se zněním čl. 15 odst. 2 stanov družstva je člen družstva – vlastník a člen družstva – nebydlící povinen 
uhradit členský příspěvek na rok dopředu, a to vždy nejpozději 31. 1. příslušného kalendářního roku.

Úhradu členského příspěvku 
lze provést:

1.  Bankovním převodem nebo 
složenkou na bankovní účet 
SBD Praha č. 2300328277/2010 
s uvedením členského čísla člena 
družstva jako variabilního symbolu 
platby tak, aby platba byla připsána 
na účet družstva nejpozději do 
30. 1. 2019,

2.  nebo hotově nejpozději do 
31. 1. 2019 v pokladně SBD Praha 
na adrese Střelničná 1861/8a, Praha 8, 
a to každou středu od 8.00 do 12:00 
a od  14.00 do 18.00 hodin. 

Výše ročního členského příspěvku za člena 
družstva – vlastníka činí 120 Kč.

Výše ročního členského příspěvku za člena 
družstva – nebydlícího činí 240 Kč.

Výše uvedené informace se netýkají čle-
nů družstva – nájemců, tj. členů družstva 
užívajících družstevní byty nebo garáže na 
základě smlouvy / dohody o užívání druž-
stevního bytu / garáže.

Těmto členům družstva – nájemcům, a to 
i v případě, že jsou současně i vlastníky 
jednotek, je úhrada členského příspěvku 
předepsána v předpisu nájemného a záloh.

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

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

NEJSOU SPOLUVLASTNÍCI
JAKO SPOLUVLASTNÍCI
Skutečnost, že vlastníci jednotek v domě 
jsou zároveň spoluvlastníky společných 
částí domu, je již možná většině vlastníků 
známá. Setkáváme se však čím dál častěji 
i s méně známější právní souvislostí, která 
souvisí se spoluvlastnictvím jiných než spo-
lečných částí domu. V případě pozemku 

souvisejícího s domem, ale i v případě ne-
bytového prostoru ( jednotky) v domě, totiž 
někdy dochází k tomu, že tyto části jsou sice 
ve spoluvlastnictví, ale jaksi mimo režim 
společenství, netvoří společnou část domu. 
Jestliže však takto nejsou nijak právně svá-
zány s režimem společných částí, tvoří jejich 

spoluvlastníci samostatnou skupinu, která 
může být sice totožná se skupinou vlastníků 
jednotek v domě, ale také se může lišit. To se 
stane například tehdy, když vlastník jednot-
ky nepřevede (zapomene převést) s jednot-
kou i příslušný svůj spoluvlastnický podíl na 
zmíněném pozemku či nebytové jednotce.



E–ZPRAVODAJ SBD PRAHA
Zajímavé informace nejen pro SVJ a BD, novinky z legislativy, aktuality z ob-
lasti bydlení včetně možnosti nových projektů družstevní bytové výstavby, 
dění v družstvu, zajímavé akce a mnoho dalších užitečných informací. 
To je E-zpravodaj SBD Praha. Elektronický zpravodaj Stavebního 
bytového družstva Praha Vám po přihlášení bude jednou měsíčně 
zaslán na váš email.

Milí čtenáři, rádi bychom Vás pozvali na 
XVII. reprezentační ples SBD Praha do 
Hotelu Artemis v Praze 8, který se koná 
v pátek 25.ledna 2019 od 19.00 hodin. 
Slavnostním večerem Vás bude již tradičně 
provázet moderátorské duo Iva Kubelková 

a Martin Kroh a pro dobrou náladu Vám 
bude hrát hudební skupina Fantasy music 
a bonusovým hudebním hostem pro vás 
bude skupina Rangers (Plavci).
Zahrajeme si také oblíbené bingo, vylosu-
jeme bohatou tombolu, kde na vás čekají 

velmi zajímavé ceny. Těšíme se na vás. 
Vstupenky v ceně 250Kč můžete zakoupit 
v pokladně SBD Praha, přízemí, Střelničná 
1861/8a, Praha 8 v návštěvních hodinách. 
Platba pouze v hotovosti.

POZVÁNKA NA PLES

• www.sbdpraha.cz/e-zpravodaj-sbd-praha/
• www.sbdpraha.cz/e-zpravodaj-3/

Přihlaste se k jeho odběru na:

XVII. REPREZENTAČNÍ 
PLES SBD PRAHA 2019

Stavební bytové družstvo Praha Vás zve na

pátek 25. ledna 2019 od 19 hodin
Hotel Artemis Praha 
U Sluncové 14, Praha 8 – Invalidovna
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K ZÍSKÁNÍ DRUŽSTEVNÍHO BYTU 
3+KK STAČÍ 300 000 KČ, 
A TO NENÍ VŠECHNO!
Park Milovice roste jako z vody a poptávka 
po družstevních bytech v něm také. A nelze 
se divit. Však jsme také i pro vás připravili 
speciálně pro tento projekt nabídku finan-
cování s malou číselnou hříčkou – k získání 
bytu 3+kk cca 30 minut od centra Prahy sta-
čí mít 300 tisíc korun a byt za 3 miliony je 
Váš! A to není jediná výhoda družstevních 
bytů, a to i v porovnání s vlastnickým by-
dlením.

Velkou výhodou družstevního bydlení je 
především dostupnost financování a mož-
nost splácet dlouhodobou půjčku bez ohle-
du na věk člena družstva. I senior tak může 
získat byt s výhodou splácení jeho ceny po 
dobu 25 let. Samozřejmě platí, že s vyšším 
vkladem vlastních prostředků klesá výše 
měsíčního předpisu splátky úvěru. Výši své-
ho vkladu nad minimální úroveň 25 % si volí 
člen družstva sám. Stejně tak se může roz-
hodnout pro mimořádnou splátku kdykoliv 
v průběhu splatnosti družstevního úvěru. 
Ve výročí fixace úrokové sazby je možné 
splatit libovolnou výši úvěru zdarma, jinak 
za poplatek bance ve výši 1,8  % ze splácené 
částky (např. 1 800 Kč při předčasném spla-
cení 100 tisíc korun). Touto cestou si mnozí 
členové družstva optimalizují své náklady 
na bydlení, přesně podle toho, jak se mění 
jejich životní situace či potřeby.

Další výhodou družstevního bytu je snad-
nost jeho převodu na třetí osobu, zatížením 
jsou jen administrativní náklady družstva 
v řádech tisícikorun na rozdíl od statisíco-
vých daňových a dalších nákladů v případě 
prodeje bytu ve vlastnictví. U družstevních 
bytů přitom platí, že člen družstva nepo-
třebuje souhlas s převodem družstevního 
bytu. Podobné to máme i s podnájmy, 
které limitujeme pouze povinností člena 
družstva oznámit osobu podnájemce a za-
jistit, aby taková osoba plnila dohodnutá 
pravidla pro užívání bytového domu.

Pro řadu zájemců je důležité, že se členství 
v bytovém družstva nezapisuje do veřej-
ných rejstříků, že bytové družstvo dokáže 
lépe ochránit jeho investici i proti případ-
ným dlužníků, potížistům a všem, kteří ne-
plní společně dohodnutá vnitřní pravidla 
chování v domě. I tohle je stále více sro-
zumitelným argumentem zejména pro ty, 
kteří se už spálili nastěhováním do blízkosti 
nezkrotitelných sousedů. A věřte, že o tom 
víme za poslední léta své!

Člen družstva má také jistotu, že mu bude, 
nejdéle po splacení úvěru družstva na po-
řízení bytového domu, respektive části úvě-
ru odpovídající pořizovací ceně jeho bytu, 
byt převeden do vlastnictví. Vycházíme 

tomu vstříc a od počátku máme připrave-
no prohlášení vlastníka s rozdělením domu 
na jednotky. První převod pouze z důvodu 
dosažení lepších parametrů úvěru limitu-
jeme uběhnutím prvních pěti let. Pak už je 
to čistě na členech bytového družstva, aby 
se vydali cestou převodů bytů těm, kteří se 
i tak pro takové řešení rozhodnou.

A nakonec? Založili jsme s našimi part-
nery do dnešního dne už více 15 nových 
bytových družstev a předali spokojeným 
družstevníkům více než tisícovku nových 
družstevních bytů. Jen v jednom jediném 
případě jsme museli pomoci dlužnici najít 
východisko z životní krize. Ve všech ostat-
ních případech jsme vždy našli cestu ke 
podpoře i těch, kteří se dostali krátkodobě 
do potíží. Všechna naše bytová družstva 
prochází pravidelně dvěma přísnými do-
hledy – ze strany auditorské společnosti 
a hlavně, ze strany financující banky. S námi 
nemusíte mít skutečně žádnou obavu, že 
Vaší investici neochráníme!

Michaela Hauptová
specialistka oddělení péče o klienta
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DOSTUPNOST
DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ
Zajímavou novinkou pro družstevní bytovou 
výstavbu je možnost využití stavebního spo-
ření ke splnění vkladové povinnosti zájemce 
o vstup do bytového družstva. Standardní 
model financování pořízení družstevního 
bytu předpokládá, že uchazeč o jeho při-
dělení disponuje 25–30 % vlastních zdrojů. 
To představuje při 3 milionovém bytě v pro-
jektu Park Milovice částku blížící se 800 tisí-
cům korunám (při započtení jednorázového 
vstupního vkladu). Zbývající část začne splá-
cet po předání bytu do svého užívání spolu 
s nájemným a zálohami na služby s užíváním 
bytu a společných částí domu spojených.

Nový produkt úvěru ze stavebního spoření 
vyjednalo pro své členy SBD Praha s Čes-
komoravskou stavební spořitelnou. S jeho 
pomocí lze ve shora uvedeném příkladu 
doplnit vlastní zdroje až do výše 500 tis. Kč, 
resp. podle skutečně chybějících vlastních 
zdrojů na straně zájemce o vlastní bydlení. 
Přitom nehraje roli skutečnost, že zájemce 

dosud u „Lišky“ nespoří, ale ani jeho věk, 
výše příjmů či účelovost čerpání půjčky. 

Jediným předpokladem je bezkonfliktnost 
jeho případného dosavadního splácení 
předchozích půjček. A jediným nákladem 
je nutnost zahájení splátek již od načerpá-
ní částky, tedy cca o rok dříve, než příjemce 
půjčky ze stavebního spoření získá klíče od 
svého bytu. Na druhou stranu se jedná max. 
o částku cca 3 tisíce korun, a to už stojí za 
úvahu v situaci, kdy například mladá rodina 
nemá naspořenou celou požadovanou část-
ku pro přidělení bytu.

Pokud si zájemce o družstevní byt vybere 
z nabídky SBD Praha a jeho partnerů, může 
se plně spolehnout na to, že mu tým speci-
alistů družstevní bytové výstavby poskytne 
kompletní servis - pomůže mu vybrat opti-
mální skladbu financování a zajistí pro něj 
přípravu všech potřebných dokumentů. 
A ještě na závěr shrnuji, že aktuální milovický 

projekt předpokládá, že splácení družstev-
ního bytu 3+kk zatíží kapsu člena družstva 
cca 12 tisíci korunami při standardní výši 
jeho vkladu 800 tisíc korun, maximálně však 
cca 15 tisíci korunami při nejnižším možném 
vkladu 300 tisíc korun. A to je nejméně srov-
natelné s nájmem bytu, kde však už neuvidí 
nájemce z uhrazených peněz ani korunu. Tak 
co, ještě se divíte, že tak rychle stoupá zájem 
o družstevní byty?

Martin Kroh
předseda představenstva

1) Varianta minimálního podílu z vlastních zdrojů

Pořizovací cena bytu 3 100 000 Kč

Minimální podíl člena družstva 
+ jednorázový členský příspěvek

25 %
775 000 Kč 

25 000 Kč

Celkem podíl člena družstva 800 000 Kč

Podíl úvěru výstavbového bytového 
družstva

75 % 2 325 000 Kč

2) Varianta doplnění vlastních zdrojů ze stavebního spoření

Pořizovací cena bytu 3 100 000 Kč

Minimální podíl člena družstva 
+ jednorázový členský příspěvek

25 %
775 000 Kč 

25 000 Kč

Vlastní zdroje 300 000 Kč

Stavební spoření 500 000 Kč

Celkem podíl družstva 800 000 Kč

Podíl úvěru výstavbového bytového 
družstva

75 % 2 325 000 Kč

Výše měsíční splátky družstvu při splatnosti 
25 let od předání bytu a úrokové sazbě 3,9 %

12 150 Kč

Měsíční výše nájemného a záloh 
na služby (odhad)

3 000 Kč

Celkové měsíční náklady bydlení 
(po předání bytu) 

15 150 Kč

Výše měsíční splátky družstvu při splatnosti 25 
let od předání bytu a úrokové sazbě 3,9 %

12 150 Kč

Výše měsíční splátky stavební spořitelně od 
získání finančních prostředků

3 150 Kč

Měsíční výše nájemného a záloh 
na služby (odhad)

3 000 Kč

Celkové měsíční náklady bydlení 
(po předání bytu)

18 300 Kč
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Dne 25. května 2018 vstoupila v účinnost nová právní úprava oblasti ochrany osobních údajů – nařízení 
Evropského parlament a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení).

1. Co by měl z právního hlediska 
provozovatel zvážit před tím, než 
umístí do bytového domu kamery?
Provozování kamerového systému je po-
važováno za zpracování osobních údajů ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, pokud 
součástí kamerového sledování je záznam 
pořizovaných záběrů s cílem využít tyto zá-
běry k identifikaci fyzických osob. Údaje 
uchovávané v záznamovém zařízení jsou 
osobní údaje, pokud na jejich základě lze 
přímo nebo nepřímo identifikovat fyzickou 
osobu.

Z pohledu zákona o ochraně osobních 
údajů je správcem osobních údajů sub-
jekt, který iniciuje pořizování a uchování 
záznamů kamerového systému a který 
určí účel a prostředky zpracování, tedy 
statutární orgán společenství vlastníků 
jednotek. 

DŮLEŽITÉ SI VŽDY UVĚDOMIT:
Provozovatel kamerového systému nese 
plnou odpovědnost za jeho provoz.

Pokud všichni obyvatelé domu s provozo-
váním kamerového systému souhlasí, jed-

ná se o postup v režimu § 5 odst. 2 zákona 
o ochraně osobních údajů. Není-li tomu 
tak, lze pro provozování kamerových sys-
témů v bytových domech využít § 5 odst. 
2 písm. e) zákona o ochraně osobních 
údajů, dle kterého může správce zpraco-
vávat osobní údaje bez souhlasu subjektu 
údajů, tj. osob vstupujících do zazname-
návaného prostoru, pokud je to nezbytné 
pro ochranu práv a právem chráněných zá-
jmů správce, příjemce nebo jiné dotčené 
osoby; takové zpracování osobních údajů 
však nesmí být v rozporu s právem sub-
jektu údajů na ochranu jeho soukromého 
a osobního života.

V případě úmyslu instalace kamerového 
systému tak je nutné ke každé uvažované 
kameře provést tzv. TEST PROPORCIO-
NALITY, tj. zvážení práva na ochranu sou-
kromí a práva na ochranu života, zdraví 
a  majetku, jinými slovy správce musí 
provést test nezbytnosti uvažovaného ka-
merového systému. V případě, že správce 
dojde po zvážení všech okolností k názoru, 
že právo na ochranu života, zdraví a ma-
jetku převažuje nad právem na ochranu 
soukromí, lze kameru (kamerový systém) 
provozovat bez souhlasu subjektu údajů 
ve smyslu uvedeného § 5 odst. písm. e) zá-

kona o ochraně osobních údajů. V rámci 
testu proporcionality je zejména možné 
brát v potaz, zdali již se udály v bytovém 
domě či v blízkém okolí vážnější incidenty, 
případně i lokalitu, ve které se bytový dům 
nachází. 

Zároveň je nutné přizpůsobit i záznam 
kamer tak, aby zabíral pouze nezbytné 
prostory ke splnění stanoveného úče-
lu. Např. je-li zaznamenáváno veřejné 
prostranství, např. v souvislosti s ochra-
nou fasády obvodových zdí, vstupních 
dveří do domu apod., musí být zabírán 
výhradně úsek nezbytný v souvislosti 
s deklarovaným účelem zpracování, tj. 
ochranou majetku.

A pokud Vám v TESTu PROPORCIONALITY 
vyjde ,,Vzhledem k zjištěným bezpečnostním 
rizikům a vzniklým škodám na společném 
majetku i soukromém majetku obyvatel 
domu, právo na ochranu majetku převy-
šuje právo na ochranu soukromí, které je 
vzhledem k plánovanému umístění kamer 
dotčeno minimálně“. Je možné instalovat 
kamerový systém v bytovém domě.

2. Co je podle Vás z hlediska admi-
nistrativních nároků kladených na 

Připravili jsme pro vás rozhovor s ředitelem společnosti s Josefem Tuhým, na téma: 
Kamerový systém v bytových domech při legislativě GDPR.

ČASTÉ DOTAZY K INSTALACI KAMER 
V BYTOVÝCH DOMECH 

A LEGISLATIVĚ – GDPR
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provozovatele snazší: umístit kamery 
v obchodě, nebo v bytovém domě 
(a proč)?
•  Vzhledem ke skutečnosti, že jsme spo-

lečnost specializovaná na bezpečnost 
v bytových domech a této činnosti se 
100 % věnujeme, nejen obchodně, ale 
i servisně s reakční dobou 4–24 hodin, 
nedokáži na toto otázku relevantně 
odpovědět.

3. V čem podle Vás provozovatelé ka-
merových systémů typicky chybují?
•  Není označen objekt ,,TENTO PROSTOR 

JE MONITOROVÁM KAMEROVÝM SYSTÉ-
MEM“ a dále není uveden provozovatel 
a kontakt na provozovatele 

•  Nechají si instalovat kamerový systém 
v bytovém domě a zapomínají na legis-
lativu. Uvedeno výše.

•  Dále ukládají záznam z kamer déle jak 
7 dní (a v odůvodněných případech 
může správce tuto dobu prodloužit), 
v režimu automatického přemazání nej-
starších záznamů. Setkali jsme se i se 
záznamem 30 dní v bytovém domě. Po-
dle § 5 odst. 1 písm. e) zákona o ochra-
ně osobních údajů je správce povinen 
uchovávat kamerový záznam pouze po 
dobu, která je nezbytná k účelu zpra-
cování. Ta není dikcí Zákona přesněji 
vymezena. Posuzuje se ad hoc podle 
účelu zpracování osobních údajů. 
Obvykle nepřesáhne období několika 
dnů, kdy je zpravidla objektivně možné 
zjistit újmu na majetku či je ohlášena 
újma na zdraví či jiný závažný incident. 
Musí být technicky a organizačně zdů-
vodněná.

•  Záběr z kamer na vstupní dveře do 
bytu. Záznam vstupních dveří do bytu 
je zpravidla možné pořizovat pouze se 
souhlasem v bytě bydlících osob, pří-
padě jejich zákonných zástupců. Bez 
souhlasu by se jednalo o výjimečné, 
krajní, opatření, které musí být na zá-
kladě provedené analýzy, především 
předchozích doložených bezpečnost-
ních deliktů, zdůvodněné. Takový 

postup musí budoucí správce v rámci 
registračního řízení předem konzulto-
vat s oddělením registračních činností 
Úřadu.

•  Sledování přilehlých parkovišť. Je-li 
zaznamenáváno veřejné prostran-
ství, např. v souvislosti s ochranou 
obvodových zdí, vstupních dveří do 
domu, na veřejném prostranství za-
parkovaných vozidel, musí být zabírán 
výhradně úsek nezbytný v souvislosti 
s deklarovaným účelem zpracování, tj. 
ochranou majetku a vymezený tech-
nickými parametry systému. Záznam 
veřejného prostranství by totiž mohl 
být kvalifikován jako zpracování nad 
uvedený účel, případně jako porušení 
práva na ochranu soukromí ve smys-
lu § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, jehož posouzení je 
v působnosti soudu.

•  V neposlední řadě mnohdy ani nevě-
dí, kdo a za jakých podmínek, mohou 
nakládat se záznamem z kamerových 
systémů: Podle § 14 zákona o ochraně 
osobních údajů mohou zaměstnanci 
správce a jiné osoby, které zpracová-
vají osobní údaje na základě smlouvy 
s ním, zpracovávat osobní údaje pou-
ze za podmínek a v rozsahu jím sta-
noveném. Podle § 15 odst. 1 zákona 
o ochraně osobních údajů jsou tyto 
osoby vázány povinností mlčenlivos-
ti, která trvá i po skončení zaměstnání 
nebo příslušných prací.

4. Dle Vaší zkušenosti znají zájemci 
o provozování kamer dostatečně 
zákonné povinnosti, které jim z pro-
vozování kamer vyplývají, nebo je 
o nich musíte obšírně informovat?
Mnohdy NE a je to i předností naší spo-
lečnosti, naše zákazníky informovat 
o  možnostech instalace a provozování 
kamerových systémů v bytových domech 
v souladu s legislativou.

5. GDPR teď změnilo povinnosti 
provozovatelů informačních sys-

témů – odpadla registrační povin-
nost, naopak je např. nutné provést 
posouzení vlivu na ochranu osobních 
údajů – mají podle Vás provozovatelé 
kamerových systémů o těchto novin-
kách dostatečné povědomí?
Mohl bych zde citovat § a celé GDPR. 
V podstatě se při instalaci kamer v by-
tovém domě mnoho nezměnilo. V pod-
statě se dá říci jednou větou, z hlediska 
instalace CCTV se nic zásadního nezmě-
nilo, ale „osobní údaje nesmí za žádných 
okolností uniknout a musí být řádně 
zabezpečeny“. Ovšem provozovatel je 
povinen nadále vést informace o zpra-
cování osobních údajů získaných ze 
záznamu z kamerového systému Oproti 
předchozí právní úpravě je nově stano-
venou povinností správce ohlašovací po-
vinnost v případě porušení zabezpečení 
osobních údajů dozorovému úřadu a za 
určitých okolností i oznamovací povin-
nost vůči subjektu údajů. Dle ustanovení 
čl. 33 a 34 GDPR je totiž správce povinen 
v případě porušení zabezpečení osob-
ních údajů získaných prostřednictvím 
kamerového systému, u kterého je prav-
děpodobné, že bude mít za následek ri-
ziko pro práva a svobody fyzických osob, 
ohlásit toto porušení bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 72 hodin od 
okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ÚOOÚ 
nebo jinému zákonem stanovenému do-
zorovému úřadu a v některý případech 
i samotnému subjektu údajů

Na závěr Vám doporučuji obrátit se na 
naši společnost anebo si prostudovat 
webové stránky Úřadu pro ochranu 
osobních údajů www.uoou.cz, kde na-
leznete nejen stanoviska a názory úřa-
du v této záležitosti (např. Stanovisko 
č. 1/2016), ale také podrobnosti ohledně 
GDPR.

Děkuji za rozhovor.

Alena Jakšová
marketingová manažerka

Společnost SAFETY 24.cz s.r.o. byla založena v roce 2013 pod původním názvem 
View security s.r.o.

V současné době se specializuje na bezpečnost v bytových domech, kde čerpá 
z  dlouholetých zkušeností získaných v minulosti. Je autorizovaným partnerem 
společnosti Siemens. Specializuje se na dodávku a instalaci a servis následujících 
zařízení:

• CCTV – kamerové systémy
• ACS – čipové systémy
• DT – domovní telefony
• DP – detektor požáru
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www.BYDLENIsPRIRODOU.cz

Park Milovice 
Ceny bytů
3–3,2 milionů

Nabízíme 34 družstevních bytů o velikosti 3+kk s balkónem, 
sklepem a parkováním na venkovních stáních v okolí domu.

I n z e r c e

EVIDENCE SKUTEČNÝCH
MAJITELŮ
S účinností od 1. 1. 2018 byla novelou zá-
kona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstří-
cích právnických a fyzických osoba a o evi-
denci svěřenských fondů, zřízena evidence 
údajů o skutečném majiteli právnické 
osoby zapsané do veřejného rejstříku 
(dále jen „evidence skutečných majitelů“) 
a všem právnickým osobám zapsaným do 
veřejného rejstříku byla uložena povinnost 
vnitřně vést a současně průběžně zazna-
menávat v rámci evidence skutečných ma-
jitelů aktuální údaje ke zjištění totožnosti 
tzv. skutečného majitele. Tato povinnost 
dopadá také na všechna bytová družstva 
(dále jen „BD“) a společenství vlastníků 
jednotek (dále jen „SVJ“).

Byť je současně nutno připustit, že shora 
uvedený zákon č. 304/2013 Sb. ani žádný 
jiný zákon aktuálně za neprovedení zmiňo-
vaného zápisu žádné přímé sankce patrně 
nestanoví. Nicméně nepřímé negativní dů-
sledky spojené s nesplněním této povin-
nosti by mohly vyplývat z jiných právních 
předpisů (např. ze zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích). Za skutečného 
majitele se podle zákona č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu, považují fyzické osoby, které 
mají fakticky nebo právně možnost vyko-
návat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv 
v právnické osobě.

Skutečným majitelem se tak u BD rozumí 
zejména fyzická osoba, která sama nebo 
společně s osobami jednajícími s ní ve 
shodě disponuje více než 25 % hlasova-
cích práv v BD, nebo má být příjemcem 
alespoň 25% zisku BD. U SVJ je jím fyzic-
ká osoba, která disponuje více než 25 % 
jejích hlasovacích práv nebo má být pří-
jemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných 
prostředků.

V případě, že v rámci BD nebo SVJ není 
skutečný majitel nebo nelze-li jej určit dle 
uvedených pravidel, je za něj považován 
u  BD každý člen představenstva nebo 
u malého bytového družstva předseda 
družstva a u SVJ každý člen výboru nebo 
předseda společenství.

Evidence skutečných majitelů je vedena 
rejstříkovými soudy v elektronické podobě 
a není veřejným rejstříkem (není veřejně 
přístupná). Přístup k údajům o skutečném 
majiteli má pouze zákonem stanovený 

okruh subjektů (např. soudy, orgány činné 
v trestním řízení, správci daně, ČNB, NBÚ, 
NKÚ apod.). Zápisy provádí rejstříkové 
soudy nebo notáři.

Návrh na zápis skutečného majitele je 
třeba podat v případě BD nejpozději do 
1. 1. 2019 a v případě SVJ do 1. 1. 2021.
Do 1. 1.  2019 je tento zápis osvobozen 
od poplatku. Po uplynutí této doby bude 
poplatek za zápis činit 1000 Kč. Nicméně 
v případě SVJ (na rozdíl od BD) bude tento 
zápis osvobozen od poplatku i poté, neboť 
se jedná právnickou osobou nezapisova-
nou do obchodního rejstříku. 

Klientům SBD Praha jsou v případě jejich 
zájmu připraveni pomoci (za úplatu) se 
zápisem do uvedené evidence skuteč-
ných majitelů zaměstnanci oddělení péče 
o klienta. Závěrem je třeba poznamenat, 
že údaje o skutečných majitelích jsou 
právnické osoby povinny vést i v rámci své 
vnitřní evidence a uchovávat je nejméně 
po dobu 10 let od zániku takového vztahu.

Blanka Křištová 
právník



ODSTRAŇUJEME ŘASY  A  PL ÍSN Ě  Z  FASÁD POMOCÍ 
NE JNOVĚ JŠ ÍCH FOTOAKTIV N ÍCH T E CHN OLOGI Í

TRÁPÍ VÁS ŘASY A PLÍSNĚ 
NA FASÁDÁCH?

ODSTRAŇUJEME ŘASY A PLÍSNĚ Z FASÁD
REALIZUJEME ÚSPEŠNÝ VÝZKUM ČESKÝCH VĚDCŮ
NÁVRHY NOVÝCH BAREVNÝCH ŘEŠENÍ FASÁD
MIKROBIOLOGICKÉ ROZBORY
ÚHRADA DÍLA NA SPLÁTKY
ZÁRUKA AŽ 10 LET

REALIZACE 
PO CELÉ ČR

PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o., www.servisfasad.eu
Bílenecké nám. 6/4, Praha 8, 184 00, +420 266 313 728, info@servisfasad.eu
Srbská 3073/53b, Brno, 612 00, tel: +420 774 361 507, zmeskal@servisfasad.eu
Korunní 709/10, Ostrava, 709 00, tel: +420 775 132 666, kratka@servisfasad.eu

NABÍZÍME VÁM 

BEZPLATNOU 

KONZULTACI 

U VÁS V DOMĚ

Děkujeme Vám
 za projevenou důvěru 

v uplynulém roce 
a do nového roku 2019

Vám přejeme hodně 
zdraví a štěstí.

PF 2019
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KOMPLETNÍ REALITNÍ
SERVIS PRO VÁS
Prodáváte nebo kupujete byt či jinou ne-
movitost? Nabízíte nebo hledáte vhodné 
prostory k pronájmu? Napříště se v těchto 
situacích budete moci s důvěrou obrátit 
na SBD Praha. Rozšíření svých služeb plá-
nuje družstvo již pro příští rok, a to jako 
odpověď na časté dotazy na volné byty ke 
koupi či nájmu nebo na prostory k podni-
kání v bytových domech. To už jen kousek 
k těm, kteří chtějí své byty naopak prodat 
či pronajmout.

Myšlenka na rozšíření služeb SBD Pra-
ha o kompletní realitní servis není nová. 
V minulosti zkoušelo družstvo spolupra-
covat s několika partnery z řad realitních 
kanceláří s různou zkušeností. Zajištění 
služeb realitního makléře vlastním týmem 
je logickým navázáním na služby, které 
poskytuje SBD Praha zájemcům o získání 
družstevních bytů. Jde hlavně o pomoc 
při výběru vhodného bytu i nastavení fi-
nancování, uzavření rezervační smlouvy, 
podání přihlášky do družstva, realizace 

klientských změn či příprava nájemní 
a podnájemní smlouvy. K tomu už nyní 
přistupují požadavky některých zájemců 
o nové bydlení na zajištění prodeje jejich 
dosavadního bytu či domku.

SBD Praha chce také využít skutečnosti, že 
se na něj obrací i ti, kteří by rádi umísti-
li své drobné provozovny do společných 
částí bytových domů. Vtakových přípa-
dech budeme oslovovat zástupce byto-
vých domů z poptávané lokality a spolu 
s nimi hledat cestu k vhodnému využití 
volných prostor, mimo jiné i jako zdroj 
příjmů spoluvlastníků bytového domu. 
Obráceně umožníme všem subjektům 
ve správě družstva nabídnout volné pro-
story a hledat cestu k jejich vhodnému
zaplnění.

Pro realitní činnost máme již dnes k dis-
pozici zkušený makléřský tým se zkuše-
nostmi s agendou realitní kanceláře, jehož
proklientský přístup je velmi oceňován 

hlavně zájemci o družstevní bydlení. Umí-
me náš tým podpořit zodpovědnou práv-
ní podporou včetně zajištění ověřování 
podpisů přímo v sídle SBD Praha nebo 
advokátní úschovou a zajištěním veškeré 
dokumentace realitního obchodu od její 
přípravy až po vložení do katastru nemo-
vitostí. 

A to nejdůležitější, služby poskytneme jako 
spolehlivý partner, který si s úctou ke své 
šedesátileté historii prostě nemůže do-
volit nekvalitu či nepřiměřené ceny svých 
služeb. Máme stovky spokojených klientů 
ve své správě, denně pracujeme pro tisíce 
vlastníků bytových jednotek a nájemců 
bytů. Jsme zvyklí radit a pomáhat v nejrůz-
nějších životních situacích. Vyzkoušejte si 
nás i vy. Uvidíte, že mile překvapíme i vás!

Martin Kroh
předseda představenstva

NOVINKA BENEFITNÍHO
PROGRAMU SPHERE!

Benefitní program, slevové karty
SPHERE, je oblíbený produkt klientů 

SBD Praha, který využívají všechny 
věkové skupiny. SBD Praha připravi-
lo pro uživatele bytů novinku, která 
spočívá v unikátní možnosti nakou-
pit zvýhodněné produkty z nabídky 
společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ 
(www.bal.cz).

Ke všemu, co si klient SBD Praha vybe-
re v síti více než 50 podnikových pro-
dejen BARVY A LAKY DROGERIE, obdrží 
po předložení benefitní karty SPHERE 

na místě speciální slevu ve výši 7 %. 
A hlavně, pokud bude odezva z Vaší 
strany příznivá, budeme postupně 
doplňovat balíček speciálních slev 
u dalších partnerů.

Neváhejte a vyzkoušejte si zvýhodněný 
nákup. Důvodů pro návštěvu specia-
lizovaných prodejen partnera je více 
a patří k nimi vedle výrazně většího 
spektra výrobků také profesionální 
přístup a odborné poradenství. 

dms__sphere_card__2015__predni_strana__cmyk__final



• 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

Optosat_inzerceA4_Layout 1  11.6.2018  15:18  Page 1
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KOUPELNY PTÁČEK

JAK NA NOVOU KUCHYŇ
Rozhodli jste se pro novou koupelnu nebo rekonstrukci té současné? Než se pustíte do plánování   
následně do „realizace“ samotného díla, pročtěte pár zajímavých tipů Ing. Petru Procházkové, manažera 
koupelnových studií ve společnosti Koupelny Ptáček. 

Velká malá koupelna
„Lidé většinou přicházejí na studio s tím, že 
chtějí mít v koupelně úplně všechno – vanu, 
sprchový kout s odtokovým kanálkem na-
místo vaničky, pračku, nábytek, toaletu, 
bidet... Koupelna má daný prostor, v někte-
rých případech se dá rozšířit třeba na úkor 
kuchyně nebo spojit s toaletou, ale mož-
nosti nejsou nekonečné. Nejlepší je proto 
přijít do koupelnového studia už na samém 
začátku, ještě než začnete bourat. Kromě 
více či méně konkrétních představ, jak by 
měla vaše budoucí koupelna vypadat, je 
důležité mít s sebou podklady k prostoru 
budoucí koupelny. Tyto údaje mohou mít 
formu projektové dokumentace, výkresu se 
zaměřením koupelny nebo pouhého ná-
črtku prostoru s rozměry. Důležitý je nejen 
půdorys, ale také výška stěn, umístění oken 
a dveří, případně zkosení u podkrovních 
prostor. Pokud jsou již pevně dány nebo 
realizovány rozvody topení a vody, bude 
dobré s nimi od začátku počítat. Určitě ale 
nezapomeňte vzít s sebou partnera či part-
nerku, vždyť koupelnu budete stejně jako 
ostatní místnosti sdílet společně.“

Spojit toaletu s koupelnou? 
Ano nebo ne?
„Pokud bydlí v bytě více než dvě osoby, do-
poručuji raději oddělené řešení. Usnadní to 
pohodový průběh ranního vstávání. Spojit 
tyto místnosti je dobré tehdy, pokud se na 
WC nevejde umývátko a to kvůli pohodlí 
a hygieně. Často je touha po velké koupel-
ně ale silnější než praktická stránka, pak je 
možné toaletu opticky oddělit třeba po-

suvnou zástěnou. Problém se zápachem 
lze vyřešit toaletou s integrovaným odsá-
váním zápachu.“ 

Velké? Malé? Tmavé? Světlé?
„Optickému zvětšení prostoru prospívají 
větší formáty obkladů a dlažby, nejčas-
tějším je velikost 30 x 60 cm. Výhodou 
je i méně spár a tedy snadnější údržba. 
V tomto případě se hlavně nenechte odra-
dit obkladačem. Dále určitě koupelně pro-
spívá neobkládat stěny až do stropu, ale 
ukončit třeba 10 cm pod stropem. Malým 
koupelnám prospívá spíše jednoduchost. 
Tmavé a výrazné barvy malému prostoru 
moc neprospívají, ideální jsou světlé barvy. 
Bílá a béžová například působí krásně čistě 
a ke zvýraznění stačí zvolit výrazné doplň-
ky, ručníky… Pokud toužíte po barevných 
obkladech, tak doporučuji zacházet s nimi 
opatrně, stačí třeba zvolit na vanu barev-
nou mozaiku, jeden svislý sloupeček vedle 
vany, pruh za vanou… A nezapomenout 
na to, že barevná a výrazná koupelna bude 
pěkná prázdná a dojem bude kazit vše, co 
nebude uklizené ve skříňkách. 

S bílou naopak musíme být opatrní na pod-
laze, velmi špatně se udržuje, vše je na ní 
vidět. Momentálně jsou velmi oblíbené de-
kory dřeva, které můžete použít i na stěnu.“

Technologie 3D
„Pro většinu z nás je těžké si představit 
budoucí koupelnu z pouhého plánku, jak 
z hlediska barev nebo rozmístění jednotli-
vých prvků. Náš specialista s vámi dohodne 

dispoziční řešení, nabídne obklady a dlaž-
by (od klasiky přes retro až po designové 
novinky a exklusivní sortiment) a vybere 
vhodné zařizovací předměty (sanitární ke-
ramiku, vanu, sprchový kout či box, armatu-
ry, koupelnový nábytek a doplňky) ve všech 
cenových úrovních. Určitě hodně pomůžou 
vizualizace.

V případě zájmu nabízíme zaslání panora-
matického pohledu na koupelnu – ViSoft 
360. Z finálně odsouhlasené vizualizace 
dále nabízíme zpracování 3D vizualizací 
ve fotokvalitě – fototuning. Na vybraných 
pobočkách je také možnost prohlédnout 
si návrhy v 3D brýlích.“

Realizace
„Po závazném objednání a zaplacení zálohy 
na zboží společně s finálním 3D návrhem 
předáme i tzv. kladečský plán, tedy podklad 
pro realizaci obkladačských prací. Součás-
tí bude i technická zpráva – doporučené 
materiály, lišty, spárovací hmoty atd. Sa-
mozřejmostí je položkový výpis sortimen-
tu s nabídkou přímo pro vás. I pro vás pak 
na stavbě bude kontrola stavebních prací 
a montáže vybraných výrobků jednodušší. 
Vše je tak perfektně připraveno pro reali-
zační firmu.

Posledním krokem je realizace, samozřej-
mě po dodání vybraného zboží na stavbu 
zdarma. Protože kvalitní zboží, ať už se 
jedná o zařizovací předměty nebo obklady, 
vyžaduje profesionální montáž, spolupra-
cujeme s řadou prověřených montážních 
a obkladačských firem a ty vám provedou 
vlastní realizaci dle vašich představ. Reali-
zace prověřenými firmami vám zajistí nejen 
kvalitní montáž a profesionální výsledný 
vzhled vaší koupelny, ale i kompletní záru-
ku na celé dílo.“ Se všemi nástrahami při 
řešení koupelen i výběrem montážní firmy 
Vám poradí naši specialisté na studiích 
KOUPELNY Ptáček.

KON TAK T Y:

Ptáček – velkoobchod, a.s. 
www.koupelny-ptacek.cz
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Děkujeme, že měříte s námi
Pohodové prožití vánočních svátků a úspěšný 
nový rok 2019 přeje váš specialista na teplo a vodu

ista Česká republika s. r. o.    Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5    telefon: +420 296 337 511    e-mail: ista@ista.cz    www.ista.cz
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SEMINÁŘ INSPIRACE 2018
SBD Praha připravilo v listopadu Seminář Inspirace 2018 pro členy statutárních orgánů společenství vlastníků 
jednotek a bytových družstev ve správě SBD Praha. Na 1.ročník Inspirace 2018 přizvalo pestrou paletu
společností, které nabízejí produkty a služby související se správou a provozem bytového domu.

Přítomní se dozvěděli novinky od spo-
lečností: Avanti (renovace podlahové-
ho lina) , Pragotherm (péče o fasády), 
Alumistr CE (prodlužování lodžií), Kone 
(inteligentní výtahy), Profitherm (ener-
getický management), Planet A (řeše-
ní STA a přechodu na vysílání DVB-T2),
Termo +  (sklepní kóje ), Inpol (změny 
v pojištění pro rok 2019, Safety24 (ochra-
na osobních údajů a kamerové systémy), 
BeiT (data pro dům a domácnost) a Byto-
vé studio SBD Praha (rekonstrukce domu 
a  bytu). V úvodním vystoupení shrnul 
předseda SBD Praha Martin Kroh aktuální 
nabídku služeb SBD Praha, kterou v příš-
tím roce doplní služba sledování veřejných 
rejstříků a realitní služby pro klienty i uži-
vatele bytových jednotek. Účastníci semi-
náře ocenili neobvykle akční spád prezen-

tací, kdy měl každý vystupující k dispozici 
pouze 10 minut. Celý průběh semináře 
doprovázela ochutnávka skvělé gastro-
nomie Svatojánského dvora i sklenička 
svatomartinského vína.Velký závěrečný 
potlesk byl pro nás pochvalou a impulsem 
pro založení nové tradice setkávání se s kli-
enty SBD Praha v předvánočním čase při 
představování zajímavých nápadů a řešení 
pro bytové domy.

Některé prezentace ze semináře lze shléd-
nout na našich webových stránkách:
www.sbdpraha.cz v sekci aktuality.

Alena Jakšová
marketingová manažerka 

Přijďte se podívat, přijďte si vyzkoušet – jsme otevřeni veřejnosti
a každý si u nás najde to své:

•  Cvičení: Jóga pro každého, cvičení na židlích, cvičení pro seniory
•  Odborné přednášky na různá témata: Historie, zdraví životní styl, 

cestování tování apod.
• Jazyky: Angličtina, Němčina
•  Host v RoSe: Besedy s osobnostmi veřejného i uměleckého života
•  Vernisáže známých i amatérských umělců
• Trénink paměti

V budově RoSy se nachází i kavárna a restaurace, kde můžete strávit příjem-
né posezení s přáteli. Těšíme se na Vaši návštěvu, všichni jste srdečně zváni!

KON TAK T Y:
Centrum RoSa

Střelničná 1680/8, 18200 Praha 8 – Kobylisy 
Tel.: 212 270 612
Email: info@centrumrosa.cz
www.centrumrosa.cz

CENTRUM ROSA – VZDĚLÁVACÍ
A KULTURNÍ CENTRUM
V KOBYLISÍCH

•  Velikonoční, Vánoční trhy, 
bleší a tvořivé

• Divadelní festival „Divadelní lázně“
• Módní přehlídka

Každoroční akce:
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LEGISLATIVA BYDLENÍ
Ohledně chystaných změn právní úpravy 
v oblasti bydlení je třeba upozornit ze-
jména na novelu zákona o obchodních 
korporacích. Vláda tento návrh zákona 
předložila sněmovně 13. 6. 2018 a dosud 
příslušný tisk čeká na 1. čtení. Navrho-
vaná právní úprava by měla např. zjed-
nodušit založení bytového družstva, a to 

včetně založení družstva bez ustavující 
schůze – dohodou zakladatelů na obsahu 
stanov. Dále se přijímají některé principy 
známé z ustanovení o společnostech s ru-
čením omezeným a o akciových společ-
nostech. V neposlední řadě se navrhuje 
omezit právo na výpis ze seznamu členů 
družstva, a to jak věcně, tak osobně.

VOLBY DELEGÁTŮ 
SBD PRAHA
Stavební bytové družstvo Praha má pro 
své členy zřízeny tzv. volební obvody, 
zpravidla v rozsahu jedné budovy. V rámci 
každého volebního obvodu se z řad čle-
nů SBD Praha volí vždy jeden delegát 
(příp. i  jeho náhradník), který zastupu-
je příslušné členy družstva v nejvyšším 

orgánu družstva, tedy shromáždění de-
legátů SBD Praha. Všem stávajícím de-
legátům SBD Praha končí jejich funkční 
období 4. 3. 2019. Předseda SBD Praha 
o výše uvedeném i o dalších souvislos-
tech informoval svým dopisem zástupce 
všech volebních obvodů tak, aby v nej-

bližších měsících uvedené volby delegá-
tů mohly proběhnout. Pokud máte jako 
člen SBD Praha jakýkoliv dotaz k výše 
uvedenému tématu, obraťte se prosím 
na vedoucí členské evidence pí Hanu 
Pavl íkovou,  pavl ikova@sbdpraha.cz 
mobil: 739 548 994.
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DK CHEMO OPĚT 
POTVRDILO DOCÍLENÍ ÚSPOR

UKÁZKOVÝ PROJEKT 

Název:
Chemické čištění topného systému SVJ 
Českolipská 381-391, 190 00, Praha 9 
– Střížkov

Charakteristika:
Jedná se o panelový řadový dům, 11 vcho-
dů, 8 nadzemních podlaží, stavební sou-
stava T 08, zateplený, převážná část plast. 
okna. 

Termín realizace:
23. 1.2 017–3. 2. 2017

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

Předpokládaná úspora:
326,74 GJ/rok, tj. 193 368 Kč/rok vč. DPH

Protože čištění bylo prováděno na pře-
lomu ledna a února 2017, bylo provede-
no stanovení skutečně dosažené úspory 
z porovnání měrné spotřeby v lednu 2017 
(0,9306 GJ/denostupeň - hodnota před 
čištěním) a průměrné hodnoty měrné 
spotřeby v  období březen až prosinec 
2018(0,8248 GJ/denostupeň) - únor je vy-
nechán z důvodu uklidnění soustavy po 
čištění.

Skutečně dosažená úspora:
11,37 %, což činí 340,83 GJ/rok, tj. 203 792 
Kč/rok (CÚ 2017).

Dosažená úspora tedy odpovídá předpo-
kladům a teoreticky stanovené dosažitel-
né úspoře, je o 0,47 % vyšší (+14,09 GJ, tj. 
10 424 Kč).

PŘI POROVNÁNÍ SNÍMKŮ Č. 3 A Č. 6 ČINÍ 
ROZDÍL V TEPLOTĚ: 13,5˚C (ZLEPŠENÍ 
O  42,2 % !!!), PLATÍ PRO TEPLOTNÍ 
PRŮMĚR DLE PŘÍMKY P1 

Vyčištění radiátorů a topných rozvodů, 
termoregulačních ventilů, ale také kotlů 
a dalších prvků topné soustavy jsou pro 
řadu bytových družstev i SVJ již samo-
zřejmé kroky v plánování údržby topných 
systémů v bytových nebo panelových do-
mech, protože snižují náklady na provoz, 

zamezují tepelným ztrátám a přinášejí 
zejména zlepšení výhřevnosti radiáto-
rů, které se okamžitě odráží v tepelné 
pohodě každé domácnosti. Vše je navíc 
zcela transparentně dokládáno i měře-
ním, a to doposud jedinou společností 
v České republice, která je průkopníkem 
v této oblasti, neboť udává směr, jíž je 
DK CHEMO s.r.o.

Proč je společnost DK CHEMO s.r.o. nejžá-
danějším obchodním partnerem v chemic-
kém čištění topných systémů v panelových 
a bytových domech a zároveň jediným ob-
chodním partnerem Svazu českých a mo-
ravských bytových družstev? Nejen pro 
svoje technologické možnosti a účinná 
chemická činidla, nenarušující povrchy 
čištěných materiálů, ale také pro know-
-how k docílení deklarovaných úspor po 
roce od chemického čištění topných sou-
stav, jak se můžete přesvědčit prostřednic-
tvím zkušeností SVJ Českolipská 381-391, 
190 00 Praha 9 – Střížkov.

Podstatou chemického čištění je udržet za-
řízení pro vytápění v bezvadném stavu a za-
jistit tak co nejlepší využití tepelné energie, 
což znamená zaplatit jen tolik energie, kolik 
skutečně potřebuje domácnost na vytopení 
konkrétní místnosti.

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

TERMOVIZE RADIÁTORU PŘED
ČIŠTĚNÍM  v bytovém domě na ulici 
Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9, ko-
čárkárna, po otevření ventilu na maxi-
mum po 15 min.

TERMOVIZE RADIÁTORU
PO ČIŠTĚNÍ v bytovém domě na ulici 
Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9, ko-
čárkárna, po otevření ventilu na maxi-
mum po 15 min.

KONTAKTY
DK CHEMO s. r. o.

Slavíkova 1499/22, 130 00 Praha 3
Tel.: 607 256 624
Email: info@dkchemo.cz
www.dkchemo.cz
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JSME OPRAVDU PŘIPRAVENI 
NA DVB-T2?
Na listopadovém inspirativním večeru Stavebního bytového družstva Praha, Semináři Inspirace 2018, 
jsem se potkali se zástupci našeho dlouholetého partnera ze společnosti Planet A, a.s. (telekomunikační 
služby AIM). Panem Ing. Hynkem Mlynáříkem a panem Ing. Jakubem Jánským.

„Pánové, nešlo si nevšimnout vaší ba-
revné prezentace, která byla třešničkou 
na dnešním programu.“
Jánský: všimli jste si zcela správně, možná 
to působí netradičně, ale naše společnost 
prochází kompletním rebrandingem a na 
nové vzhledy našich marketingových ma-
teriálů se mohou těšit i naši klienti. 

Mlynářík: nebude to trvat dlouho a spo-
lečně s námi odcestují do vesmíru. (úsměv)

„Hynku, jak to myslíte“?
Mlynářík: to je jednoduché. To, že naše 
služby jsou jiné, než má naše konkuren-
ce už naši zákazníci jistě zaznamenali 
a k tomu se navíc přidá zcela nová grafika, 
která tuto tematiku ještě podpoří.

„To se všichni těšíme. Ve vaší prezentaci 
nešlo přehlédnout inovativní uchopení 
telekomunikačních služeb pro jednotli-
vé výbory. Můžete pro naše čtenáře tuto 
tematiku trochu osvětlit?“
Jánský: předtím než přejdu k vysvětlení 
samotných služeb, je důležité zmínit, co 
nás k těmto novinkám vede. Jistě jste již 
zaznamenali mediální přípravu na téma 
přechod na DVB-T2, to samo o sobě může 
mnoho diváků tedy i vašich čtenářů vydě-
sit, protože to je pro ně opět cesta do ne-

známa. Dali jsme si tedy jasný cíl, pomoci 
našim partnerům (jednotlivým SVJ či byto-
vým družstvům) a tímto ulehčit nebo zcela 
vyřešit práci s tímto přechodem.

Mlynářík: jednoduše jde o to nabídnout 
zástupné řešení tak, abychom úplně elimi-
novali vstupní investiční náklady pro SVJ 
a bytová družstva.

„Chcete říci, že SVJ či BD přechod na 
DVB-T2 nemusí vůbec nic stát?“
Mlynářík: díky našemu zástupnému ře-
šení, zcela eliminuje náklady objektu 
spojené s rekonfigurací či přestavbou 
stávajících společných televizních antén 
a navíc dokážeme zcela eliminovat nákla-
dy koncových uživatelů, které jsou spjaté 
s nákupem nových set-top boxů či televiz-
ních zařízení umožňující přijímání DVB-T2 
HEVC.

Jánský: naší výhodou navíc je, že ve vět-
šině objektů dnes již naše služby aktivně 
poskytujeme a klienti jsou na ně tedy 
zvyklí. Navíc dokážeme díky této synergii 
eliminovat to, že klient platí svému posky-
tovateli telekomunikačních služeb a navíc 
odpovídající částku za společnou televizní 
anténu. U nás platí vždy jen jednu částku.

„To je jistě další neoddiskutovatelná 
výhoda, ale neříkejte mi, že toto řešení 
nemá žádnou skulinku?“
Mlynářík: no, když tak o tom přemýšlím, 
jednu tam vidím. Výbor si na naše pra-
covníky musí udělat 15 minut čas – což je 
jejich jediná startovací investice. (s úsmě-
vem a nadsázkou)

Jánský: na druhou stranu, do budoucna 
už nebudou muset v neděli řešit, že ně-
komu nejde signál nebo někdo nenaladí 
svůj oblíbený seriál – to za ně také převez-
meme. Takže ve finále jim vrátíme i tyto 
minuty. (opět úsměv)

„Co je tedy třeba udělat pro tuto 
konzultaci“
Mlynářík: ať se nebojí ozvat našim projek-
tovým konzultantům, jejichž jména a kon-
takty jsou u nich ve vchodech na našich 
materiálech.

Jánský: nebo mají k dispozici i bezplat-
nou linku 800 880 920. Budeme se na ně 
moc těšit.

Děkuji za rozhovor.

Alena Jakšová 
marketingová manažerka

KONTAKTY

Planet A, a.s.

U Hellady 697/4, Praha 4 - Michle  
Tel.: 246 089 200
Email: info@a1m.cz
www.a1m.cz
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Zákonné úlevy pro domy se zdravými 
a lacinými byty dělnickými.

Význam zákona ze dne 8. července 
1902. č. 144 ř. z. 

Účelem zákona jest, by v první řadě pod-
nikatelé sami (průmyslníci) věnovali péči 
svému dělnictvu tím, že pro ně vystaví byty 
řádné, čímž ale jednají v zájmu svém vlast-
ním, ježto si tím zabezpečují pracovní sílu 
stálou, čímž spolu i hodnota podniku sa-
mého nabude větší ceny. Dosud zřizování 
dělnických bytů čítalo se se stanoviska ná-
rodohospodářského mezi zařízení na pro-
spěch dělnictva. Zákonodárce, chtěje pak 
podporovati tento humanní účel se strany 
majitelů závodů průmyslových, připojuje 
různé výhody, ponejvíce v oboru daňovém 
k vystavění dělnických bytů.

Zákon v § 1. uvádí především definici, co 
sluší pokládati za dělnické byty. Spolu sta-
noví výhodu pro tyto (dvojnásobné) 24leté 
osvobození pro ně od domovní daně tříd-
ní, nájemní, což při jiných bytech obnáší 
pouze 12 let. Však nemusí právě takové 
byty k tomu cíli již býti vystaveny, nýbrž 
možno též, že osoby fysické nebo práv-

nické prodají domy účelně zařízené dělní-
kům. Zákon v tom případě chrání však děl-
níky, bera zřetel ke skrovným majetkovým 
poměrům jich, ježto stanoví, že buď celá 
kupní cena neb alespoň polovice její spla-
titi se má v 15 annuitách, při čemž nečiní 
se rozdílu, zda dle učiněných úmluv přejde 
vlastnictví k domu na dělníky ihned či poz-
ději. V tomto druhém případě však nutno 
přesně stanoviti pojem dělníka, což zákon 
činí v § 2. Tam, kde zaměstnavatel sám vy-
staví pro své dělníky, odpadá toto přesné 
vyšetřování. Jakožto charakteristický znak 
u „dělníka“ uvádí zákon určitou sumu pe-
něžnou příjmů (1200 K, 1800 K, 2400 K), 
modifikovanou dle počtu osob v rodině 
žijících, a dle počtu obyvatel příslušných 
míst. Mimo mnoho jiných momentů sluší 
poukázati ještě k jedné zajímavosti, k § 22., 
kde si zákon sám klade časové meze své 
působnosti, totiž na 20 let. Spíše lze uvés-
ti, že zákonodárce chce po osvědčení se 
a nabytých zkušenostech doplněný asi 
zachovati neb přizpůsobiti hospodářským 
poměrům.

Tendence zákonodárce jest, by kapitál 
investovaný v dělnických bytech stejně 
se zúročil, jako kdyby byl uložen na úrok 

v některém peněžním ústavu (§ 11.), ba zá-
konodárce jest tu pro podnikatele přízni-
vější, neb stanoví v § 11. odst. 2. úrokovou 
míru o 0´20 – 0´50 % vyšší, než jest v tom 
kterém peněžním ústavu.

Ohledně provádění zákona i prováděcích 
nařízení k němu zasahá tu činnost jednak 
politických orgánů (okr. hejtm.) a jednak 
finančního úřadu I. stolice, které buď roz-
hodují společně, neb jako na př. politický 
úřad zcela samostatně (stavebně technic-
ké, zdravotní záležitosti). Mimo to přísluší 
polit. úřadu dohled, by předpisy zákonné 
během 50leté lhůty byly dodržovány.

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

Marek Letocha 
vedoucí právního oddělení

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

Dovolujeme si Vás informovat, že nabízí-
me ke komerčnímu pronájmu garážové 
stání/ boxy v ulici Lovosická 915. Ceny za 
pronájem jsou velmi příznivé, pro fyzic-
kou osobu 1100,-Kč vč. DPH / měsíc a pro 
právnickou osobu 1450,-Kč vč. DPH/ mě-
síc. Zároveň se skládá kauce/záloha ve 

výši 500Kč za elektronický čip, který je 
nezbytný při vjezdu do garážového ob-
jektu.Budeme rádi, když tuto nabídku 
dostupného garážování stání využijete 
pro sebe a nebo doporučíte vašim zná-
mým, kteří řeší problém s parkováním. 
Pro podrobnější informace můžete kon-

taktovat paní Lucii Valterovou na emailu 
valterova@sbdpraha.cz nebo mobil
739 548 997.

Alena Jakšová 
marketingová manažerka

VOLNÉ GARÁŽOVÉ STÁNÍ / BOXY

VOLUMA spol. s r.o., VODA – TOPENÍ – PLYN
Již 20 let pro vás ve vašich bytech a bytových domech provádí komplexní instalatérské,  
topenářské a plynařské práce a výměny bytových vodoměrů.
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•  Víte, jaká rizika kryjí, a na co se naopak 
nevztahují? V tomto čísle, Vám přiblížíme 
vybraná rizika nabízená pojišťovnami 
a jaká je jejich definice, abyste při uzavírání 
pojištění měli přehled.

•  Pojištění Vám pomůže v případě 
poškození (poškozením věci se rozumí 
takové poškození, které lze odstranit 
opravou, přičemž náklady na tuto opravu 
nepřevýší částku odpovídající nákladům 
na znovupořízení stejné nebo srovnatel-
né věci) nebo zničení (zničením věci se 
rozumí takové poškození, které není mož-
né odstranit opravou, přičemž věc už není 
možné dále používat k původnímu nebo 
podobnému účelu. Za zničení se považuje 
i takové poškození, které lze sice odstranit 
opravou, ale náklady na tuto opravu by 
přesáhly částku odpovídající nákladům na 
znovupořízení dané věci) pojištěné věci:

•  požárem (požárem se rozumí oheň, který 
vznikl mimo určené ohniště nebo který 
určené ohniště opustil a který se vlastní 
silou rozšířil nebo byl pachatelem úmysl-
ně rozšířen. Požárem není působení užit-
kového ohně a jeho tepla, žhnutí a dout-
nání s omezeným přístupem vzduchu ani 
působení tepla při zkratu v elektrickém 
vedení nebo elektrickém zařízení, pokud 
se hoření vzniklé zkratem dále nerozšířilo) 
a průvodními jevy požáru (průvodními 
jevy požáru se rozumí teplo a zplodiny 
hoření vznikající při požáru a dále půso-
bení hasební látky použité při zásahu proti 
požáru)

•  působením kouře (působením kouře se 
rozumí náhlý a nahodilý únik kouře z po-
škozeného nebo nedokonale fungujícího 
technického zařízení. Pojištění se nevzta-
huje na škody vzniklé dlouhodobým po-
stupným působením kouře. Pojištění se 
rovněž nevztahuje na škody vzniklé půso-
bením agresivních plynů)

•  výbuchem (výbuchem se rozumí náhlý 

ničivý projev tlakové síly spočívající v roz-
pínavosti plynů nebo par. Výbuchem se 
rozumí i prudké vyrovnání tlaku – implo-
ze. Výbuchem není aerodynamický třesk 
nebo výbuch ve spalovacím prostoru 
spalovacího motoru a jiných zařízení, ve 
kterých se energie výbuchu cílevědomě 
využívá)

•  přímým úderem blesku (přímým úderem 
blesku se rozumí přímé a bezprostřední 
působení energie blesku nebo teploty 
jeho výboje na pojištěné věci. Škoda 
vzniklá úderem blesku musí být zjistitelná 
podle viditelných destrukčních účinků na 
pojištěné věci nebo na budově, v níž byla 
pojištěná věc v době vzniku škody ulože-
na. Přímým úderem blesku není dočasné 
přepětí v elektrorozvodné nebo komuni-
kační síti, k němuž došlo v důsledku pů-
sobení blesku na toto vedení)

•  povodní (povodní se rozumí přechodné 
výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo 
jiných povrchových vod, při kterém voda 
již zaplavuje místo pojištění mimo ko-
ryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy 
voda z určitého území nemůže dočasně 
přirozeným způsobem odtékat nebo její 
odtok je nedostatečný, případně dochází 
k zaplavení území při soustředěném od-
toku srážkových vod) nebo záplavou (zá-
plavou se rozumí vytvoření souvislé vodní 
plochy, která po určitou dobu stojí nebo 
proudí v místě pojištění)

•  vichřicí (vichřicí se rozumí dynamické pů-
sobení hmoty vzduchu, která se pohybuje 
rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způ-
sobenou vichřicí se dále považují i škody 
způsobené vržením jiného předmětu vich-
řicí na pojištěnou věc.) nebo krupobitím 
(krupobitím se rozumí pád kousků ledu 
vytvořených v atmosféře)

•  tíhou sněhu nebo námrazy (tíhou sněhu 
nebo námrazy se rozumí destruktivní pů-
sobení jejich nadměrné hmotnosti na kon-

strukce nemovitých objektů. Za nadměr-
nou se považuje taková hmotnost sněhu 
nebo námrazy, která se v dané oblasti 
místa pojištění běžně nevyskytuje. Za ško-
dy způsobené tíhou sněhu nebo námrazy 
se nepovažuje působení rozpínavosti ledu 
a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.)

•  vodovodním nebezpečím, tzn. kapalinou 
unikající z vodovodních zařízení nebo 
médiem vytékajícím v důsledku náhlého/
nahodilého poškození nebo poruchy z ha-
sicích zařízení (vodovodním zařízením se 
rozumí potrubí pro přívod, rozvod a odvod 
vody, včetně armatur a zařízení na ně při-
pojených; za vodovodní zařízení se pova-
žují i sprinklery, rozvody topných a klimati-
začních systémů včetně těles a zařízení na 
ně připojených. Za vodovodní zařízení se 
nepovažují vnější dešťové žlaby a svody.)

•  Ujistěte se proto předem, že rizika, kte-
rá pokládáte za nejpodstatnější, nejsou 
uvedena ve výlukách z pojištění, a tedy že 
Vám je dokáží patřičně pojistit. Ze statistik 
pojišťoven vyplývá, že nejčastější příčinou 
pojistných událostí na našich domovech 
jsou vodovodní škody a škody vzniklé 
přepětím či zkratem. U vodovodních 
škod jde jednak o samotnou škodu na 
bytovém vybavení, kterou voda způsobí, 
ve velké míře ale také o refundaci částky za 
proteklou vodu, která se snadno vyšplhá 
do desetitisíců.

•  SBD Praha nabízí svým klientům ve spolu-
práci se společností Pojišťovací makléřství 
INPOL a. s. řešení pojištění nemovitos-
ti s pojišťovnou Kooperativa pod naší 
rámcovou smlouvou.Máte-li další dota-
zy z oblasti pojištění, kontaktujte nás na 
e-mailové adrese: pojisteni@sbdpraha.cz

Tereza Brychtová 
Projektová manažerka

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Žádná budova není naprosto nedobytná pro zloděje, žádná neodolá přírodním živlům. Proto je rozumné 
chránit svůj majetek pojištěním nemovitosti, které chrání před škodami vzniklými působením živlů a před 
dalšími riziky a které můžeme najít v nabídce řady pojišťoven.
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ZDANĚNÍ POJIŠTĚNÍ 
ODPOVĚDNOSTI ČLENA 
STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
Zaplacené pojistné z pojištění odpo-
vědnosti je nepeněžitým příjmem člena 
statutárního orgánu bytové korporace 
(společenství vlastníků jednotek či by-
tového družstva). V praxi půjde o rozdě-
lení uhrazené částky ročního pojistného 
mezi aktuální členy statutárního orgánu 
v daném měsíci.

Příklad:
Pojistné činí 3.000 Kč při tříčlenném sta-
tutárním orgánu.

Na každého člena statutárního orgánu 
pak vychází měsíčně nepeněžitý pří-
jem ve výši 83,30 Kč. O tuto částku se 
zvýší jeho měsíční příjem a případný 

základ pro výpočet daně z příjmu či od-
vody na sociální či zdravotní pojištění. 
Nepříjemný dopad to má zejména na 
dvě situace:

1.  tam, kde je odměna člena statutárního 
orgánu schválena do výše, do které se 
odvádí jen srážková daň 15 % (v roce 
2018 to byla částka 2.499 Kč, od 
roku 2019 je navýšena na 2.999 Kč), 
a započtením nepeněžitého příjmu se 
limit překročí, a také

2.  tam, kde dosud nepobíral  člen 
statutárního orgánu žádnou odměnu, 
jeho jediným příjmem je pak právě 
podíl na zaplaceném pojistném.

Nejde přitom o žádnou novinku, nýbrž 
o důraznější výklad stávajících pravidel 
ze strany finančních úřadů. Je tomu 
třeba věnovat pozornost a případně při-
způsobit výši odměn členů statutárních 
orgánů. Mzdová účtárna SBD Praha je 
připravena konzultovat případné dota-
zy klientů, a hlavně jim pomoci nastavit 
správné procesy v dané oblasti tak, aby 
je kontrola finančního úřadu nemohla 
překvapit.

Alena Faifrová 
vedoucí personálního oddělení 

a mzdové agendy

I n z e r c e



V minulém čísle Infopanelu č. 31 byla správná odpověď:
Osmisměrka – Krásné prázdniny

Křížovka – Užijte si vaši letní dovolenou

Vaše SBD Praha
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OSMISMĚRKA A KŘÍŽOVKA
Neváhejte a luštěte s námi. Chceme vám zpříjemnit vánoční čas a netradičně popřát do nového roku. Zašlete znění 
vyluštěných tajenek na emailovou adresu jaksova@sbdpraha.cz nebo poštou na adresu: SBD Praha, Střelničná 
1861/8a, Praha 8 do 20.1.2019, a na 5 luštitelů , kteří správně vyluští obě tajenky čekají zajímavé ceny.

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
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HLEDÁME:
 SKRUTÁTORY PRO ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Pro SBD Praha organizovaná zasedání shromáždění našich klien-
tů hledáme zájemce o pozici skrutátora. Shromáždění se konají 
ve večerních hodinách. Pozice je vhodná pro studenty. Zájemci 
se mohou hlásit na email: vonkova@sbdpraha.cz, kde získáte 
i bližší informace.

ŠIKOVNÉ DOMOVNÍ ASISTENTY

Hledáme do týmu SBD Praha parťáka na pozici „DOMOVNÍ ASI-
SSTENT / ASISTENTKA“ na drobné údržbářské práce na domech 
ve správě SBD Praha. Pokud máte chuť pracovat v našem týmu, 
zašlete nám svůj životopis na email: brychtova@sbdpraha.cz



www.strechy-praha.cz

o veletrhu
 20 let největší přehlídka střešních materiálů

 Široký výběr nářadí pro řemeslníky i kutily

 Vše o střešní fotovoltaice

 Soutěže o střechu, nářadí a další hodnotné ceny

 Souběh veletrhu FOR PASIV a FOR WOOD

 ZDARMA poradenství pro stavbu 
 a úspory energií

 

přijďte se zeptat!

 Jak si vybrat stavební � rmu

 Jak dodatečně zateplovat

 Jak opravit střechu a fasádu

 Jak ochránit dřevo 

 Jak čistit fasádu a ostatní povrchy

 Jak využít střechu a energii ze slunce

 Jak získat dotaci 

 Na co si dát pozor při koupi domu/chaty

úspory energií a obnovitelné zdroje

NOVINKA!

Festival 
dřeva a nářadí

PODZIMNÍ VELETRHY
SBD Praha se aktivně účastnila podzimních Veletrhů FOR ARCH a FOR 
INTERIOR svou malou expozicí. V rámci prezentace firmy představila SBD 
Praha návštěvníkům letňanského výstaviště své hlavní produkty – sprá-
vu bytových domů, rekonstrukce bytů a družstevní bytovou výstavbu.

Náš stánek zaujal řadu návštěvníků. Nechy-
běly dotazy i na možnost spolupráce v ob-
lasti právní pomoci www.akademiebd.cz 
pro členy statutárních orgánů společenství 
vlastníků jednotek a bytových družstev. 
Také naše nabídka družstevního bydlení 
Park Milovice (www.bydlenisprirodou.cz) 
velice zaujala a byla na veletrhu prezento-
vána jako nový trend finančně dostupného 
bydlení bez hypotéky. 

Jsme rádi, že SBD Praha mohlo opět před-
stavit své portfolio služeb a nabídnout 
i něco nového ve srovnání s jinými vysta-
vovateli. Tak na shledanou příští rok na 
dalších výstavách.

Alena Jakšová 
marketingová manažerka 

15. ROČNÍK VELETRHU 
SOLAR PRAHA

Veletrh SOLAR PRAHA se dlouhodobě věnuje 
efektivnímu využívání obnovitelných zdrojů 
energie. Uskuteční se tradičně v souběhu 
s největším veletrhem v oboru staveb a reno-
vací střech STŘECHY PRAHA a s veletrhy ŘE-
MESLO PRAHA a PURPO PRAHA ve dnech 
7.–9.  2. 2019 v PVA EXPO PRAHA Letňany. 
Uplynulý soubor veletrhů v roce 2018 přilákal 
bezmála 22 000 návštěvníků se zájmem o stře-
chy, rekonstrukce a úsporné bydlení.

TÉMATA SOLAR PRAHA
Hlavními tématy veletrhu SOLAR PRAHA bu-
dou fotovoltaika, solární termika, biomasa, 
tepelná čerpadla, akumulace energie, odpadní 
teplo a elektromobilita. Program veletrhu zahr-
ne aktuální trendy a odpoví na nejčastější do-
tazy návštěvníků: jaké jsou perspektivy střešní 
fotovoltaiky v ČR, jaké jsou cenové a technické 
možnosti výstavby fotovoltaických střešních 
elektráren, jaká je doporučená kapacita, jaké 
jsou možnosti financování a jak využít aktu-
ální dotační programy, jak skladovat energii 
z obnovitelných zdrojů a jaká jsou řešení pro 
energetickou soběstačnost. 

NOVINKA – FESTIVAL DŘEVA A NÁŘADÍ
Pro všechny, kteří mají rádi práci se dřevem, 

je určen nový projekt „Festival dřeva a nářadí“ 
s širokou nabídkou dřevosortimentu, spojova-
cích prvků, nářadí a dalšího vybavení pro ře-
meslníky i kutily. Součástí festivalu bude Zóna 
pro tesaře s množstvím ukázek moderních 
i tradičních tesařských technik a workshopů. 
Historii tesařského řemesla budou připomínat 
vzácné muzejní exponáty.

DALŠÍ PESTRÝ PROGRAM
Pro širokou veřejnost jsou určeny semináře 
o údržbě střech a nejčastějších chybách ve 
střešním plášti. Proběhne Fórum Dřevěné 
konstrukce, mezinárodní konference Izolace 
2019 či konference Řemeslo 4.0.

PORADENSTVÍ ZDARMA
Odborníci ve Stavebním poradenském cent-
ru poradí ve všech oblastech výstavby. Úspory 
energií budou doménou poradenství na stán-
ku České fotovoltaické asociace či v Centru 
pro obnovitelné zdroje energie. Užitečné rady 
poskytnou a kvalitní realizační firmu doporučí 
odborníci na stánku Cechu klempířů, pokrýva-
čů a tesařů ČR.

Více na www.strechy-praha.cz
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25.  SPECIALIZOVANÁ VÝSTAVA NOVÝCH PROJEKTŮ BYDLENÍ
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