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ÚVODNÍK PŘEDSEDY
PŘEDSTAVENSTVA

Milí čtenáři,

poslední týdny letošního roku jsou 
oproti všem předchozím létům 
pracovně opravdu hodně nabité, 
zajímavé a plné příležitostí. Koneckonců 
zde je lehký výčet aktivit, na nichž se 
SBD Praha podílí: vrcholící jednání 
o podobě legislativních změn pro 
společenství vlastníků i bytová družstva 
(bytové korporace), změna pravidel 
pro měření a sledování spotřeb 
energií a médií, celostátní konference 
Fórum BD 2019, svatomartinské 
setkání s klienty Inspirace 2019, 
příprava novoročního předání nových 
družstevních bytů v režii družstva, 
koordinace zavedení nových klientů do 
správy nebo rozhodnutí představenstva 
o změně softwaru pro správu.

A to je sumář jen těch nejdůležitějších 
aktivit, protože k nim pochopitelně 
patří i každodenní péče o stávající 
zákazníky, tedy členy bytových 
korporací ve správě SBD Praha. 
A to v tomto čase orientované hlavně 
na organizační podporu podzimních 
schůzí a shromáždění a přípravy 
na zahájení odečtů naměřených 
údajů pro zpracování rozúčtování 
za letošní rok. Hned po Novém roce 
přijde to nejnáročnější období, čas 
zpracování účetních závěrek, daňových 
přiznání, rozúčtování a vyúčtování, vše 
s nejzazším termínem do konce dubna.

Mám rád výzvy a k té opravdu největší 
patří zásadní rozhodnutí o změně 
softwarového programu pro správu 
bytových domů, resp. obsahové 
a termínové naplnění tohoto záměru. 
Více se o tom dozvíte, budete-li mít 
chuť a zájem, v článku uvnitř tohoto 
čísla InfoPanelu. Celý projekt vnímám 
jako jedinou možnost, jak naplnit 
představy o skutečně moderní 

správě bytových domů založené na 
nejmodernějším technologickém 
vybavení, procesních postupech 
zpracování dat a jejich využívání 
pro řízení efektivní správy a provozu 
bytových domů. 

Věřím, že se SBD Praha podaří 
s jeho týmem zkušených odborníků 
v jednotlivých činnostech a oborech 
správních služeb postupně realizovat 
to, co se ještě nedávno zdálo být 
nedostupným snem o ideálním 
klientském servisu, co bylo často 
nesplnitelným očekáváním předsedů 
a členů statutárních orgánů, ale 
i samotných uživatelů bytů, vlastníků 
bytových jednotek, nájemníků či 
podnájemníků bytů. A nejlépe o tom 
svědčí zpětné vazby právě z takových 
setkání, jakými byly letošní Inspirace, 
seminář Akademie pro bytové domy 
nebo konference Fórum BD 2019.

Nejméně pro příští dva roky si Vám 
dovoluji slíbit, že se společně rozhodně 
nebudeme nudit. Již nyní vnímám 
velkou podporu a důvěru v úsilí 
družstva ze strany jeho členů a klientů. 
Určitě to bude potřeba, protože lze 
realisticky očekávat, že vše nemusí 
jít tak hladce, jak je naplánováno. 
Slibuji, že SBD Praha bude i nadále 
partnerem vnímavým k potřebám 
svých zákazníků a zůstane spolehlivým 
a důvěryhodným partnerem pro správu 
bytových domů k prospěchu jejich 
uživatelů.

Přeji Vám krásné vánoční svátky 
a všechno nejlepší do nového roku,

Mgr. Martin Kroh 
předseda představenstva
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UPOZORNĚNÍ:
ÚHRADA ČLENSKÝCH
PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2020
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 30. 1. 2020

2. nebo hotově nejpozději do 
31. 1. 2020 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 členů družstva – nájemců, 
tj. členů družstva užívajících 
družstevní byty nebo garáže na 
základě smlouvy / dohody o užívání 
družstevního 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 evidence paní Hanu 
Pavlíkovou (tel.: 739 548 994, 
e-mail: pavlikova@sbdpraha.cz).

V případě nejasností ohledně 
způsobu úhrady členského příspěvku 
kontaktujte účetní paní Lucii 
Valterovou (tel.: 739 548 997, 
email: valterova@sbdpraha.cz).

PŘIDĚLENÍ VOLNÝCH
GARÁŽOVÝCH STÁNÍ 
Stavební bytové družstvo Praha (dále jen družstvo) nabízí přidělení volných garážových stání 
v garážovém objektu v ul. Lovosická č. p. 442 v Praze 9.

V objektu se nachází vrátnice 
s nepřetržitou službou 
a kamerový systém. Vjezd 

a výjezd prostřednictvím přiděleného 
čipu. Nelze parkovat vozidla jezdící na 
LPG a CNG.

Právo nájmu garážového stání mohou 
získat pouze členové družstva po 
složení dalšího členského vkladu ve 
výši 195 000 Kč.

Členství v družstvu lze získat po 
úhradě zápisného ve výši 6 000 Kč 
a základního členského vkladu ve 
výši 300 Kč.

Člen družstva je povinen hradit 
měsíční zálohy na náklady na služby 
související s užíváním garážového 
stání a roční členský příspěvek ve 
výši 120 Kč.

Další informace k přidělení 
garážového stání lze získat u paní 
Hany Pavlíkové na telefonním čísle 
739 548 994.

Osobní prohlídku garážových stání lze 
domluvit u pana Martina Tomáše na 
telefonním čísle 602 212 543.

Tomáš Roubal  
ekonomický ředitel
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SEMINÁŘ INSPIRACE 2019
V pondělí 18. listopadu t. r. se ve Svatojánském Dvoře uskutečnilo druhé svatomartinské 
setkání SBD Praha a vybraných obchodních partnerů se zástupci společenství vlastníků 
jednotek a bytových družstev. Druhý ročník akce nazvané Inspirace 2019 byl opět zaměřen
na přehled zajímavých nápadů a řešení pro bytové domy.

V první části se jako první 
představila společnost
Top Green s bezpečnostními 

úchytovými systémy na střechy 
budov. Postupně se zpřísňující 
bezpečnostní normy totiž vyžadují 
umístění takových řešení na 
existující budovy a výhodou zmíněné 
společnosti je velká variabilita 
řešení, jejichž kombinace umožňuje 
optimalizovat výběr pro danou 
střechu. K zajímavostem jistě patří 
i skutečnost, že SBD Praha samo na 
budově svého sídla nechalo instalovat 
záchytný systém složení z více prvků, 
aby si mohli členové statutárních 
orgánů bytových korporací ve správě 
družstva jednotlivé prvky prohlédnout 
a konzultovat vhodnost výběru pro 
svůj bytový dům.

Dále vystoupili zástupci společnosti 
7Points s prodlužováním lodžií na 
zateplených domech či pořizováním 
nových lodžií i tam, kde zatím 
nejsou a společnosti Top Stone 
s variabilními materiály pro podlahy 
a venkovní plochy nabízející vylepšení 
technických parametrů stávajících 
oken. Všechny prezentace najdete na 
http://www.sbdpraha.cz/seminar-
inspirace-2019/

Největší ohlas však měla druhá část 
večera, kde společně Martin Kroh, 
předseda představenstva SBD Praha, 
a Miro Hachlinec, jednatel společnosti 
BeiT, představili záměr společného 
vývoje softwaru pro správu bytových 
domů – Bytové konto. A nejen to, 
oproti loňské Inspiraci už mohly být 

představeny části projektu, které jsou 
již družstvem využívány, ale také části, 
které jsou testovány. Samotný vývoj 
ještě zabere hodně práce, ale základní 
funkcionality plánují oba partneři 
dokončit v průběhu roku 2020 tak, 
aby je bylo možné nasadit nejpozději 
od ledna 2021.

A co by to mohlo přinést klientům? 
K nejsledovanějším cílům patří 
průběžný monitoring spotřeby 
energií a médií a zvýšení efektivity 
zpracování dat souvisejících 
s provozem a údržbou bytových 
domů, obojí s cílem uspořit nemalé 
náklady konečným uživatelům bytů 
a bytových jednotek. Malá investice 
v řádu pár korun měsíčně výměnou za 

možnost vyhodnocovat a optimalizovat 
spotřebu nákladů v průběhu roku – to 
je recept, který chce SBD Praha svým 
klientům nabídnout. A že o něj bude 
zájem, bylo zřejmé už ze samotného 
svatomartinského setkání. Nezbývá 
než připít na úspěch projektového 
týmu Bytového konta, jehož současné 
nasazení dává tušit, že příští Inspirace 
bude opravdu hodně zajímavá!

Alena Jakšová
marketingová manažerka
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E – ZPRAVODAJ SBD PRAHA

Zajímavé informace nejen pro 
SVJ a BD, novinky z legislativy, 
aktuality z oblasti 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.

Přihlaste se k jeho odběru na:

y www.sbdpraha.cz/
e-zpravodaj-sbd-praha/

y www.sbdpraha.cz/e-zpravodaj-3

TĚŠÍME SE NA XVIII. ROČNÍK
PLESU SBD PRAHA.
POJĎTE TANČIT S NÁMI!
Rádi bychom Vás pozvali na XVIII. ročník plesu SBD Praha, který se bude konat v pátek
24. ledna 2020 od 19.00 hodin v hotelu Artemis Praha, U Sluncové 14, Praha 8, Invalidovna.

K tanci Vám bude hrát skupina 
Fantasy music, nebude 
chybět profesionální taneční 

vystoupení, losování o zajímavé 
ceny a oblíbené plesové bingo. 
Slavnostním večerem Vás bude 
tradičně provázet moderátorské duo 
Iva Kubelková a Martin Kroh.

Letošním hudebním hostem bude 
zpěvák Viktor Sodoma, tak se 
společně můžeme těšit na hity
Parní stroj, Žárlivý kakadu, Ježek se 
má, které jistě znáte a které si s ním 
společně můžeme zanotovat. 

Vstupenky v ceně 250 Kč jsou 
k prodeji v pokladně SBD Praha, 
přízemí, Střelničná 1861/8a, Praha 8 
v návštěvních hodinách.
Platba pouze v hotovosti.

XVIII. REPREZENTAČNÍ 
PLES SBD PRAHA 2020

Stavební bytové družstvo Praha Vás zve na

pátek 24. ledna 2020 od 19 hodin
Hotel Artemis Praha,
U Sluncové 14, Praha 8 – Invalidovna
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XVIII. REPREZENTAČNÍ 
PLES SBD PRAHA 2020

Stavební bytové družstvo Praha Vás zve na

pátek 24. ledna 2020 od 19 hodin
Hotel Artemis Praha,
U Sluncové 14, Praha 8 – Invalidovna

NOVÝ SOFTWARE PRO SPRÁVU
BYTOVÝCH DOMŮ
Představenstvo SBD Praha schválilo na svém včerejším jednání spolupráci se společností BeiT 
při vývoji a postupné aplikaci nového softwaru pro správu bytových domů.

Hlavním cílem je výrazná 
automatizace procesů 
zpracování dat souvisejících 

se správou a provozem budov, 
která bude poskytovat více výstupů 
a informací všem zúčastněným 
– členům statutárních orgánů, 
běžným uživatelům jednotek i správci 
domu. Cloudové řešení nového 
softwaru umožní jeho dostupnost 
na všech typech elektronických 

zařízení od standardního počítače, 
přes notebooky či tablety až po chytrý 
telefon. 

Nový software pokryje postupně 
všechny oblasti řešené stávajícími 
informačními systémy a v krátké 
době přinese navíc zásadní rozšíření 
a doplnění dnešních softwarových 
funkcionalit. První části nového 
systému jsou již nasazeny do 

provozu SBD Praha, testování 
dalších se připravuje od Nového roku 
a dokončení hlavních funkcionalit 
v první etapě je plánováno na konec 
prázdnin příštího roku tak, aby bylo 
možné nabídnout celé řešení od 
1. ledna 2021. I po tomto termínu 
však dále poběží vývoj navazujících 
rozšíření, mimo jiné napojení na BIM 
technologie. 

O nový software už projevily 
zájem další subjekty, především 
z řad bytových družstev. Těm byl 
totiž představen v rámci nedávné 
konference Fórum BD 2019. Velmi 
pozitivně na prezentaci systému a jeho 
funkcionalit zareagovali zákazníci 
SBD Praha na svatomartinském 
setkání Inspirace 2019 a kladně 
ho hodnotili i účastníci poslední 
listopadové Akademie. Nezbývá 
než si popřát, aby šlo vše podle 
naplánovaného harmonogramu, 
ostatně tak, jako tomu dosud je.

Martin Kroh
předseda představenstva

7 /
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WEBINÁŘE
– SNADNÉ VZDĚLÁNÍ PRO
OBYVATELE BYTOVÝCH DOMŮ
Akademie pro bytové domy většinu svých seminářů pořádá v Praze. S těmi nejžádanějšími 
tématy navštíví vybraná města v regionech. Další alternativou jsou webináře, on-line 
semináře, které jsou dostupné přímo ve vašem obývacím pokoji. O co přesně jde? 

Co je to webinář?

Jedná se o živou on-line komunikaci, 
která probíhá prostřednictvím 
internetu přes webový prohlížeč. 
Pro účast vám postačí stolní počítač 
nebo notebook, internetové připojení 
a sluchátka či reproduktor. Vzdělání 

o bytových domech si nyní můžete 
dovolit i z pohodlí vašeho domova.

„S webináři jsme začali loni na 
jaře a mají úspěch. Téměř každou 
virtuální místnost zaplníme na 
její maximum,“ hodnotí webináře 
Veronika Pavlisová, manažerka 

Akademie pro bytové domy 
a pokračuje: „Máme za sebou již přes 
deset vysílání, a to jak právnická 
témata, tak ty technického rázu. 
Přicházejí stále nové nápady na 
další témata a snažíme se vyslyšet 
přání našich diváků, tedy členů 
statutárních orgánů.“

Máte strach z techniky?

Obavu nemusíte mít ani z technických 
problémů. Po celou dobu vysílání je 
k dispozici telefonní linka, kam se 
účastníci můžou obracet s případnými 
výpadky či technickými nedostatky. 

Navíc také lektor je v průběhu 
přednášky se všemi účastníky 
v kontaktu pomocí chatu, kam je 
možné vkládat dotazy k tématu 
a aktuální postřehy. „Bylo výborné, že 
jsme mohli pokládat dotazy a webinář 
nebyl pouze jednosměrný,“ potvrzuje 
komunikaci účastník Pavel Jakubisko. 

Nestihli jste webinář sledovat?

Záznamy z webinářů získáte na 
www.knihovnabd.cz. Vybrané 
záznamy jsou k dispozici dokonce 
zdarma. Ve virtuální knihovně 
naleznete však mnohem více než 
jen webináře. Zakoupit můžete také 
publikace a časopisy.

„Aktuálně nejprodávanější kniha je 
Manuál předsedy pro SVJ, kterou 
koupíte jak v elektronické podobě, 
tak v tištěné verzi,“ láká na novinky 
Veronika Pavlisová. 

Nechcete přijít o žádný webinář 
ani seminář?

Pozvánky na všechny akce 
Akademie pro bytové domy jsou 
uveřejňovány e-magazínu, který je 
každý měsíc zdarma rozesílán přímo 
da vašich e-mailových schránek.

Přihlásit se k jeho odběru můžete 
jednoduše na stránkách: 
www.dumplnyuspor.cz/bd 
newsletter/.

Yveta Parisová  
vzdělávací programy
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PODZIMNÍ ÚDRŽBA OKEN
VE 4 KROCÍCH
Okna musí vzdorovat letnímu slunci, prachu, dešti, sněhu i mrazu. Dříve než udeří mrazy, je 
vhodné zjistit, v jakém jsou stavu a připravit je na zimu. Jednoduchá pravidelná údržba totiž 
může výrazně prodloužit jejich životnost a spolehlivou funkci.

a. Mytí oken

Slunce dokáže prach, pyl a další 
nečistoty doslova „zapéct“ do 
povrchu oken, proto je potřeba dobře 
umýt rámy, křídla i zasklení. Je jedno, 
jaká technika je použita, ale důležité 
je nikdy okna neotírat na sucho, 
prachové částice mohou totiž povrch 
poškrábat. Pročistit se musí také 
odtokové otvory v dolní části rámů, 
kudy z profilu odtéká kondenzát 
a voda. Průchodnost otvorů je 
nezbytná pro správnou funkci okna, 
ale hmyz a prach je mohou zalepit. 
Velmi důležité je pročistit otvory 
vždy, když v domě nebo i v jeho okolí 
probíhají stavební práce spojené 
se zvýšenou prašností. Dřevěná 
okna je navíc nutné navíc ošetřit 
balzámem na dřevo, který zajistí péči 
o povrchovou úpravu, která chrání 
dřevo před vlivy povětrnosti.

b. Těsnění

Těsnění by se po zmáčknutí mělo 
vrátit do původního tvaru a objemu. 
Pokud se tak nestane, těsnění je 
poškozené nebo vytržené, pak 
je nutná jeho výměna za nové, 
které odpovídá velikostí, tvarem 
a vlastnostmi. U levných plastových 
oken, kde je těsnění v rozích svařeno 
spolu s plastovým profilem, by měl 
těsnění vyměnit raději odborník, 
aby laickým zásahem nedošlo 
k poškození oken. Ručně natahované 
těsnění, které je v rozích jen ohnuté, 
ho vymění i laik. Životnost těsnění 
prodlouží každoroční ošetření 
silikonovým olejem nebo glycerinem.

c. Kování

Jednou za rok je doporučeno 
promazat trochou silikonového oleje 
také celoobvodové kování oken. 
Kapka oleje patří do vyznačených 
otvorů a na všechny pohyblivé částí 
a čepy po obvodu okna. Pokud 
okna drhnou, kličkami jde těžko 

otáčet nebo okno netěsní, potřebuje 
seřízení. Seřízení běžných oken 
imbusovým klíčem zvládne podle 
návodu i laik. 

d. Profily 

Pokud je ošetřené těsnění, okna 
jsou seřízená a mají promazané 
kování, a přesto jimi do bytu táhne, 
pak může být problém v profilech 
– mohou být prohnuté. Díky 
teplotní dilataci mají sklon kroutit 
se zejména plastová okna. Levná 
plastová okna mohou mít jen slabou 
kovovou výztuhu, pak hůře drží tvar 
a začnou se kroutit.Tento problém 
nastává zejména u prvků, které jsou 
vystavené přímému slunci. Plastová 
okna by měla mít také dostatečný 
počet tzv. uzavíracích bodů, aby šla 
dobře seřídit, to jsou místa, kde je 
v zavřeném stavu čep na křídle pevně 
spojen se speciálním kamenem na 
rámu. Bohužel oprava plastových 
oken bývá poměrně problematická 
ne-li nemožná a řešením pak může 
být i výměna celého prvku.

Mytí a prohlídka oken tak 
příležitostí zjistit včas případná 

poškození. Jejich pravidelná údržba 
stojí jen pár minut času navíc, ale 
dokáže výrazně zvýšit životnost 
oken a zajistit správnou funkčnost. 
Díky tomu pak okna udrží v bytě 
více tepla a ušetří tak prostředky za 
vytápění.

VEKRA 
největší výrobce oken a dveří v ČR 
www.vekra.cz 
tel.: 800 777 666
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KONFERENCE FÓRUM BD 2019
Ve dnech 19. a 20. listopadu 2019 se v Praze uskutečnilo první setkání předsedů a ředitelů 
velkých bytových družstev z celé České republiky.

V listopadu se v Praze konalo 
setkání předsedů a ředitelů 
velkých bytových družstev z 

celé České republiky. Konference pod 
názvem Fórum BD 2019 se nakonec 
zúčastnila bytová družstva, která 
společně vlastní či spravují skoro čtvrt 
miliónu bytů. Hlavní pozornost byla 
zaměřena na výměnu zkušeností, 
nové příležitosti a zajímavé inspirace, 
družstevní bytovou výstavbu s 
podporou obcí a právní úpravu 
bytového družstevnictví. Akci 
organizovala Česká společnost pro 
rozvoj bydlení v úzké spolupráci 
se Svazem českých a moravských 
bytových družstev a Družstevním 
marketingovým sdružením Česká 
republika za podpory Sdružení 
nájemníků České republiky.

Konferenci zahájila Ing. Klára 
Dostálová, ministryně pro místní 
rozvoj, která vyjádřila zájem o bytové 
družstevnictví jako tradiční a nedílnou 
součást nabídky bydlení pro ty, kteří si 
chtějí svůj pořídit svůj domov. Přivítala 
zvolenou formu setkání a ujistila 
přítomné účastníky, že ze své pozice 
vnímá důležitou, resp. nezastupitelnou 
roli bytových družstev v oblasti 
správy bytových domů a uvítá aktivní 
spolupráci s bytovými družstvy při 

řešení aktuálních problémů bydlení, 
např. v rámci připravované nové 
koncepce státní politiky bydlení.

Konference pokračovala seminářem 
o řízení firmy a strategickém uvažování 
manažera, jeho odpovědnosti jako 
lídra týmu, ale především o jeho 
odpovědnosti za úspěch jím řízené 
společnosti. Odpolední část byla 
věnována zajímavým inspirativním 
příkladům z praxe bytových družstev, 
novým příležitostem, produktům 
a službám pro členy a klienty bytových 
družstev. Velká bytová družstva 
typu SBD Praha jsou si totiž jen 
málokdy opravdovými konkurenty. 
Jejich těsnější spolupráce může 
hodně napomoci uspět na trhu 
správy bytových domů ve zvyšující se 
konkurenci.

Středeční dopoledne bylo věnováno 
družstevní bytové výstavbě 
s podporou obcí. Záštitu nad touto 
částí konference převzala JUDr. Hana 
Kordová Marvanová, radní hlavního 
města Prahy. Představila cestu, kterou 
již schválila Praha jako jeden ze 
způsobů pomoci střední třídě obyvatel 
nejen hlavního města k dosažení 
bydlení za lepších nákladů, než kolik 
jim nabízí aktuální developerské 
nabídky. Na perspektivě družstevní 
formy bydlení a spolupráce družstev 
s obcemi se pak shodlo všech 
deset prezentujících odborníků, 
zastupujících rozmanité oblasti trhu 
bydlení. Jen všichni vyjádřili obavu, 
aby potenciál bytových družstev 
nepřibrzdily neuvážené legislativní 
změny nebo různost přístupů 
politických subjektů, které se podílejí 
na řízení Prahy.

A právě do Poslanecké sněmovny 
zamířili účastníci konference Fórum 
BD 2019 uzavřít program setkání. 
Zde se konal kulatý stůl k právní 
úpravě bytových družstev pod 
názvem „Odstranění bariér pro 
družstevní bytovou výstavbu“. Bohatá, 
otevřená a místy bouřlivá diskuze 
přítomných odborníků nejen z řad 
bytových družstev ukázala vážnost 
situace, která je navozena návrhem 
posledních legislativních změn zákona 

o obchodních korporacích. 

Je velká škoda, že nikdo z Ministerstva 
spravedlnosti ČR, navrhovatelů či 
podporovatelů legislativních změn 
nepřijal účast do moderované 
diskuze. Přítomní zástupci politické 
reprezentace měli jedinečnou 
příležitost přímých odpovědí na 
své otázky a v závěru se spolu 
s účastníky konference shodli v tom, 
že není záměrem poškodit novelou 
bytová družstva, jejich ekonomickou 
stabilitu a tím i jejich členy. Návrh 
úpravy totiž míří na jedince, kteří jako 
členové bytového družstva závažným 
způsobem porušují společně 
dohodnutá pravidla jednání (v drtivé 
většině případů je důvodem neplnění 
platebních povinností). V takových 
případech není namístě přenášet 
řešení jejich situace na bedra ostatních 
členů družstva, kteří si řádně plní 
dohodnuté povinnosti.

Na závěr jednání konference Fórum 
BD 2019 byl přítomnými předsedy 
a řediteli bytových družstev slavnostně 
podepsán dokument „Výzvy pro 
bytové družstevnictví. Pod dokument 
připojili podpis zástupci subjektů, kteří 
dohromady spravují celkem 
214 000 bytů. 

Konference Fórum BD 2019 splnila 
svůj účel. Poprvé se sešli nejvyšší 
představitelé českých a moravských 
bytových družstev, aby společně 
deklarovali své odhodlání být 
moderními a odpovědnými partnery 
bytovým korporacím (společenstvím 
vlastníků jednotek i menším bytovým 
družstvům) pro správu bytových 
domů, partnery těm, kteří hledají 
řešení své bytové situace, a partnery 
státním institucím při hledání 
odpovědí na současné problémy 
bydlení. Účastníci konference budou 
mít možnost její průběh a program 
vyhodnotit, ale podle jejich reakcí je už 
nyní možné konstatovat, že se setkání 
uskuteční i v příštím roce jako Fórum 
BD 2020. 

Martin Kroh 
předseda představenstva

Klíčanka

K nastěhování
únor 2020

Atraktivní cena bytu zahrnující

garážové stání a sklep

Bez hypotéky na hranici Prahy

Cesta k vlastnímu bydlení

Pro všechny věkové kategorie

Snadný převod družstevního podílu

Poslední
byty 3+kk

Atraktivní cena

Bez hypotéky

Snadný převod

Klíčanka
byty 3+kk
Klíčanka

Snadný převod

Ceny od
52 tisíc
Kč / m2
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DRUŽSTEVNÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA
S PODPOROU PRAHY
Stále více je poslední dobou slyšet o družstevní bytové výstavbě s podporou Prahy.
Byl by to jen znovuobjevený model spolupráce, který se v případě bytového družstevnictví 
na území České republiky historicky nejvíce osvědčil, ať se již jednalo o jakoukoliv podobu 
bytového družstva.

Jedním ze sledovaných cílů 
je rozšíření stávajících cest 
k vlastnímu bydlení pro střední 

vrstvy obyvatel, kteří jsou připraveni 
se podílet svými penězi na pořízení 
vlastního bydlení a z různých důvodů 
dnes nedosáhnou na hypoteční 
úvěr (např. vysoká pořizovací cena 
bytu, nesplnění všech parametrů pro 
získání úvěru či vyšší věk zájemce 
o hypoteční fi nancování).

Základní představa vychází 
z odložení koupě pozemku, který 
je ve vlastnictví hlavního města, 
pro výstavbu bytového domu na 
pozdější dobu, ideálně na dobu, 
kdy je bytovým družstvem splacen 
úvěr na pořízení stavby bytového 
domu. To umožní větší rozložení 
fi nanční zátěže pro členy bytového 
družstva, často na dobu, kdy se už dá 
předpokládat, že fi nanční náklady 
nebudou významným závazkem pro 
domácnost družstevníka.

Nejedná se sice kvůli povaze 
bytového družstva o vlastnické 
bydlení v pravém slova smyslu, ale 
ani budoucí převod družstevních 
bytů do vlastnictví jejich členům 
nemusí být nutně zapovězen. Je třeba 
poznamenat, že poslední zkušenosti 
s novou družstevní bytovou výstavbou 
přesvědčivě ukazují, že při správném 
a korektním nastavení modelu a jeho 
uchopení směrem k členům družstva 
žádný překotný tlak na převádění 
bytů do vlastnictví ani nenastává.

A jaké může být očekávání přínosu 
pro zájemce o bydlení? Nedávná 
konference Fórum BD 2019 jasně 
ukázala, že se i v současných 
podmínkách dá reálně uvažovat 
o pořizovaných nákladech zhruba 
v intervalu 60 až 65 tisíc korun za metr 
čtvereční. To je jistě velmi atraktivní 
rozdíl oproti aktuální developerské 
nabídce na trhu, který by si našel své 
zájemce. Počkejme tedy, nakolik se 
podaří politické reprezentaci metropole 
najít společnou vůli k realizaci prvního 
modelového projektu. SBD Praha už 
svůj zájem o spolupráci s hlavním 
městem na programu dostupného 
bydlení jasně deklarovalo. A určitě 
nejen v zájmu svých vlastních členů.

Klíčanka

K nastěhování
únor 2020

Atraktivní cena bytu zahrnující

garážové stání a sklep

Bez hypotéky na hranici Prahy

Cesta k vlastnímu bydlení

Pro všechny věkové kategorie

Snadný převod družstevního podílu

Poslední
byty 3+kk

Atraktivní cena

Bez hypotéky

Snadný převod

Klíčanka
byty 3+kk
Klíčanka

Snadný převod

Ceny od
52 tisíc
Kč / m2

Martin Kroh
předseda představenstva
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REALITNÍ SLUŽBY ČLENŮM
A KLIENTŮM SBD PRAHA
Od Nového roku nabízí SBD Praha v úzké spolupráci se společností Maxima Reality svým 
členům a klientům, tedy členům statutárních orgánů společenství vlastníků jednotek 
a bytových družstev (bytových korporací) i jednotlivým vlastníkům jednotek či členům 
družstva – nájemcům bytů a nebytových prostor zajištění kompletních služeb 
realitního makléře.

A ještě mnohem více. Dynamicky 
se rozvíjející realitní společnost 
Maxima Reality je totiž jedním z lídrů 
realitního trhu, nejméně v regionu 
hlavního města Prahy. 

Spolupráce s SBD Praha umožní 
poskytnout všem zájemcům 

komplexní služby týkající se jakékoliv 
nemovitosti, od její koupě, přes 
provoz či správu až po její pronájem 
/ podnájem či prodej. K zajímavým 
produktům z dílny Maxima Reality 
patří např. možnost obdržet hned 
polovinu kupní ceny nemovitosti, 
zbytek po realizaci jejího prodeje. 

Svůj zvláštní význam a využití 
má spolupráce s renomovaným 
realitním makléřem i pro družstevní 
bytovou výstavbu, resp. zájemce 
o získání družstevního bytu, 
potřebují-li se získáním nového bytu 
spojit prodej stávající nemovitosti. 
Máme pro Vás partnera s garancí 

podpory ze strany SBD Praha. 
Máte zájem o využití realitní služby? 
Kontaktujte nás na email: 
reality@sbdpraha.cz

kompletní realitní  servis

We Elevate

Spolehlivé 
výtahy pro 
bytové domy

Potřebujete nový výtah?
Řešíte servis nebo výměnu stávajícího výtahu?
Rádi vám pomůžeme.

+420 257 293 132 | info.cz@schindler.com
www.schindler-cz.cz  

Schindler inz. 194x132,5 (19-532)_final.indd   1 22.10.19   12:05

Inzerce

Miroslava Mikulicová 
realitní specialista
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VOLNÉ GARÁŽOVÉ STÁNÍ / BOXY
/ KOMERČNÍ NÁJEM
Dovolujeme si Vás informovat, že nabízíme ke komerčnímu pronájmu volná
garážová stání/ boxy v ulici Lovosická 442.

Ceny za pronájem jsou velmi 
příznivé, pro fyzickou osobu 
1124 Kč vč. DPH / měsíc a pro 

právnickou osobu 1481 Kč vč. DPH
/ měsíc. Zároveň se skládá kauce /
záloha ve výši 500 Kč za elektronický 
čip, který je nezbytný při vjezdu do 
garážového objektu.

Budeme rádi, když tuto nabídku 
dostupného garážování stání 
využijete pro sebe a nebo doporučíte 
vašim známým, kteří řeší problém 
s parkováním.

Pro podrobnější informace můžete 
kontaktovat paní Lucii Valterovou

na emailu valterova@sbdpraha.cz 
nebo mobil 739 548 997.

AKCE SBD PRAHA PRO SENIORY
Navazujeme na úspěšnou akci Toulky po Praze a tak, jako v minulém roce, máme pro seniory
SBD Praha nabídku komentovaných vycházek zdarma. 

Komunitní centrum Civitas ve 
spolupráci s SBD Praha pro Vás 
na rok 2020 připravilo návštěvu 

objektů Židovského muzea včetně 
synagog, památníku ŠOA, Obřadní 
síně a Starého židovského hřbitova 
nebo Národní galerie a dalších 
zajímavých míst v Praze.

Pokud máte zájem o tyto 
komentované vycházky a chcete 
být v databázi zájemců a jste senioři 
narozeni do roku 1954 včetně, můžete 
se přihlásit přímo paní Haně Šťastné 
Čapkové na tel.: 703 437 664
email: stastna@nase-budoucnost.cz

A pokud byste rádi zkusili hned 
lednovou nebo únorovou vycházku do 
objektů Židovského muzea v Praze, 
máme pro vás již termíny:
27. 1. 2020 a 24. 2. 2020.

Seniorům bude uhrazeno vstupné. 
Přihlášení a bližší informace se dozvíte 
přímo u paní Hany Šťastné.

A co musíte kromě přihlášení zajistit? 
Pouze poté na místě srazu vyplníte 
Kartu účastníka a přidáte váš podpis 
na prezenční listinu a vydáte se 
poznávat krásy a zajímavosti Prahy.

Určitě se máte na co těšit. 

Lucie Valterová
účetní

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

Inzerce

Alena Jakšová
marketingová manažerka
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DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ NABÍZÍ
KLÍČANKA A OÁZA LIBEREC
Družstevní bytovou výstavbu v současné době reprezentují dva projekty – Klíčanka na 
předměstí Prahy a liberecká Oáza. Bytové družstvo Klíčanka se chystá předávat byty svým 
členům v prvním čtvrtletí po Novém roce. 

PPrávě v čase uzávěrky letošního 
vydání InfoPanelu se chystá 
kolaudace bytových domů 

projektu Klíčanka. Zbývá k dispozici 
9 z celkových z celkových 45 bytů. 
Všechny jsou o dispozici 3+kk 
s velkorysým prostorovým řešením 
i vybavením. Tyto slunné byty oplývají 
plochou přes 91 m2, podlahovým 
topením nebo velkými francouzskými 
okny a k tomu je v ceně každého 
bytu sklep o více než 4 m2 a kryté 
parkovací stání v domě. To vše za 
necelých 60 tis. Kč za metr čtvereční, 
tedy o třetinu méně ve srovnání 
s pražskými developerskými projekty. 
Přitom se klíčanská rezidence nachází 
asi čtvrthodinku od stanice metra 
C Kobylisy. Prodej je navíc podpořen 
i vánočním dárkem v podobě 
voucheru na novou kuchyň v hodnotě 
50 000 Kč při rezervaci do konce roku.

Bytové družstvo Oáza sice není přímo 
organizováno SBD Praha, ale podílí se 
na něm Coop Development, družstvo, 
které v jiných případech s SBD Praha 
v oblasti družstevní bytové výstavby 
úzce spolupracuje. Aktuální 
obsazenost je asi 40 %, volných zbývá 
70 bytů. Projekt nabízí zatím ještě 
celou paletu dispozičních řešení od 
1+kk po 5+kk. Obrovskou výhodou 
liberecké Oázy je její umístění 
přímo do centra jizerské metropole. 
Skvělá dostupnost městské 

infrastruktury, obchodů, divadla, kina, 
zdravotnických služeb, školek a škol je 
největším lákadlem nabízených bytů. 

U obou projektů stačí uhradit 25 % 
pořizovacích nákladů jako vstupní 
vklad, zbytek se následně splácí 
prostřednictvím bytového družstva. 
Produkt je dostupný všem včetně 
seniorů, mladým rodinám zase 
umíme najít vhodné řešení k získání 
družstevního bytu. Všichni členové 
bytového družstva mají po celou 
dobu svého členství plnou podporu 
bytového družstva včetně fi nančního 
poradenství. To už v minulosti pár 
členů stávajících bytových družstev 
využilo. Bydlet v družstevním totiž 
znamená mít jistotu, že Vám stojí 
bytové družstvo po boku a stará se 

o Vaše spokojené bydlení.
Přidáte se i Vy?

Více informací na:
www.bydlenisprirodou.cz

SKI PAS
ZDARMA
do areálu
SKI Resort Ještěd

– akce v rámci družstevního
 bydlení Oáza v centru

– SKI PAS na jednu
 lyžařskou sezónu

– platí od datumu pořízení
 bytu či případného datumu
 od nastěhování  

Jana Mádrová
specialistka družstevní
bytové výstavby



• Čipové systémy
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• Kamerové systémy
•

• Detekce požáru 
• Detekce požáru – hlásiče, které si všimnou každého kouře 
• a přivolají hasiče.

• Reference

Už Vám někdy odcizili klíče od domu?  Máme pro Vás řešení. 
Nepotřebujete žádné klíče. Čipové systémy minimalizují tato 
rizika. Uživatelé obdrží místo klíčů elektronické čipy ve formě 
přívěsku ke klíčům. Při ztrátě či odcizení čipu, lze snadno
vyřadit tento čip z databáze a tím zabránit jeho 
neoprávněnému používání. Čipy nelze nelegálně zkopírovat.

U nás naleznete širokou nabídku domovních telefonů pro 
bytové domy. Telefony mohou být ve variantách audio, video, 
nebo s možností komunikace s chytrým telefonem.

Kamerové systémy jsou jednou z forem ochrany majetku 
a osob. Umožňují kontrolu a monitorování oblasti střeženého 
prostoru, záznam obrazu (variantně i zvuku) pomocí 
záznamového zařízení a následné zpracování – vyhodnocení 
záznamu. Pomůžeme Vám s legislativou – GDPR

Detekce požáru – hlásiče, které si všimnou každého kouře
a přivolají hasiče.

safety24.cz s r.o.
K Cikánce 639/11, 154 00 Praha – Slivenec
+420 603 459 333 / obchod@safety24
www.bytovedomy.cz

Solution
Partner

Building
Technologies

Dodávka a instalace včetně 
následného servisu

SBD
Nový domov
Praha
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VÝHODY ČLENSTVÍ:
• Klubová karta 100 Kč/rok
• Sleva 10 Kč na akce pořádané Centrem RoSa
• Speciální zvýhodnění pro členy klubu: 10 % sleva v kavárně, 
 10 % na masáže a pedikúru
• Přednostní informace o připravovaných akcích Centra RoSa  
 pošleme na Váš e-mail
• V den Vašich narozenin máte jakoukoliv akci
 (ne službu) u nás ZDARMA

VYDÁNÍ KARTY:
• V Centru RoSa Střelničná 1680/8, Praha 8 – Kobylisy
• Po vyplnění přihlášky a zaplacení ročního příspěvku Vám bude  
 vystavena klubová karta na Vaše jméno.
• Je nepřenosná a pla�  jeden rok od vystavení.
• Více informací na recepci Rezidence RoSa.

KLUB ROSA NABÍZÍ 
Kulturu, zábavu, vzdělávání, cvičení 
i příjemnou společnost pod jednou 
střechou.

OBDARUJTE SVÉ BLÍZKÉ DÁRKEM
klubovou kartou Centra RoSa
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Vaše stávající rámy oken jsou v 95 % 
případů zcela v pořádku – možná 
z hlediska údržby jsou trochu 
zanedbané, ale jinak jim nic není. 
Jakmile se promaže a seřídí kování 
a provede se regenerace nebo výměna 
těsnění, mohou sloužit při pravidelné 
údržbě ještě klidně dalších 20 let. 

Jejich vývoj se na rozdíl od skel příliš 
neposunul. Prostřední komora se 
stále vyztužuje ocelovým profi lem, 
který velmi zhoršuje jejich izolační 
schopnost a těsnění funkční spáry 
(mezi pevným rámem a křídlem) se 
stále používají pouze dvě, v lepším 
případě tři.

Naproti tomu zasklení se vyvinulo za 
posledních 15 let tak výrazně, že dnes 
nová okna s trojskly nabízejí až 3× lepší 
izolační účinek.

Došlo i vývoji protislunečních vrstev, 
které umí snížit teplotu v místnosti až 
o 6 st. oproti běžnému zasklení a také 
akustických skel, snižující hluk oproti 
standardním dvojsklům až 4-násobně.

Kde ale tato nová izolační skla získat, 
aby naše okna izolovala výrazně lépe 
a měla i všechny ostatní bonusy, když 
se tlustá a těžká trojskla do našich 
starších rámů nevejdou?

Na vývoj skel určených především 
pro výměnu ve stávajících rámech se 
specializuje brněnská společnost Energy 
IN. Vyvinula tzv. hybridní dvojsklo, která 
izoluje tepelně stejně dobře jako nová 
trojskla a akusticky dokonce až 2× lépe. 

Jedná se o kombinaci dvou speciálně 
pokovených skel a ultratenké folie, 
napnuté uprostřed komory mezi nimi. 
Jejich tloušťka zasklení je stejná takže je 
lze snadno v rámech vyměnit. 

Za velký hlukový útlum může právě folie 
uprostřed komory mezi oběma skly, 
která účinně pohlcuje akustické vibrace 
přenášené od jednoho skla ke druhému.

JAK VYLEPŠIT STARÁ OKNA NA
ÚROVEŇ NOVÝCH S TROJSKLY
S nadcházejícími změnami klimatu nejvíce lidí řeší přehřívání v létě. V zimě je zase trápí 
kondenzát na sklech a pocit průvanu od netěsných rámů. A pokud bydlí blízko zdroje hluku, 
tak nemohou spát...

Horko v létě Nadměrný hluk z ulice

Studený vzduch od oknaRosení skel v zimě

ŘEŠENÍ
EXISTUJE
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Jejím dalším pozitivem oproti sklu je, že 
téměř neabsorbuje tepelné záření ze 
Slunce (na rozdíl od prostředního skla ve 
trojskle, které dokáže v létě při oslunění 
vyhřát vnitřek trojskla až nad teplotu 
55 °C a i když povrch vnitřní tabule tak 
teplý není asi 35 °C, přesto trojsklo do 
místnosti sálavě topí).

Folie vede teplo 10× méně než sklo, 
takže i proto jsou izolační parametry tak 
výjimečné. 

Obě tabule skla jsou pokovené a právě 
jejich pokovení určuje vlastnosti 
izolačního skla z hlediska ochrany proti 
letnímu přehřívání.

Jiné skloviny se používají na severní 
nebo zastíněné strany, kde je kladen 
maximální důraz na prostup denního 
světla a izolační účinek, popřípadě 
akustika, a jiné se používají na Východ 
a Jih a jiné na Západ nebo Jihozápad, 
kde jsou okna vystavena až kolmým 
paprskům Slunce a letní přehřívání se 
zde projevuje nejvíce.

Protisluneční pokovy propouštějí velké 
množství denního světla, ale odrážejí 
až 75% tepelného záření od Slunce. 
Tím zajišťují obyvatelům v létě tepelný 
komfort i bez klimatizace (o 4 až 6 st. 
méně tepla v místnosti).

Jedinou podmínkou je, nenechávat přes 
den otevřená okna, ale důkladně větrat 
v noci a po ránu.

Energy IN pro svá hybridní skla 
používá téměř výhradně skloviny 
od společnosti AGC, které jsou 
opatřeny oboustranným funkčním 
povrchem. Díky venkovní vrstvě 
AntiFog nesálá sklo do okolí, čímž 
získává zasklení několik funkčních 
vylepšení: 

y V zimě je sklo výrazně teplejší, 
venkovní i vnitřní tabule (asi 
o 3 st. než u běžného trojskla) 

a obyvatelé mají příjemný pocit 
nezvyklého tepla od oken. 

y Netvoří se na něm kondenzát, ani při 
zvýšení vlhkosti v místnosti.

y Do teplejšího skla vniká také méně 
tepla, takže dochází i k významné 
úspoře energie na vytápění. Oproti 
starým dvojsklům z období do roku 
2005 je to až 80% rozdíl. 

Pokud bychom počítali návratnost do 
výměny skel, hovoříme o 8–10 letech 
podle ceny tepla. Investice není však 
jen návratná, ale i zisková s velmi 
zajímavým výnosem.

Tím, že za teplo prostě platit musíme, 
tak opatřením, které nám tuto částku 
sníží, de-facto peníze šetříme. Až se 
díky úspoře za teplo investice zaplatí, 
začne naše investice vydělávat cca. 
10–12 % ročně. 

Mnohem rychlejší návratnost i větší 
zisk je v případě, že obyvatelé v létě 
zapínají klimatizaci. Obecně známou 
pravdou je, že 1 den chlazení odpovídá 
cca. 10 dnům topení v zimě.

Další úrovní představeného řešení je 
použití současných zasklení, které se 
rozebere na jednotlivé tabule. Ty lze 
pokovit a znovu použít pro výrobu 
izolačního skla s folií. Za každou tabuli 
skla, která se nemusí vyrábět v peci, 
se ušetří 30 kg emisí CO2. Každý 
tak může pomoci sobě i přírodě 
současně. 

Zasklení pro výměnu v oknech ať už 
z nových sklovin nebo ze stávajících 
se vyrábí na Moravě ve fi rmě INTERM 
IG Units v Pustiměři. Firma Energy IN, 
která toto zasklení vyvinula, současně 
zajišťuje i výměnu skel v oknech 
u konečných zákazníků – díky 

velikému zájmu vznikla síť smluvních 
partnerů po celé ČR, kteří pro ni tyto 
práce přímo realizují.

Při výměně skla se vždy posuzuje 
i kvalita gumových těsnění. Pakliže je 
v pořádku, pouze se ošetří obnovovací 
emulzí, pokud v pořádku není, vymění 
se za nové. Součástí každé výměny skla 
je seřízení kování, aby křídlo perfektně 
doléhalo na pevný rám, jako když bylo 
nové.

Příklad srovnání (cena + doba):

10 nových 1-křídlých oken s trojskly 
110×130 cm: Dodávka + demontáž 
+ mont áž + doprava + likvidace starého 
okna: cca. 105 000 Kč, doba práce týden, 
bez možnosti užívání místnosti, nutný 
velký úklid po výměně.

Výměna zasklení ve stejných oknech: 
Dodávka + demont. / mont.+ doprava 
+ likvidace skel: cca. 49 000 Kč, doba 
práce 1 den, bez omezení užívání, bez 
nutnosti úklidu.

Technická data skel pro výměnu:

Tloušťka 24,7 mm, hmotnost: 20 kg / m2

Hlukový útlum Rw od 35 (-1; -4) dB

Ug: 0,6–0,8 W / m2K dle koncentrace
Ar / Kr (s vrstvou AntiFog je reálné Ug
nižší: 0,54–0,73 W / m2K).

Prostup světla u zasklení určeného pro
zastíněné strany a Sever: Lt: 69 %.

Prostup světla a solárního tepla u skel
na Východ a Jih: Lt: 61 %, g: 29 %

Prostup světla a solárního tepla pro
Jihozápad a Západ: Lt: 55 %, g: 26 %

Energy IN s.r.o.
K Bukovinám 45, 635 00 Brno
tel.: 608 968 027
www.stoproseni.cz
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NOVINKY Z OBLASTI BYTOVÝCH
DOMŮ PŘÍMO DO VAŠÍ
SCHRÁNKY. PŘEDPLAŤTE SI
MAGAZÍN OKOLO BYTU.
Jak ušetřit za vytápění? Co předchází rekonstrukci? Jak řešit problematické sousedské 
vztahy? To je jen slabý výčet témat, o kterých jste se mohli více dozvědět v magazínu Okolo 
bytu. Chcete každý čtvrtrok najít informace pro SVJ, bytová družstva a obyvatele bytových 
domů přímo ve vaší schránce? Předplaťte si magazín Okolo bytu na novou sezónu 2020.

Co v magazínu naleznete?

Magazín Okolo bytu vychází od roku 
2012. V rámci projektu Okolobytu.cz 
doplňuje elektronicky publikované 
články, diskusní fórum a e-letter.

Je založený především na spolupráci 
s odborníky, a to z oblasti práva, 
technologií, financí apod. „Díky 
diskusnímu fóru, které je na webu 
Okolobytu.cz, snadno víme, co lidé 
právě řeší, tak se snažíme dohledat 
a informovat o klíčové problematice 
a tato témata pak přednostně 
zpracováváme,“ vysvětluje jeden 
z postupů při zpracování témat 
šéfredaktorka Dominika Bučková. 

Kde časopis objednáte?

Odběr časopisu formou ročního 
předplatného si lze objednat na 
stránkách www.knihovnabd.cz. 
V internetovém obchodě Knihovna 
pro bytové domy najdete kromě 
Okolo bytu také další tištěné 
publikace, elektronické knihy a videa 
z webinářů Akademie pro bytové 
domy.

Speciály Okolo bytu

Pětkrát do roka také vychází speciál 
Okolo bytu, publikace Co řešíme 
v SVJ – publikace věnovaná vždy 
danému tématu. Souhrn všech čísel 

za rok 2019 si můžete zakoupit na 
www.knihovnabd.cz. Nebo jednotlivě 
stáhnout v pdf. formě na 
www.okolobytu.cz/co-resime-v-svj. 
K dispozici je pět vydání, která se 
věnovala:

 y Peníze a dotace
 y Modernizace domu
 y Nejčastější problémy v SVJ 
 y Teplo v bytovém domě
 y Výtahy

Nezmeškejte aktuální informace 
a komentáře nejzajímavějších 
diskusí

„Každý měsíc v redakci vychází 
e-letter Okolo bytu, do kterého 
vybíráme nejživější vlákna z diskuse 
a necháme je okomentovat do 
detailů odborníkem. Čtenáři 
se tak dozví komplexněji o celé 
problematice,“ vysvětluje Dominika 
Bučková a pokračuje: „Součástí 
e-letteru jsou také exkluzivní články 
vytvořené pouze pro elektronický 
magazín, ale i souhrn nejčtenějších 
textů z webu Okolobytu.cz.“ 
K e-letteru se přihlásíte na: 
www.okolobytu.cz/e-letter.

Veronika Pavlisová 
redaktorka Okolobytu.cz 
www.okolobytu.cz
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ZÁVAN HISTORIE
ANEB CITUJEME Z R. 1909

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

§2.
Za „dělníky“ ve smyslu tohoto zákona 
pokládají se ty osoby při rolnických, 
živnostenských nebo jinak na zisk 
zařízených podnicích anebo ve 
veřejných nebo soukromých ústavech 
za stálou nebo proměnlivou mzdu 
zaměstnané, jejich roční příjem ve 
smyslu zákona ze dne 25. října 1896, 
Z. ř. č. č. 220, nepřevyšuje částky tuto 
uvedené:

a. u osob samojediných 1 200 korun;
b. u rodin o dvou až čtyřech hlavách 

1 800 korun;
c. u rodin o pěti a více hlavách

2 400 korun.

Ve Vídni jsou vrcholem částky 
o čtvrtinu vyšší, v místech s více 
než 50 000 obyvatelů a jejich 
předměstích, jakož i v místech 
průmyslových, bezprostředně spolu 
souvislých, jejichž obyvatelstvo 
úhrnem převyšuje 50 000, částky 
o osminu vyšší. Dotčeně právě 
komplexy průmyslových míst určeny 
budou způsobem nařizovacím.

Učedníci pokládáni buďte bez 
ohledu na své příjmy na roveň 
dělníkům. Vlastnost „dělníka“ není 
dotčena přechodným přerušením 
pravidelného zaměstnání. Stane–li 
se přednosta domácnosti trvale 
nezpůsobilý k svému povolání, jakož 
i vystřídá-li se, pak změní-li se později 
obnos úhrnného příjmu nebo počet 
členů rodiny, úřad může dosavadním 
majitelům bytu, vztažmo jejich 
rodinám povoliti další obývání bytu.

Podnikatelé, jakožto držitelé domů 
požívajících výhody podle § 1., nejsou 
v příčině dělníků v jejich vlastním 
podniku zaměstnaných vázáni na 
nejvyšší výměru úhrnného příjmu, 
nahoře stanovenou.

§ 3.
Úlevy v § 1. dotčené přiznány buďte 
i tenkráte:

1. Když část, avšak ne více nežli 
čtvrtina obytné prostory 
v příslušném domě nebo komplexu 
dělnických domů pod jednotnou 
správu postavených, jest pronajata 
nebo bezplatně přenechána nikoli 
dělníkům aktivním (§ 2., odstavec 
1), nýbrž takovým, kteří se stali 

neschopnými ku svému povolání, 
nebo jiným osobám, beroucím 
plat nebo zaopatření, jejichž roční 
důchod nepřevyšuje výměru
v § 2. stanovenou;

2. když jednotlivé místnosti domu 
přenechány jsou obyvatelům ke 
společnému používání, jako na 
příklad prádelny, jídelny, čítárny, 
knihovny a pod.;

3. když jednotlivé byty nebo místnosti 
obytné přenechány jsou orgánům, 
kterým je svěřena správa domu 
nebo dozor k němu; 

4. když se jednotlivé části domu 
pronajmou majitelům, pachtéřům, 
nebo jich provozovacím 
zástupcům, takových živností, 
jejichž provozování v tomto domě 
politický úřad prohlásil za nutné 
pro zásobení osob tam bydlících.

Výčep a drobný prodej pálených 
líhových nápojů jest naprosto zakázán 
v domech požívajících úlevy podle 
tohoto zákona.

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

Inzerce

Marek Letocha
vedoucí právního oddělení



P řemýšlíte, jak zvelebit chodby, bal-
kony, vstupní schodiště či prostory 
kolem vchodu do domu? Kamenné 

koberce prostory osvěží a zároveň jim dodají 
plnou funkčnost. Hravě si poradí i s nerov-
nostmi podloží a je možné je ukončit tzv. do 
ztracena. Na rozdíl od dlažby nekloužou, 
jsou mrazuvzdorné a vodopropustné – ne-
tvoří se na nich kaluže a v kombinaci s pod-
lahovým vytápěním odpadne nutnost odklí-
zení napadaného sněhu či solení. Kamenné 
koberce se navíc snadno udržují a je možné 
je bez problému čistit jak mechanickým, tak 
chemickým způsobem, a to včetně benzínu 
a solných roztoků. Praktická je také možnost 
kombinovat různé typy těchto povrchů a vy-
tvářet originální dekory. 

PODLAHA PRO BALKONY, 
TERASY I LODŽIE
Balkony a lodžie v bytových domech mohou 
být příjemným místem pro trávení času. 
V dnešní moderní době není již problém 
dodatečně rozšířit půdorysnou plochu bal-
konu a zvýšit tím komfort této odpočinkové 
zóny. Významnou technickou, ale i pocito-
vou roli zde sehraje podlaha. I zde na oblibě 
získávají kamenné koberce, neboť jsou pří-
jemné na dotek, nechladí  a  jejich položení 
je nenáročné. Toto řešení nabízí dobré te-
pelně-izolační vlastnosti a zvukově izolační 
kročejový útlum až 20db. Velkou výhodou 
u kamenných koberců TopStone je také spe-
ciální spádová vrstva TopLayer, která je 12x 

lehčí než beton. „TopLayer vyrovná defekty 
a výtluky v původním podkladu. Směs lze 
navíc na připravený povrch pokládat v růz-
ných tloušťkách a neomezených rozměrech. 
Materiál výborně absorbuje rázy, netříští 
se, je chemicky stálý a mrazuvzdorný. Díky 
tomu vyniká extrémně dlouhou životností,” 
vysvětluje Marek Ondra ze společnosti Top-
Stone. 

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ 
PRO NEZPEVNĚNÉ 
POVRCHY
Kamenný koberec je také ideálním materiá-
lem pro nezpevněné povrchy, a proto našel 
své místo v případě parkovišť, veřejných 
prostranství, dětských hřišť či exteriéru 
bytových domů. Výborně poslouží i v přípa-
dech, kdy je třeba dosáhnout větší stability 
podloží bez nutnosti rozsáhlých výkopových 
prací. „Povrch TopStone je výsledkem mno-
ha let vývoje a  je založen na patentované 
technologii pojiva (pryskyřice). Jeho kvali-
ta spočívá v odpovídajícím váhovém podílu 
pojiva na metr čtvereční povrchu a přesném 

stanovení vydatnosti materiálu. Navíc poji-
vo kamenného koberce EpoStone je zdravot-
ně nezávadné, neobsahuje nonylfenol a  je 
šetrné k životnímu prostředí,” říká Marek 
Ondra. 

ZNOVUNAVRÁCENÍ
DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK 
DO PODLOŽÍ
Samodrenážní povrchy TopStone dispo-
nují i další ekologickou předností – díky 
vodopropustnosti pomáhají vracet vodu do 
přírody. Dešťovou vodu tak není nutné od-
vádět do kanalizační sítě a navíc lze ušetřit, 
neboť toto řešení nepodléhá výměře sráž-
kové daně. „Kamenný koberec má o 420 % 
vyšší propustnost než malopropustná zemi-
na a za hodinu propustí až 1 852 milimetrů 
srážek – podobně jako středně zrnitý štěrk. 
Dokáže tak zamezit odtoku vody i při příva-
lových deštích a srážky z nich vstřebat zpět 
do podloží, nebo do jímacích nádrží a znovu 
ji využít,” popisuje Marek Ondra. Využití ka-
menného koberce pro municipální povrchy 
je tak plně v souladu s pátým bodem Kon-
cepce před následky sucha na území České 
republiky, vydaného Ministerstvem životní-
ho prostředí, jež podporuje principy šetrné-
ho hospodaření s vodou.

KONTAKTY
TOPSTONE s.r.o.
Družstevní 442 

753 01 HRANICE 
www.topstone.cz

k a m e n n ý  k o b e r e c  
– všestranné řešení pro bytové domy –

Na trhu existuje nespočet možností na úpravu ploch jak v interiéru, tak exteriéru, kterými lze zvýšit  
komfort bydlení v bytových domech. V tomto segmentu roste obliba kamenných koberců, které jsou nejen funkční,  

ale také dobře vypadají. Tento povrch má široké využití ať už v interiérech či exteriérech.

top_stone_210_297.indd   1 14.11.19   20:03
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®FuranFlex

Oprava dešťových svodů sanační vložkou 

daN

400 1600

nírátě kv dd ko ekoyd 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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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.

Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8  |  tel.: 283 880 411, 603 560 773  |  voluma@volny.cz  |  www.voluma.cz

VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA
A OSMISMĚRKA
V našem časopise Infopanel Vám kromě odborných informací 
chceme i zpříjemnit vánoční čas a netradičně popřát
do nového roku.

Čeká na Vás sváteční křížovka a osmisměrka. Neváhejte a vyluštěte text tajenky! 
Vylosujeme 5 + 5 výherců, kteří obdrží od SBD Praha věcnou cenu.
Znění vyluštěné tajenky zašlete na emailovou adresu: jaksova@sbdpraha.cz nebo 
poštou na adresu: Jakšová Alena, Střelničná 1861/8a, Praha 8 do 31. 1. 2020.

Vaše SBD Praha.
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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.

Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8  |  tel.: 283 880 411, 603 560 773  |  voluma@volny.cz  |  www.voluma.cz

Inzerce

TAJENKA: Přejeme Vám…
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Číslo 34 / prosinec 2019
Vychází 2× ročně
Místo vydání: Praha
Náklad: 18 500 ks s distribucí zdarma
každému uživateli bytové a nebytové
jednotky v domě ve správě družstva.

Volná čísla jsou k dispozici 
v sídle SBD Praha.

Vydavatel
SBD Praha
Sídlo: Střelničná 1861/8a
182 00 Praha 8 – Kobylisy
E-mail: jaksova@sbdpraha.cz
Tel.: 227 229 111, 227 229 411
www.sbdpraha.cz

Návštěvní dny:
St: 8.00–12.00 a 14.00–18.00
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IČO: 00034592
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Registrace: oddíl Dr XCVIII, vložka
22 v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze.

Redakční rada
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JUDr. Marek Letocha 
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Příjem inzerce
Tel.: 733 395 906
E-mail: jaksova@sbdpraha.cz

Registrace: 
Registrováno MK ČR E 14039

Foto titulka: Mgr. Martin Kroh

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
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SETKÁNÍ OBCHODNÍCH
PARTNERŮ SBD PRAHA
NA GRAND PRIX BYTOVÝCH
DRUŽSTEV 2019
Ve čtvrtek 14. listopadu se uskutečnil 5. ročník Grand prix bytových družstev 2019, závod 
motokár, v Praga areně v Praze 9 v Horních Počernicích.

Celkem se akce zúčastnilo 
23 týmů a byla to skvělá 
příležitost ke vzájemnému 

setkání a propojení všech obchodních 
partnerů, včetně některých 
zástupců SVJ Stavebního bytového 
družstva. Nechyběli zde ani někteří 
zaměstnanci, hlavně z technického 
a ekonomického úseku, takže 
lze říci, že se vzájemná intenzivní 
komunikace a navázání i nových 
obchodních vztahů velice vydařilo.

Akce setkání obchodních partnerů, 
spolu se závodním programem jízd 
motokár je velice vítaná a oblíbená 

zábava pro sportovně-obchodní 
atmosféru, která přispívá k neformální 
komunikaci a k vzájemné spolupráci. 
Jsme moc rádi, že i letošní ročník se 
vydařil a všichni byli spokojeni.

Alena Jakšová
marketingová manažerka



OD ST R AŇ UJEME ŘA SY  A  PL ÍSNĚ  Z  FASÁD POMOCÍ 
NE J N O VĚ JŠ ÍCH  FOTOA KTIVNÍCH TECHNOLOGI Í

TRÁPÍ VÁS ŘASY A PLÍSNĚ 
NA FASÁDÁCH?

ODSTRAŇUJEME ŘASY A PLÍSNĚ Z FASÁD
MIKROBIOLOGICKÉ ROZBORY
ÚHRADA DÍLA NA SPLÁTKY
REALIZACE PO CELÉ ČR
ZÁRUKA AŽ 10 LET

weberton elastik
elastický fasádní probarvený 
nátěr s mimořádnými 
vlastnostmi

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

� Maximálně odolný proti růstu plísní, 
řas a mikroorganismů

� Vysoce elastický, se schopností 
překlenout trhliny

� Dvojité molekulární síťování vnitřní 
struktury nátěru

� Vhodný pro renovaci zateplených fasád

NABÍZÍME VÁM 

BEZPLATNOU 

KONZULTACI 

U VÁS V DOMĚ

NOVINKA!

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ 
PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

A ÚSPĚŠNÝ ROK 2020.

PF 2020
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