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NAŠI MILÍ ČTENÁŘI!
Vánoční a novoroční svátky jsou letos víkendovou záležitostí,
takže proletí jako vystřelený šíp. Žádný dlouhý odpočinek, žádné leháro.
Proto jsme pro vás připravili toto relaxační pokoukání.
Doporučuji sednout si pohodlně do křesla a dlouze se dívat na tu nádheru!
Všude je klid, moře šplouchá, slunce svítí, vlahý vítr profukuje,
kráska v bikinách (krasavec v plavkách) se blíží, usrkáváte lahodný koktejl
z čerstvého tropického ovoce, oči se vám klíží… klíží…
jste na míle vzdálení všedním starostem, konto v bance
je víc než tučné…
Mohl bych všechnu tu popisovanou a nereálně vypadající krásu i navozenou pohodu
jednou větou shodit, zašlapat, zamést pod koberec, zesměšnit.
Ale neudělám to! Byla by to škoda. Když jsou ty vánoční svátky tak krátký!
Protože se letos „vidíme“ naposledy, přeji vám úspěšný nový rok 2012.
P.S.: Kdybyste mě hledali, jsem v druhém podpalubí, kajuta 25.
Váš Vít Špaňhel
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AKTUÁLNĚ

Podzimní zasedání CECODHAS
Podzimní zasedání CECODHAS Housing Europe
(zasedání sekcí, exekutivy a tematická konference) se konalo ve Varšavě ve dnech 19–21.
října 2011 na pozvání Poské federace bytových
družstev (ZRSM). Tato událost znamenala pro
členy CECODHAS možnost diskutovat o budoucnost dostupného bydlení ve střední a východní
Evropě a roli strukturálních fondů. Pořad jednání
všech tří dnů byl bohatý na podnětné myšlenky
k diskuzi a nabídl důležité momenty pro sdílení
zkušeností mezi přítomnými delegáty.

Zasedání začala ve třech sekcích pro nevýdělečné, veřejněprospěšné a družstevní bydlení. Ve stejný den pak měli
účastníci možnost navštívit dvě z největších bytových družstev ve Varšavě: KOŁO a WYŻYNY. První bytové družstvo
– KOŁO – je v západní části Varšavy. Spravuje v šesti lokalitách 106 obytných domů s celkovou užitnou plochou 150tis.
m2. Sdružuje 3200 členů a zajišťuje rovněž sociální a kulturní
aktivity pro své obyvatele.
Druhé bytové družstvo – WYŻYNY – je situováno v jižní
části města. Má 6394 členů, spravuje 132 obytných a 6 nebytových domů s celkovou plochou téměř 500 tis. m2 Navíc, od
roku 1988 družstvo spravuje kulturní středisko Natolin, které
je známé svoji kulturní činností a řadou zajímavých iniciativ.
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Téma konference CECODHAS: „Modely k rozvoji dostupného bydlení : současné trendy socialního bydlení v Evropě
a příklady nových initiaciv ve východní a střední Evropě”.
Konference byla vynikající příležitostí ke studiu systémů bydlení ve východoevropských zemích, a to díky přednášejícím,
mezi nimiž byli Tomasz Jórdeczka, president ZRSM (mluvil
o současné situaci polského bytového družstevnictví); Miloš
Hajdin, Ministerstvo výstavby a regionalního rozvoje SR (na
téma vývoje bydlení na Slovensku); Corine Meir (UK) prezentovala hlavní změny v socialním bydlení za nové vlády ve
Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.
Alice Pittini (koordinátorka výzkumu CECODHAS) představila klíčové poznatky z publikace vydané minulý měsíc CECODHASem. Název publikace je „Housing Europe Review
2012. The nuts and bolts of European social housing systems“. Jejím cílem je prozkoumat a porovnat systémy sociálního bydlení v zemích EU. Ve svém vystoupaní se Alice
Pittini zaměřila na charakteristické prvky sociálního bydlení
ve východních zemích.
Poslední část konference byla věnována diskuzi o modelech bydlení rozvíjejících se mimo EU v návaznosti na vynikající prezentace Ara Nazinyana z Národního sdružení pro
socialní bydlení (Armenie) a Borise Mihailovice z Fondu solidarity pro rozvoj bydlení (Černá hora).
Během debaty si členové vyměnili názory na novou směrnici o strukturálních fondech, která byla nedávno předložena
Evropskou komisí, na pravidla týkající se státní pomoci a na
služby obecného ekonomického zájmu v oblasti bydlení.
Během konference předali zástupci polských bytových
družstev a Revizního svazu bytových družstev prezidentovi
CECODHASu, panu Vitu Vaníčkovi, prohlášení, v němž mu
děkovali za silnou podporu CECODHASu při obraně družstevnictví v Polsku před nepříznivými legislativními návrhy.
Poslední den zasedání byl věnován pravidelnému jednání
exekutivy (výkonného výboru) CECODHASu.
Všechny prezentace budou k dispozici na stránkách
CECODHAS: www.housingeurope.eu
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Zájem o úvěry na opravy domů neklesá
V uplynulých dvou letech byl zájem vlastníků o opravy bytových domů podporován masivní státní dotační politikou.
Řada bytových družstev a SVJ využila jedinečné možnosti, kterou jim nabídl Program Zelená úsporám a ti, kteří se rozhodli pro opravdu komplexní rekonstrukci, mohli současně využít i dotací poskytovaným
v rámci Programu Panel. Prostředky určené na „zelené“ dotace však byly vyčerpány již v loňském roce a o dotace z Panelu bylo letos možné žádat pouze po dobu dvou jarních
měsíců. Na to, jak se projevuje absence státních dotací
v zájmu vlastníků o rekonstrukce jejich domů a o jejich krytí
úvěrovými prostředky, jsme se zeptali Ladislava Kouckého,
manažera pro bytová družstva a SVJ z ČSOB.
Jak se projevuje ukončení dvou nejvýznamnějších dotačních programů v zájmu klientů o úvěry?
Je až s podivem, že oproti všem pesimistickým prognózám
zájem o čerpání úvěrů na opravy bytových domů neklesá.
Toto tvrzení lze doložit objemy nově schválených úvěrů pro
naše klienty z řad bytových družstev a SVJ v průběhu letošního roku, kdy již za osm měsíců byl schválen vyšší objem
úvěrů než za celý rok 2009 či 2010. Navíc počet nově přijímaných žádostí je stále velmi vysoký. Řada klientů se snaží
využít toho, že v současné době jsou úrokové sazby z úvěrů
na historickém minimu. To se projevuje nejen v tom, že většina klientů volí pevnou úrokovou sazbu zafixovanou na delší
období, ale i v enormně narůstajícím počtu žádostí o refinancování dříve poskytnutých úvěrů od jiných peněžních ústavů.
Nejvíce se to dotýká meziúvěrů od stavebních spořitelen,
které byly poskytnuty za vyšších úrokových sazeb než kolik
činí současná úroveň u bankovních úvěrů a navíc jejich předčasná splátka není spojena s hrozbou žádné sankce. Nezanedbatelný vliv na zájem o úvěry má samozřejmě i očekávané
zvyšování DPH v příštích letech. Dalším zajímavým zjištěním
je, že mnoho žádostí o úvěr je od našich stávajících klientů,
kteří již jeden úvěr (např. na výměnu oken a zateplení) u ČSOB
čerpají. Ověřili si, že částečná rekonstrukce jim přinesla určité
úspory provozních nákladů, že jsou schopni nejen splácet stávající úvěr, ale i něco naspořit na další opravy a nyní je vhodné
období pro dokončení komplexní rekonstrukce objektu. Hodlají proto využít stávající příznivé výše úrokových sazeb a úvěrem profinancovat investice, na které by už žádnou dotaci
nezískali. To je důvod, proč z hlediska účelu se velký počet
žádostí o úvěry týká zejména pořízení nového výtahu, kotelny
či zařízení pro solární ohřev vody.
Vyplatí se rekonstruovat domy i bez státních dotací?
Dotace jsou sice opravdu silným motivačním prvkem, ale
zdaleka ne rozhodujícím faktorem. Zatímco měsíce duben
a květen, kdy byly přijímány žádosti o dotace z programu
Panel, byly v ČSOB z pohledu objemu nově schválených
úvěrů rekordní (téměř 2 miliardy korun), pak dnes již lze konstatovat, že žádostí o úvěry neubylo ani v následujících měsících. Jen za srpen byl schválen téměř obdobný objem
nových úvěrů jako v dosud nejúspěšnějším květnu. Z těchto
výsledků je patrné, že při rozhodování družstev a SVJ o realizaci investice rozhodují i další faktory než je možnost čer-

pání státních dotací. V řadě případů se podařilo prokázat, že
přínosy dosahované díky komplexnímu zateplení v úsporách
nákladů na vytápění jsou několikanásobně vyšší než kolik činila např. dotace z programu Panel. Jinak řečeno – ať dotace
z Panelu jsou či nejsou, hlavním motivem našich klientů jsou
jednoznačně úspory nákladů spojených s provozem domu,
zvýšení komfortu bydlení a samozřejmě i zhodnocení celého
domu. Navíc dnes je již jasné, že v dalších letech budou dále
stoupat ceny stavebních materiálů a prací. Důvodem ani tak
není přirozený růst cen spojený s inflací, ale zejména očekávané razantní navýšení DPH v letech 2012 a 2013. Právě
očekávaný růst DPH je dle našeho názoru hlavním motivem
pro zvýšený zájem klientů o úvěry v druhé polovině letošního
roku.
Co nového ČSOB pro bytová družstva a SVJ nabízí?
V souvislosti s pokračujícím procesem převodu družstevních
bytů do osobního vlastnictví a následným vznikem SVJ
v předmětném domě, začaly narůstat požadavky našich klientů na umožnění převodu úvěru, původně čerpaného bytovým družstvem, na nově vzniklé SVJ. To byl důvod, proč
si ČSOB interně zpracovala přesný metodický návod, podle
kterého v obdobných případech postupuje. Z pohledu našich
klientů je asi nejdůležitější to, že úvěr „převedený“ na SVJ
má stále stejné parametry jako původní úvěr pro bytové
družstvo. Za situace, kdy se nemění úroková sazba, konečná splatnost a tudíž ani výše měsíční anuitní splátky, se
pro vlastníky vůbec nic nezmění – stále budou do fondu
oprav přispívat stejnou částkou jako dříve. Navíc máme
s ČMZRB odkonzultováno, že v takovém případě není problém „přehodit“ dotaci Panel z úvěru pro družstvo na úvěr
pro SVJ. Náš metodický postup navíc obsahuje i jedno doporučení prověřené praxí. Pokud se družstevníci rozhodnou
začít převádět své byty do osobního vlastnictví, pak optimální variantou je realizovat převod všech bytů v domě. Nejhorší variantou je totiž tzv. „kočkopes“, kdy v jednom domě
souběžně existuje bytové družstvo a SVJ. Většina družstevníků a vlastníků si totiž neuvědomuje, že v takovém případě
je nutné nejen vést dvojí účetnictví, ale zvolit i dvoje statutární orgány. O tom, jak složité je pak rozhodování o provozu a údržbě takového domu snad ani netřeba mluvit.
Kromě toho ČSOB rozšířila možné účely úvěrování. Týkají se
zejména pořízení nové kotelny, solárního ohřevu vody, čističky odpadních vod či refinancování úvěru poskytnutého
jiným peněžním ústavem. Bytovým družstvům navíc umožňujeme úvěr použít i např. na koupi pozemku či nástavbu
nebo vestavbu.
Poskytuje ještě ČSOB dotace ze svého Programu energetických úspor?
Ano, ale bohužel musím konstatovat, že zdroje na vyplácení
těchto dotací se též tenčí. Očekáváme, že minimálně do
konce roku jsme dál schopni nabízet těm klientů, kteří úvěr
od ČSOB použijí na financování investice přinášející prokazatelnou úsporu energií, dotaci ve výši jednoho procenta
z objemu čerpaného úvěru. Při současném zájmu o úvěry je
však pravděpodobné, že v roce 2012 již banka nebude mít
na tyto dotace prostředky. Již dnes se ale snažíme intenzivně hledat další cesty, jak poskytování úvěrů pro klienty
i nadále zatraktivnit.
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NA NÁVŠTĚVĚ

JISTOTA A PROFESIONALITA
Návštěva ve Stavebním bytovém družstvu Škodovák v Plzni je pokaždé inspirující a v mnohém
překvapivá. Toto družstvo, založené v roce
1959, prošlo řadou transformací i přejmenováním z SBD Zaměstnanců V.I.Lenina na dnešní
Škodovák. Spravuje 13 500 bytů a 2 400 garáží,
počet členů družstva je přibližně stejný jako
počet bytů. V domech původně vlastněných
družstvem již vzniklo více než 320 SVJ s právní
subjektivitou, mnohá přešla navíc k družstvu od
jiných správců. Tato čísla, mimo jiné, dělají z SBD
Škodovák jednoho z největších členů Svazu českých a moravských bytových družstev. S ředitelem SBD Škodovák, panem Ing. Janem Vysloužilem jsme v rozhovoru probrali nejen vývoj tohoto plzeňského bytového družstva, ale i pohled
na to, jak by moderní bytové družstevnictví
mohlo, či mělo vypadat.

Jak u vás probíhá převod bytů do vlastnictví, a jaké to
má důsledky?
Do vlastnictví máme k dnešnímu dni převedeno více než
85 procent bytů. Co je ale pro nás potěšující je skutečnost,
že více než devadesát procent členů družstva, kteří si převedli byt do vlastnictví, si ponechává členství v bytovém
družstvu.
Moment! Jak může být vlastník současně plnoprávným
členem bytového družstva?
Je to tím, že u nás není základní členský vklad součástí finančního vypořádání stavby. Zákon o vlastnictví bytů říká,
že pokud po převodu bytu neklesne majetková účast člena
pod hodnotu základního členského vkladu, což se u nás nestane, protože se mu právě rovná, nezaniká členství v družstvu. Ve Škodováku máme tím pádem následující formy
držení bytů: družstevníky, kteří si byt ještě do vlastnictví nepřevedli; vlastníky-družstevníky, kteří si byt převedli do
vlastnictví, ale nezrušili členství v družstvu a vlastníky-nečleny, tedy členy SVJ, pro které naše družstvo dělá správu.
To, že drtivá většina vlastníků zůstává nadále členy družstva
je pro nás vlastně pochvala. O člena družstva přicházíme
většinou jen tehdy, když vlastník-družstevník prodá byt
a nový vlastník už nemá potřebu stát se členem družstva,
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protože se začlení do funkční struktury SVJ. Nicméně,
správu bytu a domu stejně děláme dál…
Tady se dá jen konstatovat, že SBD Škodovák má „zaděláno“ na nesmrtelnost.
Tak, s nadsázkou by se to říci dalo, navíc by musel počet
členů družstva klesnout pod padesát, což nepředpokládám,
ale všechno závisí na tom, jak jsou a jak budou členové družstva spokojeni s naší prací.
Má pro vlastníka-družstevníka ono dvojí „členství“
vůbec nějakou praktickou výhodu?
Jednoznačně! Zůstávají mu všechna práva jako družstevníkovi. Může kandidovat do představenstva družstva (nesmí
být ovšem již zvoleným zástupcem v SVJ), jako každý jednotlivý člen má možnost a právo nahlížet do hospodaření
družstva...takové možnosti členové SVJ u jiného správce nemají. Navíc uvažujeme o tom, že vlastníci-družstevníci a družstevníci by mohli mít např. levnější poplatek za správu, než
SVJ, pro která vykonáváme jen správu.
V úvodu se zmiňujeme o SVJ, která přešla i od jiných
správců, aby využila služeb vašeho družstva. Jaký rozsah
činností nabízíte? Můžete být i podrobnější, protože to
bude zajímat i SVJ v jiných městech, která hledají správcovskou firmu.
Jsem přesvědčený, že naše nabídka je opravdu velká
a cena za správu ve výši 130 Kč/byt/měsíc včetně DPH je
přijatelná. Takže, nabízíme zejména tyto služby:
• vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu s platnými právními předpisy
• sledování veškerých příjmů a výdajů spojených se správou a provozem domu včetně ročního vyúčtování záloh
hrazených vlastníky
• pojištění společných částí domu za bezkonkurenčních
podmínek
• technické, ekonomické a právní poradenství zdarma
• provádění výběrových řízení na dodavatele a vyhodnocování nabídek včetně provádění následného stavebního
dozoru při realizaci
• zajištění veškerých revizí dle platných ČSN s následným
odstraněním zjištěných závad
• provoz technických zařízení dle platných ČSN (kotelny,
výměníkové stanice, výtahy)
• zpracování výroční zprávy společenství, svolávání ustavujících schůzí včetně zajišťování rozesílání pozvánek
a v případě zájmu i využití zasedací místnosti v budově
• možnost kontrolovat hospodaření a nakládání s finančními prostředky a majetkem společenství prostřednictvím
internetu a elektronického informačního systému atd.
Za zdůraznění stojí možnost pojištění domu prostřednictvím společné Rámcové smlouvy u pojišťovny Kooperativa.
Naše družstvo je významným a dlouhodobým klientem této
pojišťovny a tomu odpovídají i podmínky a rozsah pojištění
domů, které spravujeme.
Správa pro takové množství subjektů musí přinášet
i velkou administrativní zátěž. Kolik máte pracovníků?
V současné době máme 40 zaměstnanců kategorie THP.
Oproti minulému roku jsme jejich počet výrazně zredukovali
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v souvislosti s provedenou optimalizací nákladů. Hodně administrativy jsme přenesli na výpočetní techniku. V přízemí
naší centrály vzniklo Zákaznické centrum, kde každému z našich klientů přicházejícímu s nějakým problémem, poradíme.
Pokud ovšem své problémy neřešil z pohodlí domova prostřednictvím počítače. Samospráva domu, jakož i jednotlivý
klient, se může přes své unikátní přístupové heslo dostat k potřebným informacím prostřednictvím elektronického informačního portálu, kdy je po internetu možné sledovat stavy účtů
a průběh účtování o spotřebovaném množství tepla a ostatních energií. Navíc může zadávat požadavky na opravy, nebo
nahlašovat změny potřebné pro řádný výkon správy.
A co starší klienti, kteří kouzlu počítačové doby nepropadli?
Zejména tito klienti mohou využívat služeb Zákaznického
centra. Nicméně bych rád zdůraznil, že větším využíváním
výpočetní techniky a softwarové podpory jsme mohli výrazně snížit naše vlastní náklady a díky tomu můžeme již
několik let nabízet naše služby za cenu 130 Kč/byt/měsíc
včetně DPH.

Ušetřili jste svým družstevníkům i ostatním klientům
nějakou tu korunu za správu, ale co ceny energie? Zdražuje se všechno, především teplo. Navíc, kolem plzeňské
teplárny v minulých měsících létaly mnohé zvěsti, které
vás nemohly nechávat v klidu. Jak to dopadlo?
Vše se točilo kolem dodávek uhlí pro plzeňskou teplárnu
na následující léta. Naštěstí by již dnes mělo být všechno
vyjasněné, takže pro nás, odběratele tepla a teplé vody je
nejdůležitější, že ani cena za gigajoule by se neměla dramaticky zvýšit a zůstane tak na úrovni kolem čtyř set korun.
To je cifra, kterou vám mohou opravdu závidět snad
všechna družstva v republice! Jak se tento fakt odrazil na
motivaci lidí revitalizovat své domy?
Pravda je, že mírnější cena za energie příliš naše družstevníky i vlastníky nenutila hledat úspory v zateplování domů,
jak tomu je v jiných lokalitách. Změna ale nastala s nástupem dotačních titulů „Nový panel“ a „Zelená úsporám“.
Navíc jsme museli řešit problém financování, protože uplatňování režimu „de minimis“ velká družstva výrazně omezoval. Museli jsme proto počkat, až v domech vznikne právní
subjektivita a SVJ budou moci požádat o dotaci, a to jednotlivě dům po domu. Povedlo se a k dnešnímu dni je
zhruba 40 % domů opraveno.
Jaké stavební společnosti využíváte?
Osvědčené z regionu, ale nebráníme ani přespolním. Musejí však přesvědčit investora, že je za nimi poctivá práce
a spokojení zákazníci. My našim družstevníkům můžeme
pouze navrhnout nebo doporučit proč právě tu či onu firmu
by si měli zařadit do výběrového řízení. Samotné rozhodnutí, koho si na rekonstrukci zvolí, však leží na jednotlivých
samosprávách. Jak už jsem ale uvedl v přehledu nabízených
služeb, rádi se ujmeme provádění výběrových řízení na dodavatele a vyhodnocování nabídek včetně provádění následného stavebního dozoru při realizaci.

Kaznějovská 50, 52
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NA NÁVŠTĚVĚ

Mandlová 2

Uvažujete o možnosti stát se opět STAVEBNÍM bytovým družstvem a s podmínkami, které se nabízejí, pustit
se opět do nové výstavby družstevních bytů?
Tuto myšlenku opravdu zvažujeme a vůbec ji nezavrhujeme. Naše družstvo je výdělečné, hospodaříme s jistým
množstvím finančních prostředků a určitě se, bude-li o novou bytovou výstavbu z řad družstevníků zájem, nebudeme
tomu bránit. Rozhodně by nová výstavba bytů mohla být
dobrou investicí. Doposud využíváme například investic do
státních dluhopisů, či jiných cenných papírů, ovšem povinnost dobrého správce nám určuje, že musíme nakládat s finančními prostředky obezřetně a nejít do rizika. Finanční
výnosy z těchto „bezpečných“ vkladů jsou pak přiměřené
postoupenému riziku.
Neuvažujete například o možnosti dalších úspor za
energii, myslím konkrétně solární ohřev vody? V poslední
době to je celkem vyhledávaný a ve svém důsledku i zajímavý způsob šetření financí družstevníků či vlastníků
bytů.
Vše záleží na vůli lidí, zda finanční prostředky investují do
těchto technologií. Do budoucna to nevylučuji. Ovšem obávám se, že za současné situace, kdy cena za gigajoule je
v Plzni relativně příznivá, nenutí to naše družstevníky situaci
řešit dalšími investicemi.
Při pohledu z okna vaší kanceláře jsem si všiml elektrovoltaických panelů na střeše provozní budovy. Ta elektrárnička patří vašemu družstvu?
Představenstvo našeho družstva se v závěru roku 2009
usneslo na investici do fotovoltaické elektrárny umístěné
na objektu ploché střechy v areálu družstva. V lednu 2010
bylo vydáno souhlasné stanovisko s připojením fotovoltaického systému a po souhlasu shromáždění delegátů druž-
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stva odstartovala v dubnu samotná výstavba fotovoltaické
elektrárny.
Pomalu se začaly nad „fotovoltaikou“ a investicemi do
ní „stahovat mraky“, především s vlastním připojením do
energetické soustavy. Neměli jste s tím problémy?
V průběhu výstavby se sice v médiích a odborných kruzích
objevila celá řada informací o možných legislativních změnách pro připojení fotovoltaických elektráren a s tím samozřejmě vyvstala určitá nervozita. V této situaci nám výrazně
pomohl koordinátor celého projektu pan Vítězslav KRÁL,
který řídil komplexní dodávku fotovoltaického systému jak
po legislativní stránce, tak i dodávku technologických celků.
Naše „fotovoltaika“ byla úspěšně připojena 26. 6. 2010.
Dnes, po roce a půl provozu, mohu konstatovat, že tento
projekt znamená zajímavý finanční přínos pro celé bytové
družstvo. S tímto časovým odstupem máme rovněž vyhodnocena data a faktický finanční přínos, který se shoduje s finanční rozvahou výnosů a návratnosti, která nám byla
předložena před začátkem celé výstavby. Jen pro zajímavost, instalovaný výkon je 46 kWp. Pro odbornou veřejnost
zajímající se o „fotovoltaiku“ doplním zvolenou technologii:
FVE panely CSI 210W, střídače Siemens 3x17kW, datová
komunikace a rozhraní Siemens.
Vraťme se ale zpět k bytovému družstevnictví. Jak vidíte
jeho budoucnost?
Z našeho pohledu se o budoucnost bytového družstva nebojím. Lidé v něj mají důvěru, což nakonec dokládá i skutečnost, že pět set našich družstevníků si ještě ani nepodalo
žádost o převedení bytu do vlastnictví a pokud vím, nic je
k tomu ani nenutí. Další výhodou bytového družstevnictví
se může stát již zmiňovaná zvažovaná nová výstavba družstevních bytů. To je možná i důvod, proč si tolik vlastníků
ponechává členství v družstvu. Je jisté, že finanční náklady
na výstavbu družstevních bytů a následný způsob jejich
splácení je ve srovnání s hypotékami a cenami za byt nasazenými developery jednoznačně výhodnější a k lidem nejšetrnější. Navíc, a to není zanedbatelné, při porovnání cen
nájmů v obecních či nájemních bytech s cenami, které platí
za byt družstevníci, se jednoznačně ukazuje výhodnost bytového družstevnictví.
Za věnovaný čas i odpovědi děkuje Vít Špaňhel

Majakovského 10, 12
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OCENĚNÍ ZA KVALITNÍ PRÁCI
Správný výběr stavební firmy se Bytovému družstvu Mír Brno vyplatil
Bytový dům Stará Osada 17–27 v městské
části Brno-Židenice je výjimečný svou velikostí. Se svými 278 bytovými jednotkami a 14
podlažími je největším bytovým domem na
území Statutárního města Brna. Byl zrealizován v roce 1976 v panelové technologii, v typizované konstrukční soustavě T06B.
Myšlenka rekonstrukce největšího bytového
domu v Brně vznikla ve druhé polovině roku
2009. Počátkem následujícího roku byla zpracována projektová dokumentace a v polovině
roku 2010 byla zahájena komplexní modernizace a oprava bytového domu, zaměřená především na snížení energetické náročnosti objektu
a samozřejmě na odstranění souvisejících vad. Realizace se
ujala společnost STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Mezi zásadní opatření provedená v rámci opravy lze zařadit:
• zlepšení tepelně-technických vlastností svislých stěn
objektu certifikovaným venkovním kontaktním zateplovacím systémem STAVO-THERM s tepelnou izolací
tloušťky 100 a 140 mm. Před zateplením byla provedena sanace nosné části obvodového pláště objektu,
• výměnu původních výplní otvorů v obytné části i ve
společných prostorách za nové STAVO-PLAST z plastových komorových rámů a se zasklením izolačním
dvojsklem s Uw=1,2 W/(m2.K),

• nahrazení původních kovových prosklených stěny hlavních vstupů do objektu hliníkovými vstupními dveřmi se zasklením
izolačním dvojsklem,
• doplnění původní skladby střešního pláště
tepelnou izolací z minerálních vláken
tloušťky 160 mm,
• opatření ochlazovaných konstrukcí vnitřních stěn a stropů 80mm tepelné izolace,
• vzhledem ke špatnému technickému stavu
lodžií provedení jejich generální opravy.
Provedené úpravy se odrazí na snížení
měrné výpočtové roční spotřeby energie budovy přibližně o 43 %. To bude mít jednoznačně příznivý dopad na redukci provozních nákladů objektu.
Obyvatelé bytového domu ocení nejen snížení nákladů
na topení, ale také jednoznačné zkvalitnění vnitřního prostředí a tím i zvýšení celkového komfortu bydlení. Pro
blízké okolí je opravený objekt příjemnou změnou, kdy „panelákovou šeď“ nahradí příjemné zbarvené fasády budovy.
Kvalitně a odborně provedená oprava a modernizace bytového domu Stará Osada 17–27 bude bezesporu podnětem i pro ostatní vlastníky bytových domů, kteří prozatím
nenašli odvahu učinit zásadní kroky k regeneraci.
Celková cena díla: 32 614 586 Kč
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PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA
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DESET LET, KTERÉ OTŘÁSLY SVĚTEM
Jaromíra Djakova

Je to příběh, na který by bylo lepší zapomenout. Příběh,
který deset let sužoval život
člověka. Příběh se šťastným
koncem, který však od základu změnil životní dráhu jednoho z nás, dnes už bývalého
předsedy Stavebního bytového družstva SEVER v Liberci. Že se o svoji hořkou
zkušenost s námi podělí, bylo jeho svobodné rozhodnutí. Budiž tedy příběh, který vám přiblížíme,
příběhem k zamyšlení a současně i snaha o jednu
z cest, jak očistit dobré jméno Jaromíra Djakova.

nančně vypořádávat. Z hlediska cash flow to znamenalo pro
družstvo problém. Představte si banku, která by vyhlásila,
že nemá dostatečné finanční prostředky ke krytí závazků
vůči svým klientům, a ti poslední v řadě, mají prostě smůlu.
Kde jste hledal podporu a rady?
V roce 2000 jsem požádal Ing. Chalupného z úřadu rady
družstev pro severočeskou oblast o poskytnutí kontaktů na
nezávislé odborníky, kteří by provedli kontrolu hospodaření
v našem družstvu. Na základě doporučení ze strany SČMBD
jsme pozvali auditora, daňového poradce a ekonoma jednoho prosperujícího družstva z České Lípy, abychom tak získali objektivní obraz ekonomického stavu družstva.
Jaké řešení, jako nejoptimálnější, jste zvolil?
Představenstvo družstva pracovalo jako tým a zřídilo si
ekonomickou komisi, která měla analyzovat výsledky nezávislé kontroly a navrhnout představenstvu případná opatření.Bohužel, že žádné optimální řešení zjištěného stavu
neexistovalo. Představenstvo bylo v časové tísni, neboť kontrola hospodaření proběhla na počátku roku 2000 a pokud
bychom nestihli do 1. 7. 2000 schválit nějaké řešení dané situace na shromáždění delegátů, začal by nevratný proces
převodu finančních prostředků družstva na společenství vlastníků s právní subjektivitou. Každé navrhované řešení však
přinášelo další problémy, nakonec v úvahu připadala pouze
uhrazovací povinnost členů družstva, kde každý člen buď zaplatí družstvu 1 000 Kč, nebo se tato částka odečte každému členovi z dlouhodobé zálohy na opravy. Schválení
uhrazovací povinnosti patří do výlučné pravomoci shromáždění delegátů družstva, a proto jsme se obávali, že schválení
uhrazovací povinnosti v hotovosti je neprůchodné.
Rozhodnutí předstoupit před družstevníky a vlastníky
s tím, že jim „nalijete čistého vína“ byla proto asi jediná
cesta. Jak to přijali?
Čistého vína jsme lili, co to šlo. Na schůzích s předsedy
samospráv, na schůzích s delegáty a také všichni členové
družstva dostali do svých poštovních schránek vydání Zpravodaje SEVERU, ve kterém byla popsána celá situace družstva a navrhované způsoby řešení. Reakce byly ze strany
členů družstva od naprosto odmítajících až po souhlasné.
Největší skupinu asi tvořili naštvaní družstevníci, kteří se
s uhrazovací povinností smířili. Kladu si dodnes otázku, zda
tušili, co jim, v případě neuhrazení ztráty, vlastně hrozilo.
Konečné rozhodnutí tedy spočívalo na shromáždění delegátů družstva?
Podle stanov družstva schvaluje všechny pro družstvo zásadní rozhodnutí shromáždění delegátů družstva. Proto
představenstvo předložilo delegátům tři návrhy na řešení
celé situace. Bohužel návrh na uhrazovací povinnost členů
družstva v hotovosti nebyl delegáty schválen, ale bylo
schváleno usnesení o uhrazovací povinnosti členů družstva
formou účetního snížení stavu dlouhodobé zálohy na
opravy.
Až potud tedy vše probíhalo v duchu dohodnutých a odhlasovaných pravidel. Kde nastal ten zvrat?
Uhrazovací povinnost členů družstva byla schválena
v souladu se zněním § 222 obchodního zákoníku, která se

§
§

Ve kterém roce jste se stal předsedou SBD SEVER v Liberci?
Předsedou představenstva družstva jsem se stal v roce
1998 po té, kdy po odstoupení předešlého předsedy představenstva nebyla tato funkce přibližně dva měsíce obsazena.
Věděl jste, když jste kandidoval na předsedu, v jakém
stavu je hospodaření družstva?
V době mého nástupu do funkce činila neuhrazená ztráta
z minulých let 22,1 mil. Kč. Celkový stav družstva dokumentuje i skutečnost, že z důvodů špatného hospodaření družstva došlo k odvolání několika představenstev a v průběhu
devíti let se vystřídalo v tomto orgánu čtyřicet osob. Stavební bytové družstvo SEVER mělo v rámci severočeského
regionu nejvíce převedených bytů do vlastnictví svých členů,
tedy přibližně 2.000 z celkového počtu 6.500 bytů. Hlavním
důvodem převodů byla právě ekonomická situace družstva
a obava jeho členů, aby nepřišli o své byty. Abych tedy odpověděl na položenou otázku: věděl jsem o stavu hospodaření družstva, ale přesto mne překvapilo pár ukrytých
kostlivců ve skříni.
Co jste zjistil po nástupu do funkce?
Výsledek šetření nezávislé kontroly v roce 2000 odhalil,
že na pokrytí dlouhodobé zálohy na opravy se nedostává
12,5 mil. Kč. Stav finančních prostředků na účtu družstva
by umožnil pokrytí pouze 72% dlouhodobé zálohy na
opravy, kterou si vytváří členové i nečlenové družstva.
Pokud by se všichni v družstvu rozhodli opravovat domy
v jednu chvíli, družstvo by se dostalo do platební neschopnosti. To je samozřejmě teoretický příklad, ale praktický
problém nastal s účinností zákona č. 103/2000 Sb., který
otevřel možnost vzniku společenství vlastníků jednotek
s právní subjektivitou. V souvislosti s účinností tohoto zákona ke dni 1.7.2000 nám k tomuto datu vzniklo 27 právnických osob na družstevních domech a družstvu tím vznikla
povinnost vypořádat finanční prostředky s těmito domy. To
znamenalo převod zhruba 8 mil. Kč na jednotlivá společenství vlastníků jednotek do konce roku 2000. Při pokračujících převodech bytů by samozřejmě získávaly právní
subjektivitu další domy, které by muselo družstvo také fi-
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týkala také zhruba dvou tisíc členů družstva, kteří měli svůj
byt již převedený do vlastnictví. Tady nastal rozpor, protože
vlastníci měli s družstvem podepsané smlouvy o zajišťování
správy společných částí domu, a tam bylo zakotveno, že
prostředky dlouhodobé zálohy na opravy smí správce použít
pouze na základě souhlasu vlastníků. Shromáždění delegátů
rozhoduje pouze o družstevních záležitostech a nemůže nahradit rozhodnutí vlastníků, přestože na shromáždění delegátů měli vlastníci také své hlasující zástupce. Pokud by
byla schválena uhrazovací povinnost v hotovosti, byla by
bez výjimky závazná pro všechny členy družstva, včetně vlastníků. Jelikož se schválila uhrazovací povinnost formou
účetního snížení stavu dlouhodobé zálohy na opravy, mělo
být schválení projednáno také na schůzích jednotlivých společenství vlastníků, což představovalo asi sto padesát
schůzí na domech. Po právní stránce to asi tak mělo být, ale
po morální stránce? Ztráty družstva vznikly převážně v roce
1993, kdy ještě žádní vlastníci nebyli. Kladli jsme si otázky:
Co když některý dům uhrazovací povinnost neschválí? Mají
uhrazovací povinnost nést pouze někteří členové družstva?
Mají za to zaplatit pouze ti členové družstva, co si nepřevedli byt do vlastnictví? Je správné, aby delegáti-vlastníci
hlasovali o hospodaření družstva na shromáždění delegátů
a netýkala se jich uhrazovací povinnost? Proč členové
družstva-vlastníci ochotně přijmou podíl na zisku družstva, ale odmítají podíl na ztrátě družstva? Takové otázky
si zřejmě někteří z nespokojených družstevníků-vlastníků
nekladli, natož aby hledali odpovědi. Výsledkem bylo podání
trestního oznámení na představenstvo družstva.
Podání trestního oznámení několika vlastníků bytů policie šetřila. S jakým výsledkem?
Policie ČR trestní oznámení podané šesti vlastníky několikrát odložila, ale dozorující státní zástupkyně, pro mne
z neznámých důvodů, zúžila původní podání trestního oznámení z představenstva družstva pouze na moji osobu.
Pokud jde o osobu vyšetřovatele, byl to velmi inteligentní
a korektní člověk. Dozorující státní zástupkyně byla bohužel
jeho pravým opakem. Tak se stalo, že státní zástupkyně
pomocí závazných usnesení pro vyšetřovatele a několika
podaným odvoláním proti rozsudkům Okresního soudu
o zrušení mého trestního stíhání, dokázala toto řízení neustále protahovat.
Jak probíhal soud?
Datum hlavního líčení znamenal pro mne svým způsobem
úlevu. V roce 2009 nařídil Okresní soud v Liberci hlavní líčení
a to byla moje první příležitost zasáhnout do trestního řízení
a aktivně se hájit. Při jednání soudu v podstatě všichni
svědci potvrdili sled událostí tak, jak jsem je popsal, pouze
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každý je popisoval ze svého úhlu pohledu. Velmi mne svojí
emotivní výpovědí překvapil Ing. Kožený, tehdejší člen představenstva a člen ekonomické komise, který před soudcem
vypověděl: „Je to ostuda, že tu sedí před soudem člověk,
který napravoval chyby z minulosti a ti, co je způsobily jsou
beztrestní“. Věřte nebo ne, ale pokud sedíte na lavici obžalovaných, vnímáte banální věci úplně jinak. Okresní soud
mne svým rozsudkem zprostil obžaloby a státní zástupkyně
se na místě odvolala, neboť brala tuto kauzu velmi osobně.
Odešla ze soudní síně a ani si nevyslechla čtení rozsudku do
konce. V březnu 2010 proběhlo odvolací řízení u Krajského
soudu s pobočkou v Liberci, který mne v souladu s předešlým rozsudkem zprostil obžaloby. Rozsudek mimo jiné poukázal na skutečnost, že neplatnosti usnesení shromáždění
(myšleno uhrazovací povinnosti) dle § 242 obchodního zákoníku se žádný ze členů družstva nedomáhal a dále cituji
z rozsudku: „Provedením dokazováním v hlavním líčení bylo
zjištěno, a soud I. stupně správně upozorňuje, že motivem
obžalovaného nebylo škodu způsobit, nýbrž jednalo se
o snahu napravit škody vzniklé v minulosti.“
Dostalo se Vám i satisfakce, respektive žádal jste nějaké odškodnění?
Podal jsem žádost na ministerstvo spravedlnosti o náhradu za způsobenou újmu a to mi přiznalo finanční odškodnění. Rozhodně ale tato výše odškodnění nestála za téměř
deset let života balancování mezi člověkem bez záznamu
anebo člověka se záznamem v trestním rejstříku. Dnes je
Stavební bytové družstvo SEVER ekonomicky stabilním
a fungujícím družstvem s vyřešenou minulostí, takže námi
zvolený postup přeci jen vedl ke správnému cíli.
Co všechno se Vám, vinou onoho procesu, v životě změnilo?
Změn v mém životě nastalo poměrně dost, některá moje
rozhodnutí byla samozřejmě ovlivněna mým trestním stíháním. S touto kauzou byl spojený velký mediální tlak na moji
osobu. Absolvoval jsem několik debat v regionálních televizích a místní noviny získaly lákavé téma, neboť uhrazovací
povinnost se dotkla možná 15 000 obyvatel Liberce, žijících
v bytech družstva SEVER. Korunu tomu nasadila státní zástupkyně, když uvedla v tisku, že zvažuje rozšíření mého
obvinění o zpronevěru. Teprve trestní oznámení na novináře, který se vyžíval v přehnaně dramatizujících popisech
událostí poněkud zmírnilo obsah jeho novinových článků.
V této době jsem byl velmi krátce ženatý a nechtěl jsem vystavovat svoji manželku nepříjemnostem,. Dobrovolně jsem
se rozhodl, týden po své svatbě, odstoupit z funkce předsedy představenstva. Následně jsem se přestěhoval za
manželkou do Litoměřic a našel si i novou práci.
Je i nějaké poučení z tohoto příběhu?
Nějaké obecné poučení asi z příběhu není. Respektive by
mohlo být poučení pro každého různé. Místo toho, aby se
tato záležitost odehrávala v rovině obchodního sporu mezi
družstvem a jeho členy, odehrávalo se to v rovině trestního práva mezi mnou a státem. Důvod je celkem zřejmý.
Podání trestního oznámení nestojí nikoho žádné soudní poplatky a pokud jako žalobce prohrajete, neplatíte žádné
právníky. Paradoxem je skutečnost, že pokud bych byl soudem shledán vinným, musel bych vlastníkům bytů uhradit
v rámci náhrady škody, částku převyšující dva milióny korun
korun.
Děkujeme panu Djakovovi za upřímnou zpověď.

§

§
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ENERGIE

CHYTRÉMU NAPOVĚZ
Neberte to jako šíření poplašné zprávy. Berte to spíše jako fakt,
se kterým je nutné se smířit, v lepším případě popřemýšlet, jak
snížit náklady za teplo a teplou vodu. Možnosti jsou, důvody
proč šetřit také…

Ceny elektřiny poletí vzhůru dalších
20 let, uvádí Evropská komise
Elektřina bude podnikatelům i domácnostem zdražovat
nejméně dalších 20 let a v roce 2050 by se mohla oproti
současnosti její cena až zdvojnásobit. Vyplývá to ze zprávy
Evropské komise, kterou má k dispozici britský ekonomický list Financial Times. Dokument mimo jiné počítá
s velkým nárůstem počtu větrných farem, což elektřinu
dále zdraží.
Podle komise všechny scénáře ukazují, že větrné farmy
se do roku 2050 stanou hlavním zdrojem elektřiny v EU
a nahradí jak výrobu elektřiny z uhlí, tak i z jádra. Větrné
farmy by údajně do té doby mohly poskytovat až 49 procent elektřiny v EU. Dnes je to pět procent.
Průměrné ceny elektřiny pro domácnosti a podniky prý
podle všech pěti možných scénářů „prudce“ porostou „do
roku 2020 až 2030“. Nejvyšší budou ceny po roce 2030
v případě, že obnovitelné zdroje energie budou tvořit podstatný podíl na výrobě elektřiny.
Obnovitelné zdroje elektřinu prodraží
Průměrné ceny elektřiny pro domácnosti v takovém případě vzrostou do roku 2050 o více než 100 procent. Pokud
ale budou postaveny nové jaderné a konvenční elektrárny,
bude nárůst činit jen 43 procent. Nárůst cen přitom částečně ovlivní i nové investice do infrastruktury.
V jaderných elektrárnách se v současnosti vyrábí 28 procent elektřiny v EU, zatímco větrné a vodní elektrárny, tedy
dva hlavní zdroje obnovitelné energie, obstarávají dohromady 18 procent.
pit, Novinky, ČTK

Ceny energií 2012:
Zdražení až o 3 500 Kč!
V příštím roce mají stoupnout náklady na elektřinu, plyn,
vodu i teplo. Předběžné odhady hovoří dokonce o 10% zdražení elektřiny a až 15% nárůstu cen plynu, platby za vodu
a teplo pak mají jít nahoru především kvůli plánovanému
zvýšení DPH. Jak se vše promítne do účtů domácností? Podívejte se na modelové výpočty!
V otázce cen energií pro příští rok je víceméně jasno:
bude se opět zdražovat. Již nyní zvedli někteří dodavatelé
plynu své ceny až o 11 % a očekává se další nárůst. Výdaje
za zemní plyn mají podle některých odhadů vzrůst ještě přibližně o dalších 15 %!
Dodavatelé elektřiny pak podle výpočtů Energetického
regulačního úřadu mohou v roce 2012 zvednout ceny silové
elektřiny o 5–10 %. Nakonec domácnosti nezůstanou ušetřeny pravděpodobně ani zvýšených plateb za vodu a teplo,
u nichž se má v případě schválení vládního návrhu zvýšit
sazba DPH ze stávajících 10 % na 14 %.
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Zdražení energií pro domácnosti
v roce 2012
Abychom si ukázali, o kolik se v příštím roce mohou zvednout účty za energie, zvolili jsme modelový příklad domácnosti, která ročně protopí průměrně 40 GJ tepla dodaného
teplárenskou společností, spotřebuje 200 m3 vody, odebere
7,5 MWh zemního plynu (na vaření a ohřev vody) a využije
2 700 kWh elektřiny (na svícení a provoz běžných domácích
spotřebičů) v nejběžnější sazbě D02d.
Pro daný odběr energií jsme pak pro rok 2012 uvažovali
nárůst cen tepla a vody o 4 % (v DPH), o 15 % u plynu
a o 10 % u silové elektřiny.
Energie

Roční
Roční
platba 2011 platba 2012

Navýšení

Teplo

20 517 Kč

21 337 Kč

820 Kč

Voda

13 369 Kč

13 904 Kč

535 Kč

Plyn

11 261 Kč

12 950 Kč

1 689 Kč

Elektřina

12 911 Kč

13 377 Kč

466 Kč

CELKEM

58 058 Kč

61 568 Kč

3 510 Kč

Ceny jsou zprůměrovány a vychází z aktuálních ceníků jednotlivých
dodavatelů.

Elektřina příští rok
dramaticky podraží
Cena elektrické energie pro české odběratele příští rok
podraží o něco více než letos, v domácnostech naroste
o šest procent, pro firmy asi o osm procent.
Píšou to Hospodářské noviny, které při odhadu vycházejí
z vývoje nákupních cen a informací o regulovaných poplatcích, které chystá Energetický regulační úřed (ERÚ).
Podle HN je pro zákaznickou cenu určující především vývoj
na energetických burzách, kde se letos nákupní cena zvýšila
asi o devět procent. Do konečné ceny se promítají také regulované poplatky za služby a dotace na obnovitelné zdroje,
které určuje ERÚ.
„Detailní výpočty poplatků ještě probíhají, známe už ale
základní rámec,“ řekla listu předsedkyně ERÚ Alena Vitásková, podle níž stoupnou regulované poplatky u elektrické
energie včetně dotace na obnovitelné zdroje v průměru
o pět procent.
Největším problémem pro určení cen jsou podle listu
právě dotace na obnovitelné zdroje, které v cenách platí
spotřebitel. Letos se kvůli nim domácnostem zvýšila cena
za megawatthodinu elektřiny o 370 korun, podle HN dále
vzroste na 430 korun.
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Podle zářijového průzkumu Unie malých a středních podniků je už nyní pro 60 procent malých a středních podniků
cena elektřiny na hranici přijatelnosti, pro 12 procent je již
příliš vysoká a 28 procent je s ní spokojeno.

Zdražování tepla dosáhne v příštím
roce možná až deseti procent
Po oznámení některých plynařů, že plyn na konci roku
podraží, přišli s podobným sdělením pro občany i teplárny.
Kvůli vyšším cenám zemního plynu a uhlí budou od příštího
roku zdražovat. Podle jednoho z analytiků by to mohlo být
až o deset procent.
„Ceny pro rok 2012 se teprve počítají,“ uvedl mluvčí Teplárenského sdružení Pavel Kaufmann. Dodal, že ceny zemního plynu rostly celý letošní rok.
U plynu se zdražování tepla podle něj promítne se zpožděním po vypršení kontraktů na letošní rok. Letos by do
konce roku ceny tepla až na výjimky měly zůstat na současné úrovni.
Podle energetického analytika společnosti Ena Jiřího Gavora by ceny tepla mohly vzrůst až o deset procent. Promítne se do toho několik faktorů. Kromě vyšších cen
vstupních surovin i vyšší DPH, to budou i končící kontrakty
na dodávky uhlí a očekávané přísnější podmínky pro ekologický provoz.
„To se opět dotkne především uhelných zdrojů. Takto vynucené investice se postupně musí projevit v růstu cen
tepla,“ dodal.
O zdražování od roku 2012 rozhodně nebude poslední.
Podle nedávných odhadů ministerstva průmyslu může teplo
v příštích letech kvůli nedostatku uhlí zdražit o více než dvojnásobek.

Topná sezóna
Podle Kaufmanna byla minulá zima nadprůměrně dlouhá
a letošní topná sezona začíná s několikatýdenním zpožděním. „Čistě statisticky by tedy spotřeba tepla v letošní zimě
mohla být nižší. Jde však pouze o odhad,“ uvedl.
Novinky, ČTK
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SIEMENS PŘEDSTAVUJE

Dálkové ovládání a monitorování regulátorů
Siemens web servery řady OZW..
Technika se vyvíjí převratným tempem a dnes již
nikoho nepřekvapí požadavek, aby otopnou soustavu bylo možné monitorovat a ovládat na
dálku. Samozřejmostí je spojení prostřednictvím
internetu zajišťující detailní přehled o provozu
celé soustavy a upozornění v případě nenadálých
událostí. Výsledkem je mnohem spolehlivější
provoz a v případě nutného servisního zásahu je
často dopředu známá příčina poruchy, čímž se
snižují náklady na servis a zkracují časy potřebné
k odstranění závady.

Obr. 1. Web server OZW772.

Web server je zařízení, které umožňuje připojení regulátorů k počítačové síti, jejich jednoduché ovládání, sledování
provozu otopné soustavy na dálku a zasílání poruchových
a stavových hlášení e-mailem. Jedná se vlastně o malý počítač, zapojený do místní počítačové sítě. Regulátory je
možné ovládat z PC připojeného do téže sítě nebo přes
vzdálený počítač připojený k internetu. Uživatel komunikuje
s web serverem přes pracovní plochu běžného internetového prohlížeče. Není tak třeba pořizovat drahý software.
Společnost Siemens uvedla v letošním roce na trh další generaci web serverů řady OZW772, které se pro tyto účely

Obr.2. Principiální schéma zapojení web serveru OZW772 do soustavy.
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využívají. Jsou určeny pro regulátory Siemens s komunikací
KNX. Jmenovitě se jedná o řady Synco 700 a také o systém
Synco living. Tato nová generace web serverů OZW772 přinesla řadu vylepšení a nových vlastností.
Stejně jako u předchozí verze lze jako graﬁcký podklad
pro technologická schémata zobrazovaná na pracovní ploše
prohlížeče používat obrázky ve formátu .jpg nebo .bmp. Můžeme využít půdorysy budovy, fotograﬁe, hydraulická nebo
vzduchotechnická schémata technologie. Na ně se pak
umísťují datové body a technologické informace z jednotlivých přístrojů soustavy (například žádané naměřené teploty,
druhy provozu, polohy ventilů a řada dalších údajů). Takovýchto technologických schémat lze ve web serveru použít
několik. Soustavu je tak možno přehledně rozdělit po jednotlivých technologických částech nebo na základě topologie budovy. Na pracovní plochu lze také umístit další
obrázky, záběry webových kamer, odkazy na další části soustavy, na dokumentaci apod. Pro změnu nastavitelných hodnot může obsluha kliknutím otevřít dialogové okno a nastavit jinou hodnotu daného parametru, například „Druh
provozu domácnosti“ jak je zobrazeno níže.
Kromě ovládání pomocí obrázků s datovými body je
možné regulaci ovládat také textovými menu, dostupnými
v levé liště pracovní plochy, stejně, jako by uživatel stál
přímo u regulátoru.
Nově dodávané web servery mají vylepšené zabezpečení
komunikace. Kromě normálního ovládání web serveru pomocí internetového prohlížeče (http), je možné používat
také šifrované ovládání (https). Dále lze využívat šifrované
zasílání e-mailů.
Vzhled pracovní plochy je navíc u nových web serverů
možné přizpůsobit umístěním loga zákazníka nebo realizační ﬁrmy.
Web servery OZW772 byly rozšířeny o shromažďování
údajů o spotřebě. Typy a počty jednotlivých měřičů, které
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Odeþet údajň o spotķebĊ
systémem Synco™ living
4

5. patro
1
3

4

Podlahové vytápění

1. patro
4

Přízemí
1

KNX TP1

3

Podlahové vytápění

2

Suterén

4

KNX TP1

Zásobník
teplé vody

Regulátor

M
Zdroj tepla

M

Obr. 4. Web server, měřiče a Synco living v budově.

Obr. 3. Ovládání se provádí z webového prohlížeče obrázků
s datovými body.

lze připojit, se liší podle typu použitých regulátorů. Centrální
jednotka systému Synco living umí odečítat údaje až z 20
různých měřičů spotřeby (impulzní, M-Bus). Regulátory řady
Synco 700 dokáží podle typu odečítat údaje ze 2 až 4 měřičů s impulzním výstupem. Když do soustavy umístíme web
server OZW772, umožní kromě dálkového ovládání také
odesílání údajů o spotřebě e-mailem (ve formátu csv nebo
xml). To může probíhat pravidelně, v nastavených intervalech nebo je možné údaje z web serveru vyžádat a stáhnout.
Jeden web server OZW772 může shromažďovat údaje až

z 512 měřičů spotřeby. Správce budovy pak snadno zajistí
rozúčtování nákladů na jednotlivé nájemce a jejich konečnou
fakturaci, aniž by bylo nutné vstupovat do jednotlivých bytů
nebo provozoven. Tímto způsobem je možné vyhovět
požadavkům evropské směrnice 2006/32ES, článek 13,
Měření spotřeby energie a informativní vyúčtování: „Vyúčtování na základě skutečné spotřeby bude prováděno dostatečně často, aby zákazníci mohli svou spotřebu energie
regulovat“.
Nakonec dobrá zpráva pro ty, kteří již web server
OZW772 používají a rádi by využili některou z nových vlastností. Na stránce www.siemens.cz/OZW772 je ke stažení
nový ﬁrmware a další soubory, potřebné k upgradu starších
provedení web serveru OZW772 na aktuální verzi.
Bližší informace o web serverech řady OZW772 naleznete
na www.siemens.cz/OZW772

Obr. 5. Schematické znázornění odečtu údajů o spotřebě.
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Teplo on-line
ANEB
Průběžný monitoring spotřeby tepla a vody
v bytových objektech
V předcházejícím čísle se čtenáři měli možnost
seznámit s návrhem Směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti. Tento
návrh přináší řadu klíčových změn v oblasti informovanosti konečných spotřebitelů o jejich aktuálních spotřebách a to s jednoznačným cílem:
Motivovat k úsporám energií založeným na racionálním uživatelském chování.
Návrh směrnice v oblasti rozúčtování nákladů na vytápění
a poskytování teplé vody směřuje především k zásadní
změně v četnosti podávání informací o spotřebách a nákladech každému konečnému spotřebiteli tak, aby měl již v průběhu odebírání tepla a teplé vody aktuální informaci, na
jejímž základě by mohl upravit své uživatelské chování a tak
na jedné straně přispět k naplnění celospolečenského cíle
postupného snižování energetické náročnosti, ale především na straně druhé chránit svou vlastní kapsu.
Pro naplnění věcných požadavků směrnice zjevně nebude
stačit zavedení povinnosti instalace příslušné měřící či indikační techniky u konečných spotřebitelů, neboť mezi úkoly
stanovené směrnicí nepatří pouze rozdělování nákladů
podle měřených (resp. indikovaných) spotřeb, nýbrž i rychlý
přesun informací z koncových přístrojů ke konečnému spotřebiteli, navíc doplněný o nezbytné kalkulace a případné
srovnávací analýzy. Takovému požadavku nemůže vyhovět
technika, která pracuje s konvečním postupem sběru dat
a to bez ohledu na to, zda jsou odečty prováděny osobní
návštěvou odečítatele v bytě anebo pomocí rádiové technologie ze schodiště či nejbližšího okolí domu. Má-li být
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služba poskytována „v reálném čase“ jak stanovuje návrh
směrnice, musí být odečtová data přenášena z objektů automaticky a prakticky nepřetržitě, tedy on-line. Jen tak lze
potřebná data shromáždit včas a kompletně a provést jejich
zpracování v duchu stanovených požadavků. Kromě včasnosti a úplnosti odečtových dat, disponuje pokročilá on-line
technologie i časově spojitými odečtovými řadami, na jejichž
základě lze zabezpečovat podrobnější analytickou činnost.
Průběžné sledování spotřeb v bytových
a nebytových objektech
Současná indikační a měřící technika využívající technologii rádiových odečtů a dálkového přenosu dat dovoluje bez
jakýchkoliv problémů častější sběr a zpracování dat – tzv.
„monitoring spotřeb“ a na něj navazující „energetický management“. A to jsou právě nástroje a postupy, jejichž nabídka a soustavné poskytování dává plný smysl právě
v kontextu návrhu nové evropské směrnice.
Monitoring spotřeb – kromě periodického podávání informací konečnému spotřebiteli o jeho spotřebách a souvisejí-
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cích nákladech, dokáže včas upozornit na neobvyklý průběh
spotřeb, tj. na vadné, poškozené či nelegálně ovlivňované
přístroje, na vždy podezřelé „nulové“ náměry či naopak na
neúměrně vysoké spotřeby, např. trvalé úniky vody ve společných prostorách, atp. V dlouhodobějším časovém hori-

zontu pak porovnání (porovnatelných) objektů nebo meziroční sledování vývoje spotřeb jednoho objektu.
Energetický management – je určen především vlastníkům,
resp. správcům objektů a využívá dat z monitoringu, zpracovává je v širších časových rámcích i souvislostech a umožňuje
vlastníkovi objektu navrhovat případná další opatření vedoucí
k optimalizaci spotřeb a k dosahování dalších úspor, resp. stabilizace části klíčových provozních nákladů.
Portálové služby – jsou nástrojem k realizaci monitoringu
spotřeb i energetického managementu. Poskytují neomezený přímý přístup k vlastním datům i možnost jejich agregace podle předem zvolených kritérií a ﬁltrů. Kromě
aktuálních stavů měřidel k jednotlivým kalendářním dnům,
lze po zadání výběrových kritérií zobrazit spotřeby za vybraná období, rozdílové porovnání mezi uživatelskými jednotkami i časové srovnání v rámci vybrané jednotky atp.
Výstupy mohou být numerické i graﬁcké, vždy s možností
exportu celého výběru ve zvoleném formátu (xls, pdf). Portál je i vhodným nástrojem k doručování průběžných informací v duchu návrhu nové směrnice.
Ing. Jiří Z e r z a ň
ista Česká republika s.r.o.
V článku byly použity příklady výstupů a analýz při monitoringu
spotřeb tepla a vody.

Ušetříme Vám práci
čas
..... i peníze



Nový rádiový systém symphonic ® 3 AMM – odečty
bez nutnosti vstupu do bytů a narušování soukromí
uživatelů bytových jednotek



ista ® – spolehlivý bytový vodoměr vysoké kvality za
nízkou cenu




Komplexní systém poměrového měření spotřeby tepla
v bytovém i nebytovém sektoru
Rozúčtování spotřeby tepla a vody na jednotlivé
uživatele bytů a nebytových prostor

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA k článku „Teplo on-line“
Která služba, prováděná na základě technologie rádiových odečtů a dálkového přenosu dat, poskytuje vlastníkovi objektu aktuální informace o neobvyklém průběhu
spotřeb či nelegálně ovlivňovaných přístrojích?
Své odpovědi zasílejte do konce měsíce prosince na
ista@ista.cz
Správná odpověď z minulého čísla:
Je to snížení celkové spotřeby energií o 20 %, snížení
emisí skleníkových plynů o 20 % a zvýšení celkového podílu energie získávané z obnovitelných zdrojů na 20 %.
JMÉNA VÝHERCŮ Z MINULÉHO ČÍSLA:
J. Veselý – Ústí nad Labem, V. Neužil – Praha, J. Votavová – Hanušovice
Všem výhercům blahopřejeme.

Pohodové Vánoce
a úspěšný rok 2012
všem svým současným
i budoucím zákazníkům
přeje
ista Česká republika s.r.o. • Jeremiášova 947 • 155 00 Praha 5
Tel. 296 337 511 • ista@ista.cz

www.ista.cz
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RADÍME ČTENÁŘŮM

RADÍME ČTENÁŘŮM
Dnes na Vaše dotazy odpovídá
Jarmila Simbartlová,
vedoucí rozúčtovacího útvaru

NEOBÝVANÝ BYT A KOREKCE PODLE § 4, ODST.4,
VYHL. Č. 372/2001 SB.
S ohledem na náhlá úmrtí v rodině jsem po dobu jednoho
roku svůj byt neobývala. Otopná tělesa jsou osazena měřidly a topení bylo po celou dobu zapnuté pouze na minimum. Očekávala jsem výraznou úsporu, ale bohužel tomu
tak nebylo. Zaplatila jsem dle podlahové plochy svůj podíl
na 40% celkově spotřebované energie. Dále jsem zaplatila i naměřené jednotky. Byly mi však ve značné míře naúčtovány i jednotky vůbec nenaměřené. Do jaké procentuální výše z celkové ceny spotřebovaného tepla
v domě mi mohou být tyto jednotky účtovány? Připadá
mi takový způsob v době, kdy se všeobecně mluví o nutnosti snižovat spotřebu energie, jako ne příliš smysluplný. Snažila jsem se šetřit a ve finále jsem zaplatila
téměř stejně, jako kdybych topení nechávala zapnuté na
maximum.
Skutečnost, je-li byt obýván či neobýván, nemá na principy
rozdělování nákladů za vytápění žádný vliv. Z hlediska přiřčeného podílu na nákladech na vytápění je rozhodující
uplatnění požadavku dle odst. 4, § 4 vyhlášky č. 372/2001
Sb., který ukládá uhradit určitý minimální náklad přepočtený
na 1 m2 započitatelné podlahové plochy a rok. Toto minimum je vyjádřeno jako procentická odchylka od průměrného
nákladu na 1 m2 a rok v celé zúčtovací jednotce (domě). Velikost zmíněné procentické odchylky určuje vlastník objektu
a může dosahovat až –40 %. Je tedy na místě zeptat se vlastníka objektu, jaký minimální podíl na jednotkových nákladech stanovil. Nicméně však nelze souhlasit s Vaším
závěrem, že je s ohledem na výši nákladů lhostejné, zda se
chováte úsporně anebo plýtváte. Z ryze aritmetického hlediska (tak, jak je zmíněný požadavek vyhláškyformulován)
se pohybuje rozdíl mezi šetřením a plýtváním v rozmezí od
65 do 80 %.
KOEFICIENTY POTŘEBNÉ PRO ROZÚČTOVÁNÍ
NÁKLADŮ NA TEPLO PRO VYTÁPĚNÍ
Prosím o radu, co se týče rozúčtování tepla a hlavně koeﬁcientů radiátorů. Obývám družstevní byt 3+1 o výměře
75 m2. Po nastěhování jsem vyměnil všechny žebrové radiátory za radiátory deskové, na které mám ve vyúčtování
koeﬁcient 2,73. Za polohu bytu (jsem v posledním poschodí pod rovnou střechou, dvě místnosti jsou na sever
a dvě místnosti na okraji domu) mám shodně na všechny
místností koeﬁcient 0,7, což představuje celkový koeﬁcient 1,911. Tento koeﬁcient se mi zdá příliš vysoký a nevím, jak zjistit jeho správnost. Nikdo nemá tak nevýhodnou polohu bytu jako já a proto nemusí topit naplno jako
já. Děkuji za odpověď.
Pro potřeby rozúčtování je nezbytná znalost více koeficientů. Jednak to jsou koeficienty vztahující se k otopnému
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tělesu a jeho spojení s indikátorem, jednak koeficienty zohledňující energetickou náročnost konkrétní vytápěné místnosti. Ani jeden ze zmíněných koeficientů nelze vytrhovat
v kontextu a porovnávat jej lze pouze v rámci jedné zúčtovací jednotky. Samotná velikost koeficientů je závislá na metodě, kterou byly vypočteny, a proto nelze říci, jaká je jejich
správná hodnota pro určité druhy otopných těles. Různí dodavatelé indikátorů používají různě stanovené koeficienty,
a proto nelze ve Vašem konkrétním případě říci, jaká hodnota koeficientu správně přísluší Vašim novým otopným tělesům. Podobně je tomu s koeficienty polohy místnosti.
Vzhledem k tomu, že za stanovení všech koeficientů zodpovídá dle platné legislativy vlastník objektu, je třeba,
abyste své dotazy a pochybnosti řešil nejprve s ním. Je povinen Vás seznámit se způsobem jejich stanovení a popřípadě provedl kontrolu jejich správnosti.

Ing. Josef Konár,
vedoucí odečtové a servisní služby

POROVNÁNÍ NÁMĚRŮ RŮZNÝCH INDIKÁTORŮ
Je možné porovnat skutečné naměřené hodnoty ve stejném domě, když bylo měření prováděno odpařovacími
indikátory a následně digitálními indikátory. Takovou informaci jsem nikde nenašel. Někteří vlastnici bytů jsou
přesvědčení, že rozdíl nebude žádný.
Takové srovnání obecně není možné, protože se jedná
právě o INDIKÁTORY a nikoliv o MĚŘIDLA. Zatímco měřidla
(ve smyslu zák. č. 505/1990 Sb.) měří ve fyzikálních jednotkách, např. m3, GJ, kWh atp., indikátory načítají pouze fyzikálně bezrozměrné „jednotky“ jejichž velikost není nijak
stanovena a není ani navzájem porovnatelná pro různé
druhy indikátorů. Proto existuje i zákonný požadavek na vybavení zúčtovací jednotky pouze přístroji shodné konstrukce i typu. Indikátory ve své podstatě pouze integrují
teplotu otopného tělesa v čase a tak indikují množství tepla
předaného radiátorem do místnosti. Zatímco odpařovací indikátory pracující na principu odparu kapaliny z měřící ampule „naměří“ za zúčtovací období jednotky, maximálně
desítky jednotek, indikátory elektronické obvykle načítají za
stejné období jednotek stovky až tisíce. Protože indikované
(„naměřené“) jednotky slouží pro POMĚROVÉ rozdělení nákladů, není jejich celkový počet rozhodující – rozhodující jsou
poměry náměrů
mezi jednotlivými vytápěnými místnostmi, resp. mezi jednotlivými konečnými spotřebiteli. V tomto kontextu je třeba
ještě poznamenat, že zatímco u odpařovacích indikátorů dochází k odparu i v průběhu letních měsíců, kdy se netopí,
u přístrojů elektronických se toto díky kalendářní funkci
přístroje a softwarové ochraně neděje.
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ENERGETIKA

Topenářská galerie ENBRA
aneb investice do „vlastní“ energetiky je výhodnější než penzijní připojištění
Za dobu své dvacetileté existence prošla ENBRA, stejně
jako její zákazníci, obdobím, kdy docházelo k prudkému skokovému zvyšování cen energií i surovin a následně také
rychlé úpravě a změně legislativy týkající se dodávek tepla
a teplé užitkové vody.

podpory projede společnost ENBRA, a.s., společnost se rozhodla podělit se se svými zkušenostmi v regulaci tepelných
soustav a měření tepla získaných ve více než tři sta padesáti
tisících bytech v České republice i v zahraničí, i s ostatními.
Projekt Topenářské galerie ENBRA má stavebníkům pomoci, aby se pod vedením poradců dokázali zamyslet nad
celkovou koncepcí topení a ohřevu teplé vody ve svém budoucím domě. Společnost ENBRA se rovněž orientuje i na
využívání obnovitelných zdrojů tepla, zejména: dřeva, dřevní
štěpky, pele, ta také na solární systémy a tepelná čerpadla,
takže zájemci si zde mohou prohlédnout téměř všechny, na
trhu dostupné, zdroje topení a to od plynových kotlů, kamen
a krbů až po tepelná čerpadla a solární systémy. Navíc zde
najdou i devatenáct různých funkčních kombinací systémů

ENBRA, jako jedna z mála společností na českém trhu,
dokázala pružně reagovat na tento trend a po celou dobu
své existence nabízí produkty, systémy, řešení a služby, vedoucí k výrazným úsporám energií za teplo a teplou vodu.
Že tato činnost našla u zákazníků odezvu dokazuje instalace
termostatických radiátorových ventilů ve více než čtrnácti
stech domech, ve kterých také technici ENBRY hydraulicky
vyvážili topné soustavy. ENBRA dále vyrobila a dodala přes
jeden milion tři sta tisíc bytových vodoměrů, ověřila přes
dva miliony vodoměrů a průtokoměrů, opravila přes sedm
set tisíc vodoměrů a průtokoměrů a její pracovníci pro zákazníky provedli přes jeden a půl milionu rozúčtování odběrů
tepla a teplé užitkové vody.
Všechny tyto zkušenosti ENBRA logicky využila
k realizaci projektu

Topenářské galerie ENBRA

Dle dlouhodobých praktických zkušeností je většina problémů s nefunkčností topných systémů způsobena nesprávnou volbou zdroje vytápění (až 42 %), jeho nevhodným
využitím a nesprávnou či neodbornou montáží (až 42 %).
Pouze 16 % závad je způsobeno vlastní vadou instalovaného výrobku. Jak uvedla Ing. Dana Ročková manažer

vytápění (podlahové, sálavé, …), zapojení zdrojů s akumulační nádrží a bez ní. K dispozici je i ceník tepelných zdrojů,
předpokládané náklady na energie i pořizovací ceny montáže a servisních úkonů. Dále Topenářská galerie ENBRA
umožní, pomocí webové prezentace www.jaktopit.cz, srovnat náklady na vytápění a ohřev teplé vody plynem nebo
jiným médiem, a udělat si tak představu, jak v budoucnosti
optimalizovat náklady za energii.
Topenářská galerie ENBRA, díky svému technickému zázemí (technologie vytápění a ohřevu TUV, měření, termokamery atd.), je určená také jako školící centrum a trenažér
pro projektanty, montážní ﬁrmy a školy příslušného zaměření.
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Komplexní řešení
s úsporou nákladů až 40 %
Ceny energií neustále rostou. Ušetřit vám pomohou jen chytrá řešení.
Navrhneme a dodáme Vám komplexní systém topení a ohřevu vody na klíč. Naše řešení jsou optimalizována
pro Vaše potřeby, požadavky komfortu a dosažení maximálních úspor.
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Od projektu
k realizaci

1 Vodoměry
bytové, domovní,
průmyslové na SV a TV

4 Armatury

ení a regulace

2
3
4

Firma ENBRA, a. s. od svého založení
působí v různých oblastech hospodárného
nakládání s teplem, vodou a energií. Postupným
osvojováním dalších specializací a následným
nárůstem profesionality až k nejvyšší odbornosti
vytvořila firma kvalitní zázemí pro realizaci i těch
nejnáročnějších zakázek.
Aby dosáhla pokud možno nejvyšší kvality a spolehlivosti dodávaných systémů, věnuje ENBRA
značnou pozornost pečlivému výběru svých
obchodních partnerů a dodávaných produktů
a zařízení.
Tím byly vytvořeny podmínky pro komplexní přístup k zakázkám, k uceleným dodávkám systémů
a služeb, které dnes společnost ENBRA nabízí.
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2 Ohřívače vody
plynové, elektrické,
nepřímoohřívané
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tlakové i drain-back systémy

y

pro UT, TUV, vyvážení
průtoku, tlaku a teplot

Optimalizací
spotřeby energií vám
snížíme náklady
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mechanické, ultrazvukové,
indukční a fluidikové
průtokoměry i kompaktní
měřiče tepla
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2 Měřiče tepla
a průtoku

4 Tepelná čerpadla
nízkoteplotní i vysokoteplotní,
kompaktní i splitové
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2
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Vytápění a ohřev vody

Měření a regulace

 Poradenství a projekce
 Dodávka komplexního sortimentu produktů:
 Kotle  Ohřívače vody
 Solární systémy  Tepelná čerpadla
 Engineering, realizace a montáž
 Regulace systémů topení
 Rekonstrukce rozvodů a topení

 Poradenství a projekce
 Dodávka komplexního sortimentu produktů:
 Vodoměry  Měřiče tepla  Armatury
 Engineering, realizace a montáž
 Diagnostika a hydraulické vyvažování

Rozúčtování spotřeby tepla a vody
Zajišťujeme vypracování technické dokumentace,
dodávky a montáže indikátorů topných nákladů,
vodoměrů a měřičů tepla, zajištění pasportizace a
energetického zhodnocení.

Metrologické služby
Ve vlastní síti autorizovaných metrologických
středisek K56 poskytujeme služby čištění, opravy,
kalibrace a ověření na měřidlech protečeného
množství vody a měřičích tepla
a chladu od DN 15 do DN 350.

Již 20 let jsme zde pro Vás…

www.enbra.cz

ENBRA Brno Durďákova 5, 613 00 Brno T 545 321 203 E brno@enbra.cz
ENBRA Plzeň Doudlevecká 45, 301 33 Plzeň T 377 221 611 E plzen@enbra.cz
ENBRA Karviná Na Vyhlídce 1079, 735 06 Karviná T 596 344 280 E karvina@enbra.cz
ENBRA Olomouc Jižní 118, 783 01 Olomouc T 585 413 839 E olomouc@enbra.cz
ENBRA Praha Leknínová 3167/4, 106 00 Praha 10 T 271 090 040 E praha@enbra.cz
ENBRA Pardubice Fáblovka 406, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic T 466 415 579 E pardubice@enbra.cz
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PŘEDSTAVUJEME

OMLUX – specialista nejen na revitalizace domů
Šestnáct let působí společnost OMLUX na našem trhu
a postupně se vyproﬁlovala na ryze stavební ﬁrmu, která
nabízí realizaci zateplování budov, výrobu vlastních plastových oken a jejich výměnu, zateplování plochých střech,
generálních oprav balkónů, instalaci solárních panelů na
ohřev teplé vody i komplexní rekonstrukci panelových
bytů.
Na první pohled jde o výčet prací, které svým zákazníkům
nabízejí i mnohé další ﬁrmy. Při bližším seznámení se s šíří nabízených služeb však zjistíte, proč právě OMLUX, spol. s r.o.
stojí za vaši pozornost.

Komplexní revitalizace
panelových domů
Rozhodujete-li se pro opravu panelového dumu, pak hlavní
důvod je, že v nezatepleném objektu teplo přes obvodový
plášť rychle uniká. Objekt v zimě rychle chladne a v létě se
naopak přehřívá a je v něm velký rozdíl mezi povrchovou teplotou stěn a teplotou vzduchu. Zejména starší objekty vykazují velké množství skrytých tepelných mostů a neduhem
u panelových domů je navíc i chybějící izolace mezi panely),
což je zdrojem promrzání a vzniku defektů. Vnitřní zateplení
tepelně izolačními omítkami sice omezí úniky tepla, nezabrání
však promrzání zdiva a možnosti vzniku plísní mezi zdí a vnitřním zateplením. Zateplením objektu z vnější strany lze optimálně využít tepelně akumulační vlastnosti domu, ve zdech

▲ Fr. Hajdy 18–26, Ostrava
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▼ Tarnavova 7–11, Ostrava

se akumuluje teplo a místnosti chladnou pomaleji, tím se prodlužuje doba tepelné pohody. Také v letním období pak nedochází k přehřívání domu. Že vše, co bylo popsáno víte? Jen
se obáváte, že nemáte dostatek zkušeností a času na absolvování složité administrativy související s revitalizací Vašeho
domu? Nic se neděje. Omlux nabízím program SLUŽBY. Stačí
pouze podepsat plnou moc pracovníci ﬁrmy vyřídí komplikovanou administrativu za Vás. O jaké úkony se jedná?
• vyřízení úvěru u banky
• vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení
• vypracování energetického auditu
• vypracování průkazu energetické náročnosti budovy
• vyřízení stavebního povolení či ohlášení stavby
• vyřízení kolaudace
Výše uvedený program SLUŽBY nabízíme za bezkonkurenční cenu.
Pokud ani tato nabídka vás dostatečně „nerozhoupala“,
přidáváme výčet výhod, hovořících pro zateplení obvodového pláště:
• úspora nákladů na vytápění je přibližně: 15% u zateplení
obvodového pláště domu a 30–40% u výměny oken
• zrušení tepelných mostů a tím vzniků plísní
• u panelových domů odstranění vad panelové technologie
• snížení rizika kondenzace vodních par na povrchu obvodových stěn
• zabránění vzniku černých plísní v interiérech
• zlepšení tepelné pohody bydlení po celý rok
• snížení hlukového zatížení (u izolantu z minerální vlny)
• zlepšení akumulace zdiva
• snížení statického namáhání poklesem teplotních rázů
• vylepšení vzhledu fasády, a tím zvýšení atraktivity prostředí
Možná vám i tyto argumenty přijdou samozřejmé a nevidíte důvod, proč zvolit právě OMLUX spol. s r.o. V takovém
případě, kdy váháte, přichází nabídka, která musí zahýbat
i s velmi nerozhodným investorem!

▼ Zázvorkova 2004–2006, Praha
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Solární systémy
pro panelové a bytové domy

OMLUX se na svých webových stránkách ptá: Máte zatepleno, vyměněná okna a hledáte další možnosti úspor energií ? Pořiďte si solární systém pro ohřev TUV. OMLUX, spol.
s r.o. vám nabízí šestnáctiletou zkušenost v dodávce a montáži termických solárních systémy k přípravě teplé užitkové

vody ve vašem panelovém nebo bytovém domě.Pro běžné
panelové domy může být návratnost investice již od 8 až
10let . Vezmeme-li v úvahu dlouhou životnost solárního
systému (kolektory mají životnost delší jak 30 let), jsou úspory za sníženou spotřebu stávajících energií velmi vysoké.
Umístění solárních kolektorů na střechu nebo fasádu domu
je společně s vhodnou akumulací řešeno individuálním projektem. Běžně lze v panelových domech do osmi pater dosáhnout (instalací kolektorů na střechu) snížení nákladů na
přípravu TUV v rozsahu 35–55 %. U menších panelových
nebo bytových domů lze dosáhnout úspor vyšších (až 70%).
U panelových nebo bytových domů s více patry, je vhodné
využití fasádních kolektorů. Tímto řešením lze v kombinaci
se střešním solárním systémem dosáhnout vyššího pokrytí
solárním systémem a tedy i vyšších úspor. Cenovou nabídku
včetně výpočtu splátek Vám nabízíme ZDARMA.
Stále váháte? Potom čtěte poslední argumenty:
1. Slunce Vám neposílá žádné účty!
2. Při zadání kompletní revitalizace domu u naší ﬁrmy,
nabízíme instalaci solárního systému na ohřev teplé vody,
který nám budete splácet až z úspor!

Děsí vás zvyšující se ceny tepla z centrální teplárny? Pak má OMLUX pro vás řešení:

KASKÁDOVÉ PLYNOVÉ KOTELNY
Kaskáda, sestavená přesně na míru, vytváří optimální zdroj
tepla pro dodávkou tepla a teplé vody pro bytové domy. Pro
kaskádové kotelny hovoří přednosti, jako je rychlost instalace
předem připravených modulů, šetrnost s ohledem na další
zásahy do objektu, jednoduchá údržba i dlouhá životnost.
Díky dokonalému programování jsou technickou špičku řešení, která ve své kategorii nemá konkurenci. Kaskádové kotelny jsou nositelem řady prestižních mezinárodních ocenění,
zejména zásluhou pružné inovace a jejich okamžitého využití
v praxi. Co je však nejpodstatnější, kaskádové plynové kotelny jsou šetrné k vaší peněžence!

Přednosti dodávky nového zdroje tepla
• mimořádná investiční výhodnost
• nadstandardní ekonomika provozu
• plně automatizovaný provoz
• plynulá regulace v daném rozsahu
• možnost regulace dle prostorové teploty
• ohleduplnost k životnímu prostředí (nízký obsah NO
a CO)
• možnost zapojení kaskády kotlů
• spolehlivost a dlouhá životnost
• nízká spotřeba plynu

Víc informací o všech uvedených nabídkách na omlux@omlux.cz nebo na bezplatné telefonní lince 800 11 66 55

21

22–24_east_DB 6_2011 25.11.11 21:04 Stránka 22

SERIÁL

Po předchozím úvodu do
problematiky solárních
systémů přicházíme s dalším
dílem seriálu. V tomto díle
nás odborníci na solární
systémy ze společnosti
EAST s.r.o. Ing. arch. Roman
IVANOV, jednatel společnosti a Vítězslav KRÁL,
obchodní ředitel provedou
instalací solárního systému
EAST na panelovém domě
ve Strakonicích. Popíšeme
zde důvody proč investovat
do Solárního Systému, co
vedlo investora k tomuto
kroku, jak probíhala výstavba a jaké konkrétní měřitelné výsledky solární
systém investorovi přinesl.

SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO
díl 2 – realizace solárního systému
panelový dům Strakonice
Správně navržený solární systém pro panelové domy je
velmi účinný a efektivní nástroj, jakým lze výrazným způsobem ušetřit náklady na spotřebované teplo. „Při vývoji solárního systému EAST jsme se zaměřili především na široké
spektrum využití tohoto produktu. Zásadní předností společnosti EAST je vysoce individuální přístup ke každému klientovi. Díky našim zkušenostem víme, že pro každý panelový
nebo bytový dům najdeme řešení, at už se jedná o 24 nebo
250 bytových jednotek, které bude vyhovovat potřebám obyvatel domu a zároveň respektovat technické parametry
stavby. Solární Systémy EAST splňují přísné statické, požárně
bezpečnostní řešení a především vysokou míru efektivního
přínosu s precizním technickým zpracováním.
Požadavkem investora byla ucelená dodávka solárního
systému zahrnující vyřízení všech legislativních záležitostí
a vyjádření dotčenýcn stran a orgánů, včetně jednání s poskytovatelem tepla – teplárnou Strakonice. Zde bylo nutné
naprosto přesně stanovit technická řešení a podmínky bivalentního zdroje, včetně přesného měření dodávky TUV ze
solárního systému do teplárenské DPS. Komplexní rozsah
dokázala splnit pouze společnost EAST s.r.o. a proto si investor vybral právě Solární Systém EAST", uvedl Vítězslav
KRÁL obchodní ředitel společnosti.

22

Řešení pro ohřev TUV pro SVJ Strakonice – Solární Systém EAST

Zásadní pohnutkou, proč se SVJ panelového domu ve
Strakonicích rozhodlo investovat do solárního systému pro
ohřev TUV, byla vysoká cena za 1 GJ z teplárenských dodávek – CZT (centrální zásobování teplem) a úroveň poskytovaných služeb současným dodavatelem tepla z centrálního
zdroje – teplárny. Cena, kterou zde platí odběratel za 1 GJ
dodávky tepla, je 530 Kč. Systém měření dodávek z teplárenského provozu je zde vždy tak trochu zastřený a možnost jednat o ceně tepla nulová. Teplárna jednoduše oznamuje zdražení dodávky a tím „vyjednavání" o ceně končí.
Proto SVJ dospělo k jednoznačnému rozhodnutí – zajistit
dodávku ohřevu teplé vody z velké části smysluplným řešením za pomoci využití solární energie.
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Ceny tepla z teplárny ve Strakonicích

Centrální zásobování teplem
neustále zdražuje
Poskytovatel dodávek tepla ve Strakonicích každoročně
výrazně zdražuje dodávky tepla. Cena 1 GJ byla v roce 2010
480 Kč s DPH a v roce 2011 stoupla na 533 Kč s DPH.
Meziroční nárůst cen tepla v létech 2010–2011 tedy představuje 11,1 %. Od ledna 2012 se cena tepla z teplárenského zdroje opět zdraží. Jak uvedl Mirek TOPOLÁNEK,
předseda teplárenského sdružení, může cena tepla vzrůst
minimálně o dalších 10 %, což by v tomto případě znamenalo 586 Kč s DPH.

Popis Solárního Systému EAST
ve Strakonicích
„Úvodem je nutno uvést základní údaje. Panelový dům
Strakonice 1137 má 24 bytových jednotek a spotřeba teplé
užitkové vody činí 2 000 litrů za 1 den. Požadovaná teplota
TUV v nejvyšším patře je 50 °C. S těmito vstupními parametry je nutno pracovat v zadání pro dimenzaci solární
technologie. Solární systém EAST má tři nosné okruhy,

přesně deﬁnovat efektivitu celého zařízení." Popisuje autor
Solárního Systému EAST jednatel společnosti Ing. arch.
Roman IVANOV.
Bivalentním zdrojem pro solární systém je DPS (domovní
předávací stanice teplárny). Pro validní porovnání spotřeby
tepla je nutno zmínit zásadní skutečnost a to, že tento panelový dům měl před instalací Solárního Systému EAST vy-

PANELOVÉ DOMY

Akumulační nádrže
v suterénu

z nichž primární okruh je umístěn na střeše objektu a tvoří
jej 24 plochých solárních kolektorů s gravitačním systémem
kotvení. Celková účinná plocha kolektorů je zde 43,68 m2.
Sekundární okruh zajištuje přenos teplé vody do akumulačních nádrží umístěných v suterénu panelového domu.
Terciární okruh představuje sestavu akumulačních nádrží
s objemem 4 500 l. Kontrolu a řízení systému zabezpečuje
vysoce výkonná řídící jednotka. Zásadní předností Solárního
Systému EAST je schopnost využití všech výkonových špiček v letním období, kdy nedochází ke stagnaci systému

měněna plastová okna a meziokenní výplně. V roce 2010
a 2011 nebyla uskutečněna žádná další opatření, jako je zateplení střechy nebo pláště domu. Z tohoto důvodu nejsou
porovnání spotřeby tepla nikterak zavádějící.

a naopak v zimě k velmi efektivní práci s využitím energie.
Naše Solární Systémy EAST jsou rovněž vybaveny měřením
spotřeby energie pro vlastní provoz tak, abychom mohli

Zde může společnost EAST nejen velmi
přesným, ale především nezávislým měřením kvaliﬁkovaně deklarovat výkon Solárního Systému EAST.
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Měření výkonu a návratnost Solárního Systému EAST
ve Strakonicích
Zásadním pohledem na výkon solárního systému je jeho efektivita a výkon. Právě výkon solárního systému je nutné kvaliﬁkovaně a pokud možno nezávisle přesně změřit.

Teploty ohřevu TUV Solárním Systémem EAST pro panelový dům SVJ AZUR 1137 Strakonice v období 1. 3.–30. 9. 2011
Dohřev TUV DPS – Teplárnou

Maximální teploty TUV Solárního Systému EAST

Teploty TUV dodané Solárním Systémem EAST

Statika a solární systémy
Instalace solárních systémů by měla vždy podléhat statickému posouzení celého objektu. Správné uložení solárních systémů na plochých střechách bytových a panelových
domů je vždy velmi citlivou záležitostí vyžadující zkušenosti
s instalací systémů a statického zatížení jednotlivých objektů.
Další statické zajištění objektu bylo nutno provést v suterénu objektu, kde došlo k zajištění podlahy pod akumulačními nádržemi. Důvodem byla
nedostatečná nosnost podlahového panelu. Vzhledem k tomu, že jedna akumulační nádrž

V grafu jsou uvedeny teploty
vody ohřáté solárním
systémem za období
od 1. 3. 2011 do 30. 9. 2011.
V uvedeném období
představuje úspora na
spotřebě tepla pro ohřev TUV
84,7 %. Návratnost solárního
systému EAST je zde pod
hranicí 8 let.

zatíží panel 1250 kg
na 1m2 a celá soustava akumulací zatíží tuto část objektu
vahou 5 OOO kg na
ploše 4,5 m2, je nutno provést statické
zajištění tak, aby nedošlo k následné destrukci podlahových panelů. Proto by každý kvalitní zhotovitel měl vždy před samotnou dodávkou technologie předložit statický výpočet a celkovou odolnost solárního systému a jeho konstrukčních prvků pro zatížení na nápor větru.
Je velmi nutné si uvědomit skutečnost, že solární panely
tvoří ideální styčnou plochu pro větrný poryv. Solární Systémy EAST deklarují odolnost proti větru 115 km/hod. Tato
rychlost odpovídá podle Beafurtovy stupnice síly větru mohutné vichřici.

V příštím díle najdete:
Podrobné představení další realizace Solárního Systému
EAST na panelovém domě
On-Line monitoring solárních systémů
Právní pohled na odpojení panelových domů od tepláren
Mnoho úspěchů při realizaci solárních systémů
Vám za kolektiv autorů přeje
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kontaktní infolinka 800 888 243

Ing. arch. Roman IVANOV, jednatel společnosti EAST s.r.o.
Vítězslav KRÁL, obchodní ředitel společnosti EAST s.r.o.
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Příklad hodný následování
Peníze na revitalizaci panelového domu se někdy hledají
těžko. Účty za teplo však vybízejí k aktivitě. Možná stojí za to
se poohlédnout po okolí. Možná jsou na tom podobně i jiní.
Třeba se vám povede udělat něco podobného jako obyvatelům
24 panelových domů v severozápadních Čechách.
V Kadani, Jirkově a Klášterci nad Ohří byla před pár týdny dokončena revitalizace 24 bytových panelových domů. Proč je to
zajímavé? Protože jejich revitalizace byla realizována jako
jedno stavební dílo. Od srpna 2010 do srpna 2011.
Sídliště pro zaměstnance povrchových dolů ve
všech třech městech byla postavena před 40 lety.
V roce 2009 byly domy privatizovány, a protože 40
let se na domech dost podepsalo, rozhodli se jejich
obyvatelé a zároveň noví majitelé, že domy opraví
a zateplí. A dohodli se, že budou postupovat společně, protože to bude výhodnější. Nemýlili se.
Udělali dobře. Bydlí se jim líp, náklady na vytápění budou možná až o 50% nižší, životnost domů
se prodloužila, zlepšilo se
i prostředí, ve kterém žijí.
Ve výběrovém řízení zvítězila společnost KASTEN
spol. s r.o.. Ke spolupráci na
realizaci, s ohledem na rozsah prací a poměrně krátký
termín, přizvala ke spolupráci místní společnosti PETROM STAVBY, s.r.o. a Nepro stavební s.r.o.. Pro KASTEN,
i přes dlouholetou praxi i odborné renomé, to byla největší
a nejnáročnější akce za 16 let činnosti ﬁrmy. „Byla to pro nás
výzva. Věřili jsme si…“, říká
Jiří Bureš, výrobní ředitel
Kasten. „Výběrových řízení
se zúčastňujeme často. Ne
každá naše nabídka je
úspěšná, ale i to je pro nás
zkušenost pro budoucnost.
Máme velmi kvaliﬁkované
rozpočtové oddělení, což je
dnes, kdy jsou marže ve stavebnictví velmi nízké, pro nákladovou stránku díla klíčové. Stejně tak jako zavedené systémy řízení, jakosti, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí,
certiﬁkáty potvrzující odbornost a dobré reference. Bez
toho bychom, byť s nízkou
cenou, těžko uspěli…“.
Uspěli. Museli řešit organizační i technologické problémy. Rychle zvládnout přípravu, projednat se zástupci
jednotlivých domů požadavky pro jednotlivé domy a včas začít. Aby v termínu skončili.
Je to dílo výjimečné. Je ukázkou vysoké profesionality, která
bude mít významné místo nejen v historii společnosti Kasten
i v historii revitalizace panelových domů po roce 1989 v České
republice. Rozsahem, náročností i zapojením kapacit. Stojí za pozornost. A za následování. Dnes, kdy peněz nebude nazbyt
a ceny energií a tepla budou stoupat, má každý dobrý nápad
cenu zlata. Dát se s ostatními dohromady a vyjednat ty nejlepší
podmínky je dobrý nápad.
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Střízlivý pohled na „solární teplárny“
V České republice je podstatná část spotřeby
tepla kryta dodávkami z centrálních zdrojů prostřednictvím soustav centralizovaného zásobování teplem (CZT). Zdrojová základna těchto
soustav je tradičně orientována především na
fosilní paliva (uhlí, zemní plyn). Jak alespoň část
spotřeby paliv pro CZT nahradit jinými, dostupnými a přitom ekologickými (bezemisními)
zdroji energie? Jednou z nabízených variant je
využití solárního tepla.
V České republice je podstatná část spotřeby tepla kryta
dodávkami z centrálních zdrojů prostřednictvím soustav
centralizovaného zásobování teplem (CZT). Zdrojová základna těchto soustav je tradičně orientována především
na fosilní paliva (uhlí, zemní plyn). Cena uhlí zřejmě citelně
stoupne po vypršení dlouhodobých smluv velkých tepláren
v roce 2015 a v souvislosti s ekologickými limity těžby
v severních Čechách reálně hrozí i jeho nedostatek na trhu.
Menší systémy CZT jsou orientovány převážně na dovážený zemní plyn. Tuzemský potenciál využití dřevní štěpky
produkované při lesní těžbě je z většiny vyčerpán, případně
bude naplněn projekty budovanými v současnosti. Podobně jako u fosilních paliv lze proto očekávat další růst
cen biomasy a nutnost jejího dovozu. Všechny tyto faktory
vedou k myšlenkám jak alespoň část spotřeby paliv pro
CZT nahradit jinými, dostupnými a přitom ekologickými
(bezemisními) zdroji energie. Jednou z nabízených variant
je využití solárního tepla.
Na jaře 2011 proběhla tištěnými médii zpráva o připravovaných projektech „solárních tepláren“, které mají pomoci
vyřešit problém jak s nedostatkem paliva, tak s cenou tepla.
Mají být provozovány ze 100 % na solární teplo bez záložních zdrojů energie avšak se sezónními akumulačními zásobníky tepla, které umožní využít teplo zachycené v letním
období v zimní sezóně. Jako modelový příklad je uváděn
projekt pro město se spotřebou 60 000 GJ/rok s instalací
50 000 m2 kolektorové plochy a zásobníku tepla 300 000 m3.
Projekty počítají s prodejní cenou tepla 400 až 500 Kč/GJ,
která má být garantována po dobu 10 let [1, 2].

Solární
teplárna
Náš nový projekt, který
nemá obdoby. Unikátní
řešení výroby a centrální
dodávky tepla pro obce
a města.
Bez paliva, bez emisí,
bez starostí o budoucnost.
Více informací na
www.solarniteplarny.cz
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V první řadě je nutné se ohradit proti názvu popisovaných projektů. V žádném případě se nejedná o „teplárny“,
tedy energetická zařízení určená pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Jde o silně zavádějící označení, které sice působí dobře z pohledu marketingu, avšak
s realitou nemá nic společného.
Druhým problémem spojeným s popisovanými projekty
je snaha o 100% pokrytí potřeby tepla v síti CZT sluneční
energií. Přestože dosažení tak vysokého pokrytí není technicky nereálné, naráží takový návrh na extrémní zvýšení
plochy solárních kolektorů a především zvětšení objemu
solárního zásobníku. Důvodem je nutnost přípravy teplé
vody čistě solárními zisky na definovanou teplotu 60 °C
i v nejnepříznivějším období na jaře, kdy je teplota v solárním sezónním zásobníku nejnižší. Pro 100% solární pokrytí musí tato nejnižší teplota dosahovat alespoň 70 °C,
aby byla zaručena příprava teplé vody. Solární zásobník
tak celoročně pracuje pouze v malém rozmezí teplot od
70 do 90 °C a vykazuje tak velmi nízkou akumulační
schopnost. To se odráží na potřebě extrémně velkých objemů a kolektorových ploch. Na druhé straně takto navržená solární soustava vykazuje relativně nízké měrné
tepelné zisky cca 250 až 300 kWh/(m2/rok). To je důvod
proč v zemích, kde se solární soustavy pro CZT začínají
stavět již jako komerční projekty (bez dotací Dánsko, s investiční podporou Rakousko, Německo), se nenavrhují nad
50% pokrytí potřeby tepla.
Zamýšlený projekt je extrémní z pohledu velikosti instalované plochy kolektorů na jednom místě v jedné realizaci,
která je srovnatelná s plochou všech kolektorů ročně instalovaných v ČR. Nabízí se otázka, jaké zkušenosti má
firma nabízející produkt „solární teplárny“ s návrhem a instalací velkoplošných solárních soustav. Vzhledem k tomu,
že v České republice neexistuje solární soustava přesahující kolektorovou plochu 1000 m2 a solární akumulační zásobník s objemem nad 2000 m3 lze s jistotou říci, že s tak
velkými soustavami, jaké jsou prezentovány tu realizační
zkušenost nemá nikdo. Navrhnout, postavit a zprovoznit
solární soustavu nad 1000 m2 není stejné jako nainstalovat solární soustavu na rodinný domek, natož soustavu
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s 50x větší plochou. V Rakousku, Dánsku a Německu nabízejí skromnější produkty firmy, které mohou prokázat desítky let zkušeností v oboru. Proto se zdá, že realizace
projektu největší solární soustavy na světě je bez předchozí zkušenosti s alespoň s řádově menšími zařízeními
poměrně smělým a důvěru postrádajícím krokem.
Hlavním bodem, který vyvolává rozpaky, je vlastní ekonomika zamýšleného projektu. Pro odhad investičních nákladů lze vzhledem k nedostatku tuzemských zkušeností
čerpat pouze z obdobných zahraničních projektů (s vysokým solárním pokrytím, nikoli však takto extrémním) realizovaných v posledních 10 letech, přestože např. velikost
vodního akumulačního zásobníku 300 000 m3 je ojedinělá
i v celoevropském měřítku. Ze zkušeností při realizacích
lze odhadnout, že měrná cena trvanlivého sezónního
vodního akumulačního zásobníku o objemu větším než
100 000 m3 se může pohybovat okolo 100 EUR/m3 (cca
2500 Kč/m3). Cena zbytku solární soustavy (kolektory, nosné konstrukce, rozvody, výměníky) bude významně ovlivněna cenou solárních kolektorů a lze předpokládat optimistickou hodnotu investičních nákladů okolo 5000 Kč/m2 kolektorové plochy. Potom pro uvedený projekt lze reálné
investiční náklady předpokládat okolo 1 mld. Kč, nikoli
200 mil. Kč jak se uvádí v propagačních a nabídkových textech. Pokud by byly náklady určeny z celkových měrných
nákladů skutečně investovaných do solárních soustav

s vodními sezónními zásobníky při pokrytí 40 až 50 %,
tj. měrných nákladů v rozpětí 20 až 30 000 Kč/m2, potom
je investice na podobné úrovni zhruba 1 až 1,5 mld. Kč.
Opravdu je možné v ČR snížit běžný investiční náklad na
pětinovou cenu reálně dosahovaných nákladů?
Z uvedených údajů lze potom stanovit odpovídající cenu
solárního tepla. Pro jednoduchost postačí uvažovat prostou cenu tepla stanovenou z investičních nákladů 1 až
1,5 mld. Kč a očekávaného zisku soustavy 50 000 GJ (při
uvedeném dimenzování stejně 100% pokrytí 60 000 GJ
nemůže být v podstatě dosaženo, plocha kolektorů i objem zásobníku by musely být zvětšeny o cca 20 %). Cena
vyrobeného solárního tepla se pohybuje na úrovni 2 až
3 tisíce Kč/GJ.
Posledním otazníkem, který se vznáší nad celým popraskem okolo solárních tepláren je obchodní model pro
realizaci stavby. Investorem a majitelem solární soustavy
pro CZT je dodavatel technologie – fakticky firma nabízející produkt „solární teplárny“. Město nebo obec, které se
rozhodne pro výstavbu takového solárního zdroje, není investorem (nevkládá své finanční prostředky), pouze odběratelem tepla s garantovanou cenou po dobu 10 let. Co
vede firmu, která nedávno vstoupila na burzu, k tak prodělečné činnosti? Vyrábět jeden GJ tepla za 2000 Kč
a prodávat ho za 500 Kč?
Autor: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Statistika solárního trhu – Česko
Nárůst instalací dosahuje v posledních letech 25
až 30 % ročně, u dodávky solárních kolektorů na
trh (zasklené kolektory) jde dokonce o více než
40% nárůst. V absolutních číslech bylo na český
trh v roce 2009 dodáno 50 tisíc m2 zasklených
solárních kolektorů.
Využití sluneční energie má v České republice relativně
bohatou historii. Státní podpora v 80. letech nastartovala
v tehdejším Československu rozvoj solární tepelné techniky
v programu racionalizace spotřeby a využití paliv a energie.
Podpora využití sluneční energie byla orientována na přípravu teplé vody v zemědělství a v potravinářském průmyslu, pro sportovní zařízení a bazény, ale také pro rodinné
domy a byty, pro objekty občanské vybavenosti, školství,

aj. Na konci 80. let nastal útlum způsobený především
špatnou ekonomikou a nízkou životností vyráběných solárních kolektorů.
S nástupem nových výrobních společností s novými typy
solárních kolektorů po roce 1992 začala nová etapa rozvoje
instalací především v rodinných domech. Důvodem růstu
zájmu o využití sluneční energie byl především růst cen paliv
a energie. Na konci 90. let byly spuštěny první dotační programy: Státní program, Operační programy (EU) a s nimi
začal výrazný rozvoj instalací a trhu zejména po roce 2002.
Šlo o nenárokové dotace, nicméně zkušenost ukázala, že jakákoli výše dotace byla dostatečným stimulem.

Celková instalovaná plocha činných systémů v m2

Historie vývoje dodávek solárních kolektorů na český trh [1]

V tab. 1 je uveden trend nárůstu instalované plochy v posledních letech. Nárůst instalací dosahuje v posledních letech 25 až 30 % ročně, u dodávky solárních kolektorů na
trh (zasklené kolektory) jde dokonce o více než 40% nárůst.
V absolutních číslech bylo na český trh v roce 2009 dodáno
50 tisíc m2 zasklených kolektorů. I přes tato vcelku optimistická čísla činí podíl solárního tepla na dodávce tepla
z obnovitelných zdrojů energie v ČR okolo 0,45 % (údaj
z roku 2009) [3].
Autor: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
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POJIŠTĚNÍ PRO KLIDNÉ SPANÍ
Pojištění odpovědnosti statutárního orgánu společenství
vlastníků a pojištění majetku jsou služby, o kterých by měl
uvažovat každý zvolený zástupce společenství, který dobrovolně převzal odpovědnost za správu domu. Každý zná
způsob, jakým jsou voleni členové výboru, kdy většinou
podlehne ten, který je „nejměkčí“ a nedokáže odolat tlaku
spolumajitelů.
V okamžiku, kdy členové statutárního orgánu jsou oﬁciálně
zapsáni do obchodního rejstříku, přebírají veškerou odpovědnost na svá bedra a ručí za způsobené škody i svým majetkem. Jestli si tuto skutečnost uvědomí až ve chvíli, kdy to je

to tak zvaně černé na bílém, mohou svého rozhodnutí litovat.
Nabízí se však pomoc ze strany pojišťoven, které mírní dopady při likvidaci případných škod. Co konkrétně nabízí statutárním orgánům společenství vlastníků Allianz pojišťovna, a.s.,
jsme se zeptali pojišťovací poradkyně Heleny Špaňhelové.
Jaké nabízíte základní pojištění odpovědnosti výboru SVJ?
Nabízíme možnosti z několika variant limitů pojistného
plnění. Pojistné je stanoveno pro celý výbor společenství
vlastníků bez ohledu na počet členů.
Co v případě pojištění za klienta uhradíte?
Hradíme ﬁnanční škody včetně pokut a penále, které
vzniknou například porušením povinnosti včas zajistit revize
inženýrských sítí, výtahu, a podobně. Dále se to týká škod
způsobených vedením účetnictvím (v případech kdy vedení
účetnictví zajišťuje oprávněná osoba). K tomu pak náleží náklady na soudní řízení o náhradě škody, právního zastoupení
a mimosoudního projednávání nároku poškozeného. Uvážíme-li, že nejrůznějších povinností, které musí správce ze
zákona vykonávat je obrovské množství, případná opomenutí a s tím i možnost způsobené škody či inkasovaného penále je relativně vysoká. Pro takové situace je nabízené
pojištění jistotou a „klidného spaní“ statutárního orgánu
společenství vlastníků a dobrým argumentem pro rodinné
příslušníky, kteří jsou vždy ochotni při krizových situacích
vám připomenout: Já jsem Ti to říkal!
Jaké jsou nabízené limity pojistného plnění a výše
pojistného?
Například při limitu plnění 1 000 000,- Kč je roční pojistné
3 300,- Kč a další konkrétní limit plnění a výše pojistného je
odstupňována až do výše 5 000 000,- Kč, kdy je roční pojistné 10 200,- Kč. Je důležité zdůraznit, že tyto podmínky
se mohou měnit podle situace na pojistném trhu.
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Stejným způsobem pojišťujete i představenstva
bytových družstev?
Pojištění odpovědnosti představenstva bytového družstva je řešena jiným pojistným produktem (pojištění odpovědnosti za škodu členů orgánů právnických osob), ale
v mnoha případech dochází k převodu družstevních bytů do
vlastnictví jednotlivých členů a následně ke vzniku SVJ v původně družstevním domě.
Nezřídka pak bytová družstva zastávají funkci statutárního orgánu nově vzniklého SVJ ať už jako člen výboru SVJ
nebo tzv. pověřený vlastník. V takovém případě si může
i „družstvo“ pojistit odpovědnost za škodu způsobenou
v souvislosti s výkonem činnosti statutárního SVJ, ale toto
pojištění se vztahuje výhradně na činnost družstva v rámci
SVJ nikoli na jinou činnost družstva.
V případech, kdy bytové družstvo vykonává funkci správce
nemovitosti pro jiného majitele bytového domu, například
pro SVJ, jedná se o podnikatelskou činnost provozovanou
na základě živnostenského oprávnění pro správu nemovitostí, tady můžeme nabídnout pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou podnikatelskou činností.
Vztahuje se pojištění odpovědnosti i na situaci kdy
nebyla nemovitost pojištěna proti škodám na majetku a například dům vyhoří?
V žádném případě ne. Pojištění odpovědnosti za škodu
lze sjednat pouze současně s pojištěním majetkových škod,
které je ze zákona povinné. Proto by žádný odpovědný
výbor neměl opomenout uzavřít pojištění majetku.
Allianz pojišťovna, a.s. přišla svého času jako první s rozšířeným balíčkem pojištění pro bytové domy. Vedle základních nebezpečí, která se obvykle pojišťují jako jsou požár,
vodovodní škody, škody způsobené vichřicí, krupobitím a povodněmi, nabízíme možnosti připojištění: přepětí, vandalismus, škody na stavebních součástech budovy, náklady na
výměnu zámků u dveří, pojištění nákladů na vyklizení místa
pojištění, náklady na úhradu vodného a stočného v přímé
souvislosti s únikem vody z vodovodního zařízení, poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci …
Stačíte držet krok s vyššími nároky klientů, kteří
si při revitalizaci a modernizaci domů zavádějí
nové technologie?
Pojišťovna inovuje a rozšiřuje svou nabídku na základě vývoje trhu, zkušeností a požadavků klientů, takže jsme dnes
schopni rozšířit naši nabídku například o pojištění výtahů
a klimatizací, elektronických vjezdových zařízení, připojištění
tepelných čerpadel, solárních a fotovoltalických panelů,
elektronického a kamerového zabezpečení domu, nebo
elektronických částí vchodových dveří. Pokud se vyskytnou
další možnosti modernizace domů novými technologiemi,
jsme připraveni na to reagovat i rozšířením pojistného krytí.
Allianz pojišťovna, a.s. si to může dovolit, protože je největší
pojišťovnou v Evropě.
Redakce děkuje za rozhovor.

Kontakt na pojišťovací poradkyni:
Helena Špaňhelová
e-mail: helena.spanhelova@iallianz.cz
tel. 605 941 484
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OCELOVÉ BALKONY A LODŽIE PEKSTRA
výroby. Díky tomu splňují balkony a lodžie PEKSTRA
včetně všech doplňků firmy nejpřísnější požadavky a kritéria. Naše balkony a lodžie dodáváme po celé České republice a neustále rozšiřujeme svoji výrobu a služby pro
zákazníky.
A připravujete něco nového pro své zákazníky?
Teď dokončujeme přípravu našeho nového katalogu pro
rok 2012, o který si mohou zájemci na našich stránkách
www.pekstra.cz napsat, rádi jim ho pošleme. V katalogu
najdou kompletní nabídku našich balkonů, lodžií, zábradlí,
stříšek a doplňků PEKSTRA včetně fotografií a popisu jednotlivých typů. Balkony i lodžie, které vyrábíme, jsou
vhodné pro všechny typy panelových i zděných bytových
domů. Balkony PEKSTRA 3X nabízíme nejen v základním
provedení, ale i pro betonové podesty, pro betonové lodžie
a v rozšířené variantě.

Před koncem roku jsme opět navštívili ﬁrmu PEKSTRA
spol. s.r.o., která vyrábí závěsné ocelové balkony a lodžie
a zeptali jsme se pana Pavla Kršky, jednatale společnosti,
jaký byl letošní rok?
Letošní rok se nám mimo jiné podařilo získat další certifikáty Technického a zkušebního ústavu stavebního
v Praze o zavedení a používání procesu svařování, který
odpovídá ČSN EN ISO 3834-2 v rozsahu ocelové konstrukce a zámečnická výroba a ES certifikát systému řízení
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A máte pro zájemce i nějakou novinku?
Pro naše zákazníky jsme připravili lákavou nabídku.
Pokud si u nás objednají 12 závěsných ocelových balkonů
v jakémkoliv provedení, získají od nás sušák na prádlo
ZDARMA. A pokud si u nás objednají 30 závěsných ocelových balkonů v jakémkoliv provedení, získají od nás zastřešení vstupu ZDARMA.

Pro zájemce o naše balkony nabízíme poradenství ZDARMA. Můžete nám zavolat na
tel.: 605 153 700 nebo napsat na e-mail:
info@pekstra.cz

29

30_31 ochrana bytu_DB 6_2011 25.11.11 18:52 Stránka 30

OCHRANA BYTŮ

UKRADENÝ – NEPRODEJNÝ
Jedním ze způsobů jak snižovat počty odcizených
předmětů je jejich označování. Možností se nabízí
mnoho; například označování mikrotečkami, čárovým kódem, gravírováním, číselným označování (kódováním). U všech metod označování
předmětů je velice důležitá vazba označení předmětu a jednotná celostátní databáze okamžitě
dostupná pro policejní složky. Takto označený
předmět je pro zloděje prakticky neprodejný.

stného činu předmět nebo pachatel pocházejí. Produktová
řada nového výrobku byla vyvinuta na zvládání všech forem
kriminality a je schválena britskou policií. Tato metoda, doplněná rozmístěním výstražných štítků na okna, dveře a jiných varovných nápisů odrazuje potenciální lupiče a zloděje,
neboť vědí, že budou pomocí nové technologie spojeni s trestnými činy, které páchají. Dalším odstrašujícím faktorem
pro ně je, že v rámci svých běžných postupů policie zkoumá
odcizený majetek a pachatele trestných činů, zda se na nich
nenacházejí jakékoliv stopy SelectaDNA.

OZNAČOVÁNÍ MAJETKU
První z nejjednodušších a nejefektivnějších způsobů
ochrany majetku je jeho permanentní značení leptáním
s uvedením ulice, čísla domu a poštovního směrovacího
čísla, nebo telefonním číslem či kódem klienta. Takto značený majetek odstrašuje zloděje, protože dělá ukradené věci
těžko prodejnými. Velkou výhodou je, že takto označené
předměty jsou pro policii mnohem snadněji identiﬁkovatelné
a umožňuje to i rychlejší navrácení ukradených věcí původnímu majiteli.
Druhý způsob je využití některé z neviditelných metod
značení majetku. Hodí se pro označení starožitností nebo
cenného majetku, který by, při použití permanentního označením, ztratil na hodnotě. Většina, pokud ne všechny, policejní jednotky, kontrolují ukradený majetek pomocí UV
lamp, takže každá značka rozpoznatelná pod UV světlem
může být nalezena. V minulosti využívalo mnoho lidí UV
pera, jako levnou cestu značení majetku, ale je důležité připomenout, že označení UV pery zaniká a je proto nutné je
pravidelně obnovovat.
Nyní je zdokonalován způsob neviditelně označeného majeteku pomocí forenzní DNA. Protože je však označení i pro
zloděje neviditelné, je nutné na toto opatření upozornit případného pobertu viditelným upozorněním, například: majetek tohoto domu (ﬁrmy) je označen! Záleží pak jen na vás,
které předměty takto označíte, nebo jestli označíte vše, co
máte doma. Doporučuje se rovněž mít seznam takto označených věcí.
Pro označování předmětů jsou k dispozici různé forenzní
označovací soupravy založené na stejném principu ztotožnění pachatele s odcizeným předmětem a s místem krádeže. K základním soupravám patří například forenzní
signální souprava navržená pro domácnosti a malé kanceláře – pomocí této sady si každý může označit a ochránit
přibližně 50 věcí či předmětů v domácnosti anebo v kanceláři, včetně televizorů a počítačů.

ZPŮSOBY APLIKACE
SelectaDNA sprej – sprej byl uveden na trh v roce 2008
a je jedním z nejúčinnějších způsobů na odrazování od vloupání do prostor podnikatelských subjektů a rychlých vloupaček. Prostory chráněné prostřednictvím popisovaného
spreje se okamžitě stávají těžkým cílem, protože pachatelé
trestných činů mají respekt před novou technologií. Vědí
totiž, že je spojuje s místem činu a trestnými činy, které páchají. Používá se v maloobchodních prodejnách, bankách,
klenotnictvích, skladech, na benzinových čerpacích stanicích,
ve školách a v jiných prostorách pro ochranu cenných zásob
a majetku.

SelectaDNA
S další, novou možností prevence kriminality, přicházejí
opětovně výrobci z Velké Británie. SelectaDNA je jedním
z nejpokročilejších forenzních způsobů snižování kriminality,
který nepopíratelně spojuje pachatele s místem trestného
činu a poskytuje jednotný řetěz důkazů. Každý takto označený výrobek nese netoxické látky obsahující jedinečný DNA
kód. Látku lze vidět pouze pod UV lampou. Po jejich zjištění
lze odebrat vzorek a podrobit ho forenzní analýze, a tím naprosto nezpochybnitelně prokázat, ze kterého místa tre-
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ilustrační foto

Vícebodové sprejové hlavice – na vstupních místech do
prostorů mohou být připevněny různé hlavice „SelectaDNA
Intruder Spray“, které při aktivaci rozprašují na pachatele
roztok obsahující látku ověřitelnou pomocí UV lampy a jedinečný kód DNA, který je nezpochybnitelným způsobem spojuje s místem trestného činu. Sprej lze aktivovat nouzovým
tlačítkem anebo může být napojen na stávající bezpečnostní
systém proti vloupáním. Jelikož faktor strachu z nově zaváděné technologie je mezi pachateli trestných činů velmi výrazný, je pravděpodobné, že vetřelci utečou z místa činu
ještě předtím, než cokoli odcizí.
Stopy roztoku lze odebrat z pokožky, vlasů a oděvu pachatele a odeslat je pro účely forenzní analýzy k prokázání
skutečnosti, že pachatel vnikl do konkrétních prostor. Ačkoli
jsou to látky neviditelné a neškodné, ulpí na vláknech oděvů
a zůstanou na pachateli celé týdny usazeny v záhybech pokožky. Policie v rámci svých běžných postupů hledá stopy
a v případě jejich nalezení jsou pachatelé nezpochybnitelným způsobem spojení s místem trestného činu, což pomáhá policii při odhalení pachatele a také poté při soudním
projednávání. Se systémem se standardně dodávají výstražné značky a nálepky na okna pro účely upozornění potenciálních pachatelů trestných činů na jeho použití
a odrazování od zaměření na uvedené prostory.
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SelectaDNA mast či gel – jsou určeny k ochraně materiálů v interiérech. Používají se pro jedinečnou identiﬁkaci
zločinců, kteří manipulují s majetkem nebo získávají nedovolený přístup do různých areálů. Když se zloděj dostane do
kontaktu s čirým gelem anebo s mastí, přenáší se na jeho
ruce a oděv. Pachatel je následně nezpochybnitelným způsobem spojen s místem trestného činu. Mast či gel je ideální
pro použití na kliky dveří, okna, parapety, zásuvky na peníze,
schránky a na jiných přístupových bodech a zařízení interiérů. Mast je využívána zejména jako prevence krádeže
kovů a kabelů.
CO OBSAHUJE SelectaDNA
SelectaDNA je typ forenzního kódování s přidaným beneﬁtem mikro-značení. Využívá chemické sloučeniny (unikátní syntetické vlákno, UV indikátor, mikroskopické tečky a lepidlo
založené na bázi vody) na vytvoření nejbezpečnějšího výrobku, se kterým můžete označit věci a chránit je před odcizením. SelectaDNA je infrastrukturální označovací řešení,
které obsahuje skupinu nanočástic, které jsou integrovány do
strukturálních složení tekutin, plastů, polymerů a jiných materiálů. Nanočástice je možné přečíst pouze pomocí speciálního skeneru, který svítí na molekuly a měří lámání světla.
Skener nevyžaduje žádnou speciální zručnost pro jeho použití.
Lak odolává extrémnímu počasí a teplotám až do 1000 °C.
CO DĚLÁ POPISOVANOU NOVINKU TAK EFEKTIVNÍ?
• Po vyschnutí není řešení viditelné pouhým okem, ale
pouze pod nasvícením pomocí UV lampy,
• dává všem typům majetku a předmětů její vlastní unikátní DNA,
• všechna data jsou držena na bezpečné a osvědčené policejní databázi,
• molekulární zámek zabraňuje neautorizovanému vstupu
nebo kopírování,
• zcela bezpečný forenzní systém chemického značení,
• má „Secured By Design“ licenci, co dělá výrobek preferovaný policií,
• identiﬁkace může být dosažena již z nepatrných stop
o velikosti špendlíkové hlavičky,
• novinka zůstává schovaná ve štěrbinkách na povrchu
každého předmětu,
• ve Velké Británii je SelectaDNA kompletně potvrzena
jako nezpochybnitelný důkaz před soudem.

TECHNICKÉ DETAILY
K základním technickým detailům SelectyDNA patří zejména:
• je postavena ze čtyř různých chemikálií,
• má dvě klíčové sekvence, jejichž identita musí být
známa dříve, než unikátní kód sekvence může být zpřístupněn,
• je to sekvence čtyř chemikálií v rámci DNA molekule,
která vytváří unikátní a speciﬁcké vlákno,
• stav způsobu DNA identiﬁkační technologie umožňuje
rozšíření a souvislou identiﬁkaci DNA molekul v jednoduchých vzorcích,
• zesílení postupu dovoluje velmi nízké indikační koncentraci, aby byla identifikovatelná s absolutní přesností,
• maličké koncentrace – méně než bilióntina objemu – zajišťují, že označené předměty zůstanou nepoškozené,
• je bezpečná pro životní prostředí a je netoxická,
• je zcela bezpečná a není založena na chemikáliích, které
jsou identiﬁkovatelné každým forenzním chemikem.
VÝHODY OZNAČOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ
Mezi nejvýznamnější výhody užívání nové forenzní metody patří:
• varovné štítky a upozornění informují zloděje, že majetek je „DNA chráněn“ a je tedy pro potenciálního zloděje
bezvýznamný z pohledu jeho možného zpeněžení,
• zvyšuje riziko zatčení zločinců a pomáhá předcházet budoucím vloupáním a podstatným způsobem snižuje příležitost k páchání zejména majetkové trestné činnosti,
• je rychle a snadno aplikovatelná na všechny hodnotné
věci od notebooků po nářadí, od starožitností k vozidlům, apod.
• usnadňuje získání výhodnějšího pojištění
• pro policii je velmi jednoduše odhalitelné označení předmětů pomocí tužkového mikroskopu vybaveného UV
lampou
• ve Velké Británii již mají přes 30 milionů předmětů označeno touto metodou a tamní policie má nonstop přístup
do vytvořené databáze označených předmětů
JUDr. Tomáš Koníček
a JUDr. Pavel Kocábek,
ilustrační foto – výrobce produktu
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BYDLENÍ SENIORŮ

Bělostné království pro pohodlné stáří
Tentokrát jsme zavítali k manželům, kteří nedávno změnili adresu a další bydlení zařizovali
s myšlenkou, že roky jim budou už jenom přibývat. Oba jsou už v důchodu, ale zatím pracují.
Změnou se chtěli včas připravit na okamžik, kdy
tomu už tak nebude a zbude jim víc času na procházky. Z bytu je to do přírody opravdu kousek.
Podmínkou bylo i dobré spojení do centra města.
Při volbě lokality nakonec rozhodla blízkost bydliště jejich dcery. Nový domov je navíc ukázkou,
že vybavení z bývalé domácnosti nemusí skončit
v bazaru, ale s citem a odvahou ho lze sladit
s moderními prvky v příjemný soudobý interiér.
Naši hostitelé prožili většinu
života v prestižní pražské
čtvrti. Čtyřpokojový byt ve vile
se zahradou umožnil prožít
hezké a bezpečné dětství
třem potomkům. Ale děti dospěly a osamostatnily se. Majitel nemovitosti pochopitelně
využil možnosti tržního nájemného, ale své požadavky
neúměrně stupňoval, aniž by
zohlednil investice, které manželé do zvelebování a údržby
bytu v průběhu let vynaložili.
Pevnou pohovku, vhodnou
pro starší lidi, doplňují
Změnilo se i okolí. Malé obtaburety k podložení nohou
chůdky pod tlakem obrova lehké mobilní stolky.
ského nákupního centra postupně zavřely dveře, ulice přišly o svou atmosféru, obyvatelé
o místa, kde se potkávali, pro každý rohlík se jelo autem.
„Jednoho dne jsem se podívala do realit na ceny nájmů
a pronájmů, protože na pořízení vlastního bytu jsme finance
neměli a zjistila jsem, že pro nás bude výhodnější zařídit se
v novém nebo rekonstruovaném bytě, než plnit za velké peníze rozmary pana domácího. Stanovila jsem si určité priority: byt měl mít tři pokoje, balkon nebo terasu, výtah
a dohodu o pronájmu jsem požadovala na několik let, nikoliv měsíců. Tehdy jsem si myslela, že zůstaneme někde poblíž bývalého bytu, ale názor jsem změnila, když jsem
objevila tento byt. Bylo to doslova za pět minut dvanáct,

protože téhož dne jsem měla
podepsat smlouvu na zcela jiný
byt,který jsem hledala celé měsíce“ přibližuje nám hostitelka
cestu k novému domovu. Uzavřená smlouva s je-ho majitelem
je ukázkou, že když se potkají rozumní a slušní lidé, mohou jen
všichni získat. Majitel totiž pořídil byt jako investici pro svou
malou vnučku a než by za vysoké nájemné střídal podnájemníky, nabídl obydlí k pronájmu na
dobu pěti let s opcí na dalších
pět za rozumnou cenu.

Skleněné police jsou subtilní,
ale snesou značnou zátěž.

VÍTĚZNÁ BÍLÁ
Třípokojový byt s kuchyňským koutem, komorou a dvěma
balkóny se paní Evě líbil na první pohled. S majitelem se jen
domluvila na výměně kuchyně, protože ta, kterou tu zařídil,
byla příliš křiklavá a nevyhovovala ani uspořádáním. A tak se
z bytu ve vile stěhovala dvanácti lety provozu prověřená sektorová kuchyňská linka a jako první podstoupila asi nejnáročnější zákrok, který v novém domově prováděli. Kupodivu ho
zvládl mladší syn zcela sám, poradil si i s nelehkou úpravou
efektních dřevěných roletek. Splnil také přání maminky a vyměnil stávající zelená dvířka za nová, bělostná, protože v tom
okamžiku už měla o příští podobě obývacího pokoje, který na

S úpravou kuchyně si poradil mladší syn. Vtipně uschoval trubku
odsavače par do dřevěného pláště.

kuchyň navazuje, svou představu a bílá v ní hrála podstatnou
roli. Za povšimnutí stojí dřevěný plášť, do něhož syn oblékl
nevzhledný vývod odsavače par. V lince má místo i příruční
chladnička, její objemná sestra s mrazákem sídlí v komoře.

ŠLECHTICKÉ SEZENÍ

Postele se stěhovaly ze staré adresy, splňují veškeré požadavky
na zdravé spaní.
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V obývacím pokoji se naše hostitelka omezila jen na nejnutnější, ale vybavení hledala s ohledem na praktické nároky
poměrně dlouho. Začněme pohovkou, ta neměla být příliš
robustní, nízká a měkká, z takové se starším lidem špatně
vstává. Nakonec testem prošlo dílo Radima Šlechtického od
firmy Böhm. Taburety v designu potahu a polštářů, které
slouží pro oporu nohou při sledování televize, jsou opět synovým dílem, stačilo jen k pohovce přiobjednat kovové
nožky a potahový materiál. Odkládací stolky italské prove-
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nience Calligaris s bílou plochou jsou subtilní, tudíž i snadno
přemístitelné. Také jednoduchý skleník, v němž vyniká
běžně používaný cibulák, má nějaký rok služby za sebou.
Truhláři Janu Čermákovi z Proseče se už před mnoha lety
povedl vskutku nadčasový kousek. Účelným doplňkem jsou
skleněné police, pro které se paní domu rozhodla. A nepořídila je najednou. Nejprve přišly na řadu lišty, testovala jejich
vzhled i nosnost a pak ve sklenářství Pudil objednala skla.
Tento prvek prochází celým bytem, objevíte ho v předsíni,
v ložnici i v pracovně. Jsme totiž na návštěvě u „knihomilů“
a svazky rozptýlené na skleněných policích ztrácejí charakteristickou hřmotnost knihoven, navíc umožňují knihy přehledně žánrově nebo autorsky roztřídit. Jídelní stůl je rozkládací a se šesti židlemi, pochází z internetové aukce.
Skříňka pod televizorem má v dodacím listě uvedeno, že jde
o součást značkového kuchyňského vybavení, což naši prů-

Obývací pokoj s jídelním sezením navazuje na kuchyň, skýtá
pohodlí a působí vzdušně.

vodkyni neodradilo a povýšila ji na úkryt kulturního poselství
hudebních a filmových nosičů. Z obývacího pokoje se vchází
na balkon, zvaný oddechový. V létě rozšiřuje byt o další prostor a nabízí uklidňující pohled do korun stromů.

SKŘÍNĚ SE STEJNOU TVÁŘÍ
V předsíni, hned u vstupu do kuchyně nabízejí své služby
dvě skříně, jedna je potravinová, druhá skladuje čistící a hygienické prostředky. Paní domu tak určila jinou roli šatníkům
z Ikeii, které pořizovala právě do ložnice, stačilo jen upravit
jejich hloubku a všechny úložné prostory v bytě dostaly
jednotnou tvář. Dostatečně vysoká lůžka splňují nároky na
zdravé spaní. Stěhovala se ze staré adresy a společnost jim
dělají kromě skříní vybavených vyklápějícími závěsy a drátěnými koši za posuvnými dveřmi mobilní odkládací stolky
zastupující klasické noční. Malé vychytávky přispívají ke každodennímu pohodlí: háčky na dveřích k odkládaní županů,
roleta na jejich skle chrání spáče před světlem z pracovny,
záclonová konzole na zdi slouží k nočnímu zaparkování postelových přehozů. Z ložnice se vchází na balkon, zvaný „hospodářský“, věší se sem prádlo.

DESIGNOVÝ SLET V PRACOVNĚ
Také v pracovně nenajdeme dva kousky nábytku, které by
pocházely z téhož rodiště, ale přesto k sobě dokonale ladí.
Z původního bydliště se přesunula prosklená knihovna,
která přišla na svět v Itálii a prodávala se s neodolatelnou
slevou. Premiéru má dávno za sebou rovněž pracovní stůl
a židle dobré značky BoConcept. Stolek na kolečkách je replikou proslulého designérského kousku z ocele a skla, s na-

V pracovně paní domu se sešly značkové kousky nábytku.

stavitelnou výškou, který Eileen Greyová navrhla v roce
1927 pro dům v Roquerbrunne. Znovuobjevenou slávu trubkového nábytku připomíná také křeslo Sadi z MM interiéru.
Manželé si ho koupili asi před sedmi lety, ale v nabídce firmy
je dodnes. Zvláštní péči věnovala paní domu, která pracovnu
využívá především, protože tvoří z domova, pohovce. Přála
si, aby byla rozkládací a poskytla azyl k přespání hosta, kategorický požadavek vznesla na opěrku zad, měla být dostatečně pevná a kolmá, na takové se dobře relaxuje z pozice věčné práce u počítače. Radim Šlechtický bílou koženou
krasavici se systémem klik – klak zhotovil na zakázku se
šroubovacími zadními nohami, což umožňuje posunout je
do výšky, která garantuje ploché lůžko na spaní a požadovaný úhel k posezení. Také tady se setkáme se skleněnými
policemi na zdi a skříňkou pod televizi.
Celým bytem prostupují obrazy, převážně grafiky, navíc ke
každému se váže nějaký příběh. K favoritům naší hostitelky
ovšem patří dvě olejomalby od Antonína Rychlovského. Příjemné poselství nesou svítidla a lampy, některá se přistěhovala, další společnice jim opatřila hostitelka. Dva dokonalí
reprezentanti designu, každý z jiného století, spolu sdílejí
předsíň: starožitný stolek po dědečkovi a věšák s typicky
vtipnou nadsázkou z Naoka. Když se loučíme, seznamuje
nás paní domy s dalšími plány. Rozhodně se najde místo pro
pár grafik, jídelnímu stolu v obývacím pokoji prý rozhodně
víc budou slušet lehké plastové židle, které už vyhlédla a na

Koupelnu naši hostitelé bourat nemohli, a tak se vytouženému
sprchovému koutu přiblížili alespoň instalací závěsu.

oddechovém balkoně přezimují hliníková křesílka, která vystrnadila své plastové předchůdce. Byt, který je i domovem
dvou úžasných domácích koček, se sice zařizoval s vizí pohodlného stáří, ale s mladými myšlenkami především naší
hostitelky, která má kromě estetického citu i trpělivost hledat na trhu takové vybavení a doplňky, které si vysnila.
Text: (dk)
Foto: Richard Dvořák, www.fotografovani.net
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REKONSTRUKCE KOUPELNY

NA KOUPELNU S ROZUMEM
Každý, kdo už má s vybavováním bytů nějakou
zkušenost, jistě potvrdí, že největší péči je potřeba věnovat zázemí bytu. Máme-li šatnu s dostatkem úložných prostorů, bezpečnou, přiměřeně velkou kuchyň, koupelnu, která skýtá pohodlí a dobře se udržuje, je vyhráno. K vlastnímu
bydlení už potřebujeme jen sezení v obývacím
pokoji, jídelní kout a zdravé spaní.
Proto bychom budování zázemí měli věnovat péči a pozornost, přílišné šetření se nevyplácí. Daleko snadněji pořídíte novou sedací soupravu do obýváku než nové obklady
nebo baterie. Tentokrát jsme se zaměřili na koupelny. Plánujete-li jejich přestavbu nebo třeba jen úpravu, nechte se
inspirovat. Zavítali jsme na pankrácké sídliště a podívali se,
jak se dá rekonstruovat koupelna v panelovém domě. Byty
v tolikrát odsuzovaných panelácích jsou nyní za přijatelné
ceny a pokud je dům ve slušném stavu, zateplený, má kvalitní okna a střechu, není důvod s koupí váhat. Tak uvažovali
dva mladí lidé, Lucie a Martin, kterým se naskytla příležitost
pořídit si byt od staré paní, ta se stěhovala do rodinného
domu ke svým dětem. Byt byl čistý, udržovaný, ale v původním stavu, což dvojici naprosto vyhovuje, protože si ho
mohou uspořádat podle svých představ, aniž by litovali vynaložených prostředků do leckdy sice nákladné, ale nevkusné rekonstrukce.

Také při úpravě hygienického zařízení u sousedů se dostala ke
slovu mozaika.
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„Nevěřila jsem svým očím, když jsem vstoupila do koupelny
a připadala jsem si jako ve skříni. Jedny dveře do ní vedly
z předsíně a druhými jste prošli do kuchyně. Přitom jste minuli vanu a umývadlo na takovém držáku,“ popisuje Lucie
stav koupelny, kterou zralejší generace dobře znají. Problém

Koupelna Lucie a Martina je líbivá díky jednoduchému, ale velmi
vkusnému designu.

průchozí koupelny se kdysi řešil uzamčením dveří, na které
se ze strany kuchyně postavila chladnička a z opačné strany
našlo místo obvykle zrcadlo a už nepohyblivé umývadlo. Soﬁstikovanější obyvatelé umakartové jádro obkládali dalšími
materiály a ty případně zakrývali omyvatelnými tapetami. Teprve o pár let později nechávali první odvážlivci „hygienickou
skříň“ odstranit a na jejím místě postavit zděné jádro.
Stejně se k rekonstrukci postavila Lucie a Martin. „Nejdříve jsme zvažovali, že koupelnu spojíme s toaletou a získáme tak větší prostor. Ale myslím, že tady pár let vydržíme
a plánujeme děti, počítáme s rodiči, že nám pomohou s jejich hlídáním. Nakonec jsme si řekli, k čemu nám bude veliká
koupelna, do které bude moci stejně pouze jeden člověk. Při
vyšší frekvenci osob v bytě, v tom žádnou velkou výhodu
nespatřuji,“ uvažuje nahlas Martin, když nám předvádí
zbrusu novou koupelnu. Dispozice koupelny zůstala nakonec téměř stejná, pár centimetrů navíc získala posunutím
jedné z obvodových stěn směrem do obývajícího pokoje.
„Přáli jsme si trochu nadčasový design, který se hned tak
neokouká a jeho barva nebude tlouct do očí, upřesňuje
Lucie. Při výběru obkladaček měla rozhodující slovo. „Nakonec jsem volila neutrální šedou, která si rozumí s každou
barvou a umožňuje měnit doplňky podle nálady. Když sem
dáme červené ručníky navodíme zcela jinou atmosféru než
třeba s černými, ty ji dodávají luxusní dech.“ Partneři si vybrali velkoformátové obkladačky na podlahu i obklad. Kombinací s něžnou drobnou mozaikou, která je nyní velice
módní, dosáhli zajímavého efektu. Jednoduchý design mají
i baterie, povšimněte si, že k dispozici je několik tipů sprch.
Kromě ruční ještě stojanová a masážní. Vana plní díky skleněné zástěně rovněž roli sprchového koutu. „Pečlivě jsme
zvažovali také objem vany. Poskytuje dost prostoru pro příjemnou očistu, ale bránili jsme se přílišné spotřebě vody,“
dodává Martin.
Toaleta zůstala při rekonstrukci hygienického zařízení na
svém místě a přibylo do ní malé umyvadlo. Tenhle drobný
výdobytek lze doporučit všem, uvítají ho nejen majitelé, ale

34_35 koupelny_DB 6_2011 25.11.11 18:54 Stránka 35

zejména hosté. Koupelna Lucie a Martina je dokladem, že
při vynaložení rozumných ﬁnančních prostředků se dá pořídit koupelna velmi dobré kvality.
Také sousedé našeho páru podrobili koupelnu úpravě. Na
rozdíl od Lucie a Martina ovšem získali už zděné jádro. Dráždil je ovšem křiklavý obklad. Proto koupelnu nechali obložit
znovu a také oni byli ve volbě barev střízliví. Pohráli si s mozaikou, z níž vytvořili lem na vanou a rozbili tak ucelenou
plochu. Volbou umyvadla se zakrytým odpadem dodali své
koupelně vznešenější tvář, stejně tak jako mozaikovým stupínkem pod ním. Droboučké obklady navozují dojem většího
prostoru, proto jsou tak oblíbené v menších koupelnách.
Třetí příklad úpravy hygienického zařízení je z téhož domu.
Jeho majitelé a zčásti i tvůrci přistoupili k odvážnějšímu
řešení v prostorovém i barevném uspořádání. Proto připojili
k původní koupelně nejen toaletu, ale také část ložnice.
Výhodou panelových domů je, že se v nich kromě nosných
zdí, snadno bourá. „Krokem“ do pokoje získali místo na
sprchový kout, po němž toužila paní domu, ale brzo si ho
oblíbil i její partner. Dnes se shodují, že vanu, která je až moc
velká, využívají čím dál tím méně. Zato sprchový kout si
sotva odpočine. O takové zkušenosti je dobré vědět. Než
se pustíte do rekonstrukce hygienického zařízení, řádně
zvažte své požadavky, potřeby a představy. To, co vyhovuje
v jedné rodině, vás může brzo omrzet. Každopádně se vyplatí včas navštívit některé koupelnové studio, kde najdete
spoustu nápadů, prohlédnete si koupelny zařízené různě ve
stejném prostoru. Domnívat se, že ušetříte, když si budoucí
koupelnu nakreslíte sami, je bláhové a věřte, že skutečnou
úsporu nejen peněz, ale i nervů vám přinese důmyslně vybavená koupelna okem odborníka.
Text (dk), Foto: www.fotografovani.net

Tato koupelna je odvážnější barevně i prostorově. Vzadu za
umývadlem je sprchový kout a díky připojení toalety se sem vešla
také pračka.

35
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Vyjádření k článku 8 – Měření a informativní vyúčtování z navrhované SMĚRNICE EpaR o energetické účinnosti

Ing. Ladislav Č e r n ý

Vyjádření k článku 8 – Měření a informativní vyúčtování
z navrhované SMĚRNICE EpaR
o energetické účinnosti
a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.

Několik slov úvodem.
Stejně jako o dosud platné Směrnici, která má být touto
novou Směrnicí nahrazena, na její údajně nedostečnou aplikaci v ČR (především na článek 13) byly šířeny zavádějící interpretace (které vedly až ke stížnostem do Bruselu),
i v souvislosti se zveřejněným návrhem této nové Směrnice
se již vyskytují a publikují účelové dezinformace a tendenční
„zaručené“ výklady téže problematiky obsažené v článku 8.
Jde o matení pojmů za účelem získání výhod v podnikání,
pokud jde o „měření“ tepla v bytech vytápěných ústředním
vytápěním, na úkor domácností. Hra s pojmy, jako je „skutečná spotřeba energie“ v bytě, konečný zákazník, konečný
spotřebitel, má sloužit ke klamání veřejnosti. Cíl této hry je
jediný: snadno dosahovaný zisk některých rozúčtovazelů
nákladů na vytápění (v jejich pojetí: stanovení spotřeby
tepla v bytech a to ještě skutečné!), při čemž dosažení
úspor energie na základě účinné motivace, založené na

Znění návrhu:
(navrhovaná dikce známá ke dni 14. 11. 2011, úpravy
z října 2011 jsou zvýrazněny tučně kurzívou – podle soukromého překladu)

Článek 8
Měření a informativní vyúčtování
1.
Členské státy zajistí, aby konečným uživatelům elektřiny,
zemního plynu, dálkového vytápění nebo chlazení a dálkově
dodávané místní teplé vody byly poskytnuty individuální
měřiče, které přesně změří a zpřístupní jim jejich skutečnou
spotřebu energie a poskytnou údaje o skutečném čase
spotřeby, v souladu s přílohou VI.
Při zavádění inteligentních měřičů podle směrnic 2009/
/72/ES a 2009/73/ES týkajících se trhů s elektřinou a s plynem a při stanovení minimálních funkčních požadavků na
měřiče a povinností pro účastníky trhu členské státy zajistí,
aby byly plně zohledněny cíle energetické účinnosti a přínosy pro konečné zákazníky.
V případě elektřiny a na žádost konečného zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, aby měřidlo mohlo započítávat

spravedlivé a hodnověrně a srozumitelně stanovené úhradě
za vytápění, se ocitá na vedlejší koleji. To samozřejmě není
cílem úsilí Evropského společenství. Jeho cílem je poskytnout objektivní informace odběratelům energie (= zákazníkům) a konečným uživatelům (= spotřebitelům) o užití
(spotřebě) energie a tím je zainteresovat na hospodárném
a šetrném nakládání s energií.
Nová, připravovaná Směrnice vnáší více světla do oblasti
užívání tepelné energie a způsobu jejího oceňování v bytech
tím, že vedle metrologického měření spotřeby energie deklaruje rozúčtovní nákladů na vytápění budovy mezi bytové
jednotky pomocí indikace tepla (ve skutečnosti jde o registraci teploty). To je významný posun. Leč jsou ve Směrnici,
mj. i díky jazykovýn nuancím, určitá úskalí, která mohou
svádět k nekalým způsobům v soutěži o trh pomocí zavádějících interpretací některých ustanovení. O tom je také
toto vyjádření.

elektřinu vyrobenou v budově konečného zákazníka a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to koneční zákazníci
požádají, členské státy zajistí, aby byly údaje měření jejich
výroby nebo spotřeby v reálném čase zpřístupněny třetí
straně, která jedná jménem konečného zákazníka.
V případě vytápění a chlazení, pokud je budova zásobována ze sítě dálkového vytápění nebo prostřednictvím
ústředního vytápění, musí být na vstupu do budovy instalován měřič tepla nebo na výstupu z vlastního kotle. Také
v budovách s více bytovými jednotkami musí být do 1.1.
2015 nainstalovány individuální měřiče spotřeby tepla, aby
bylo možné měřit spotřebu tepla nebo chlazení u každého
bytu. Pokud použití individuálních měřičů spotřeby tepla
není technicky možné, použijí se individuální indikátory pro
rozdělování nákladů na vytápění v souladu se specifikacemi
uvedenými v příloze VI bodu 1.2. pro měření spotřeby tepla
na každém radiátoru, vyjma případů, kdy se to ukáže jako
cenově nevýhodné.
Členské státy stanoví pravidla pro rozdělování nákladů na
spotřebu tepla v budovách s více bytovými jednotkami zásobovanými dálkovým vytápěním nebo chlazením. Taková
pravidla musí zahrnovat pokyny týkající se opravných koeficientů, jež mohou zohlednit vlastnosti budov, například
přenos tepla mezi bytovými jednotkami.
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2.
Kromě povinností vyplývajících ze směrnice 2009/72/ES
a směrnice 2009/73/ES týkajících se vyúčtování členské
státy nejpozději do 1. ledna 2015 zajistí, aby vyúčtování
bylo přesné a aby bylo založeno na skutečné spotřebě, pro
všechna odvětví, na která se vztahuje tato směrnice, včetně
distributorů energie, provozovatelů distribučních soustav
a maloobchodních prodejců energie, při zajištění minimální
četnosti stanovené v příloze VI bodu 2.1. Pokud měření
schopné poskytovat údaje (přímo) dodavateli nelze instalovat, tato povinnost může být splněna systémem samoodečtu konečnými zákazníky, kteří oznámí dodavateli
energie odečty ze svého měření. Spolu s vyúčtováním
obdrží koneční zákazníci rovněž vhodné informace se
zevrubným přehledem stávajících cen energie v souladu
s přílohou VI bodem 2.2. Vyúčtování se nemusí shodovat
s požadovanou aktuální úhradou.

2

Členské státy zajistí, aby konečným zákazníkům byl nabídnut výběr mezi elektronickým nebo písemným vyúčtováním a možnost snadného přístupu k doplňujícím údajům, jež
umožňují podrobnou vlastní kontrolu historické spotřeby,
jak je stanoveno v příloze VI bodu 1.1.
Členské státy musí vyžadovat, aby na žádost konečných
zákazníků údaje o jejich vyúčtování za elektřinu a historické
spotřebě byly zpřístupněny poskytovateli energetických
služeb určenému konečným zákazníkem.
3.
Údaje z měření nebo vyúčtování individuální spotřeby
energie, jakož i ostatní údaje uvedené v článcích 1, 2, 3
a příloze VI se poskytují konečným zákazníkům bezplatatně.

PŘÍLOHA VI
Minimální požadavky na měření individuální spotřeby energie
a četnost vyúčtování na základě skutečné spotřeby

1. Minimální požadavky na měření individuální
spotřeby energie
1.1. Individuální měřiče
Pokud jsou instalovány individuální měřiče, členské státy
zajistí, aby byly připojeny k rozhraní, jež zajišťuje zabezpečenou komunikaci s konečným zákazníkem a umožňuje,
aby měřič podával soukromá metrologická data konečnému
zákazníkovi nebo třetí straně určené konečným zákazníkem.
Rozhraní poskytuje soukromé informace umožňující konečnému zákazníkovi lépe kontrolovat svou spotřebu energie a používat tyto informace pro případnou další analýzu.
Takové informace uvádějí minimálně skutečnou míru
spotřeby (např. kWh, kJ, m3) a náklady, které s ní souvisejí,
a sdělují se ve formátu, který podporuje rozhodování zákazníků v oblasti energetické účinnosti.
Vnitrostátní regulační orgán zajistí, aby rozhraní poskytovalo také veřejné údaje, jež umožňují konečnému zákazníkovi seznámit se s používanými sazbami stanovenými
v závislosti na době používání, v reálném čase, cenami ve
špičkách a úlevami za snížení spotřeby v době špiček.
Soukromé údaje poskytované prostřednictvím rozhraní
musí nabídnout konečnému zákazníkovi možnost porovnat
své historické úrovně spotřeby (v místní měně a v kWh, kJ
nebo m3):
a) za posledních sedm dní, v každém jednotlivém dni;
b) za celý poslední týden;
c) za celý poslední měsíc;
d) za stejný celý měsíc předchozího roku;
e) za celý poslední rok.
Tato historická období musí odpovídat období, za které
se provádí vyúčtování, pro zajištění konzistence s účty domácností.

Doplňující údaje o historické spotřebě (každý den, týden,
měsíc, rok od zahájení přesného měření) a další užitečné
údaje umožňují zákazníkům detailnější sebekontrolu (např.
grafické znázornění individuální spotřeby; referenční údaje,
souhrnná spotřeba/úspory/výdaje od počátku platnosti
každé smlouvy, podíl individuální spotřeby energie vyráběné
z obnovitelných zdrojů a úspory emisí CO2, které s ní souvisejí, atd.) musí být snadno dostupné buď přímo na rozhraní,
nebo přes internet.
1.2. Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění
Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění musí být
vybaveny jasně čitelnými displeji, jež umožní konečnému
zákazníkovi seznámit se se současnou úrovní spotřeby,
jakož i s úrovněmi historické spotřeby. Historická období
zobrazená indikátorem pro rozdělování nákladů na vytápění musí odpovídat obdobím, za která se provádí vyúčtování.

2. Minimální požadavky pro vyúčtování
2.1. Četnost vyúčtování na základě skutečné spotřeby
Vyúčtování na základě skutečné spotřeby se provádí tak
často, aby zákazníci mohli svou spotřebu energie regulovat:
a) měsíčně u spotřeby elektřiny;
b) nejméně jednou za dva měsíce u spotřeby zemního
plynu; pokud se plyn používá pro individuální vytápění,
vyúčtování se provádí měsíčně;
c) u dálkového vytápění a chlazení se provádí vyúčtování
měsíčně po dobu topné sezóny nebo sezóny chlazení;
d) nejméně jednou za dva měsíce u vyúčtování dodávky
teplé vody.
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Vyúčtování na základě měření spotřeby tepla pomocí indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění musí doprovázet vysvětlení čísel dostupných na displeji indikátorů pro
rozdělování nákladů na vytápění s ohledem na standardní
vlastnosti indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění
(EN 834)44
44 EN 834 – Norma týkající se indikátorů pro rozdělování
nákladů na vytápění místnosti otopnými tělesy – Indikátory
napájené elektrickou energií
2.2. Minimální informace obsažené ve vyúčtování
Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci měli ve svých
vyúčtováních, smlouvách, transakcích a stvrzenkách na distribučních místech k dispozici tyto informace:
a) aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie;
b) srovnání aktuální spotřeby energie konečného zákazníka se spotřebou za stejné období předchozího roku,
nejlépe v grafické podobě;
c) srovnání s průměrným normalizovaným nebo vzorovým
konečným zákazníkem stejné uživatelské kategorie;
d) kontaktní údaje na organizace konečných zákazníků,
energetické agentury nebo podobné subjekty, včetně
adres internetových stránek, u nichž jsou dostupné informace o opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti,
srovnávací profily konečných uživatelů a objektivní
technické údaje o energetických spotřebičích.
2.3. Poradenství týkající se energetické účinnosti doprovázející vyúčtování a další informace pro konečné zákazníky
Při zasílání smluv a změn ve smlouvách a ve vyúčtování,
které zákazníci dostávají, nebo na internetových stránkách
určených jednotlivým zákazníkům, distributoři energie, provozovatelé distribučních systémů a maloobchodní prodejci
energie musí své zákazníky jasně a srozumitelně informovat
o kontaktních údajích nezávislých středisek pro poskytování
poradenství spotřebitelům, energetických agentur nebo podobných institucí, včetně jejich internetových adres, kde
mohou získat poradenství ohledně dostupných opatření ke
zvyšování energetické účinnosti, srovnávacích profilů pro jejich spotřebu energie a technických údajů o energetických
spotřebičích, které mohou pomoci snížit spotřebu těchto
spotřebičů.
Vyjádření (poznámky, připomínky, názory) ke znění
návrhu článku 8 a přílohy VI
( k českému znění)
1.
Pododstavec 1
Zásadní, klíčové je – pro celý článek 8 resp. i celou
směrnici – použití odpovídajícího českého ekvivalentu pro
anglický výraz „final customer“ při aplikaci jednotlivých ustanovení směrnice do praxe v českém prostředí podle obsahového významu ustanovení. Pro anglické slovo „customer“
nalezneme ve slovnících české výrazy: zákazník, odběratel,
uživatel, spotřebitel. Naše legislativa registruje významový
rozdíl mezi zákazníkem (odběratelem) a spotřebitelem
(uživatelem).

Podle energetického zákona se rozumí:
zákazníkem fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu odběrným elektrickým zařízením, které je připojeno
k přenosové nebo distribuční soustavě, která nakoupenou
elektřinu pouze spotřebovává nebo přeúčtovává, nebo
v případě plynu:
zákazníkem fyzická či právnická osoba odebírající plyn
odběrným plynovým zařízením, které je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě nebo k těžebnímu plynovodu, která odebraný plyn pouze spotřebovává nebo
přeúčtovává; případě tepelné energie:
odběratelem tepelné energie distributor, vlastník či společenství vlastníků odběrného tepelného zařízení; odběratelem může být také konečný spotřebitel; dodávka tepelné
energie přímo konečnému spotřebiteli je podmíněna přímým
odběrem pro všechny konečné spotřebitele v centrálně vytápěném objektu,
konečným spotřebitelem fyzická či právnická osoba, která
dodanou tepelnou energii pouze spotřebovává.
Pokud se týká bytů (nebytových prostor) v budovách
s více bytovými jednotkami jsou jejich uživatelé – nájemci či
vlastníci bytů v případě užívání elektřiny a plynu (konečnými)
zákazníky a zároveň (konečnými) spotřebiteli. Jsou zákazníky prodejce, obchodníka s elektřinou nebo plynem (podle
znění Směrnice jsou zákazníky distributora, provozovatele
distribučních soustav, maloobchodního prodejce energie, viz
dále), v obchodně právním vztahu. Při užití elektřiny (případně i plynu) ve společných částech budov (domu) (chodby,
schodiště, výtah) jsou pouze konečnými spotřebiteli – uživateli energie, zatímco konečným zákazníkem je vlastník budovy. Vlastník budovy poskytuje uživatelům bytů a nebytových prostor službu – osvětlení společných částí,
používání výtahu, nikoli energii, ve vztahu občansko právním. Náklady za spotřebu energie (elektřiny, případně plynu)
v tomto případě rozděluje, přeúčtovává konečným spotřebitelům – nájemcům či vlastníkům bytových jednotek.
V případě tepelné energie jsou uživatelé bytových jednotek konečnými spotřebiteli (uživateli) tepelné energie, nikoli
zákazníky. Zákazníkem – odběratelem tepelné energie,
podle dikce směrnice „dálkového vytápění“, je vlastník budovy – vlastník odběrného tepelného zařízení – ve vztahu
obchodně právním k dodavateli (podle dikce směrnice je dodavatel energie – distributor, provozovatel distribučních
soustav, maloobchodní prodejce energie). Vlastník budovy
zajišťuje své obligatorní plnění vůči uživatelům bytů a nebytových prostor, tj. vytápění a teplou vodu jako službu poskytovanou s užíváním bytů (bytových jednotek) ve vztahu
občansko právním. Odběratelem – zákazníkem může být ve
zcela specifikých případech, kdy to vnitřní rozvodné odběrné
tepelné zařízení umožňuje, i konečný spotřebitel. (Viz dikce
z energetického zákona; „odběratelem může být také konečný spotřebitel; dodávka tepelné energie přímo konečnému spotřebiteli je podmíněna přímým odběrem pro
všechny konečné spotřebitele v centrálně vytápěném objektu“).
Poznámka: na tomto místě je třeba si uvědomit, že
součet změřených (ne „spotřebovaných“ vzhledem k vlastnostem tepelé energie, která má schopnost akumulace, prostupuje stěnami a působí se strvačností) množství tepelné
energie v takto vytápěných bytových jednotkách je významně nižší než změřené množství na vstupu do budovy.
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Toto měření „na patě domu“ je důvodně vyžadováno v pododstavci 4 tohoto odstavce Směrnice. Jednak část tepla
uniká z rozvodného zařízení do prostoru stavební konstrukce budovy, jednak jsou ve společných částech budovy
instalovány radiátory či tepelné registry. I toto teplo hradí
koneční spotřebitelé. Proto také i v případě měření tepla
měřiči na vstupu do bytů se obvykle rozdělují celkové náklady na vytápění budovy. Ostatně vyhláška č 372/2001
Sb., (viz podrobněji níže komentář k pododstavci 5) tuto situaci reflektuje v ustanovení § 4 odst 3, v pravidlech o rozúčtování nákladů spotřební složky, kde se stanoví, že
„spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele
úměrně výši nákladů měřičů tepelné energie nebo indikátorů
vytápění…“)
V kontextu s ustanoveními pododstavců 4 a 5 a s přihlédnutím k bodům 1.1. a zejména 1.2. (indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění) přílohy VI je užitý pojem
„konečným uživatelům energie“ v prvém řádku nevhodný
a krajně zavádějící. Mělo by být užito slov „konečným zákazníkům“ ve smyslu definice tohoto pojmu v článku 2
Směrnice, podle které je „konečným zákazníkem fyzická
nebo právnická osoba, jež nakupuje energii pro své vlastní
konečné využití“. Pokud se týká tepelné energie, je to vlastník budovy (fyzická nebo právnická osoba – družstvo, společenství vlastníků jednotek atp.), který nakupuje tepelnou
energii k vlastnímu konečnému využití, totiž k temperování
domu (budovy) jako celku a k zajištění svého obligatorního
plnění vůči uživatelům bytových jednotek – vytápění. Tepelnou energii nekupuje v tomto případě konečný spotřebitel,
ten platí za službu vytápění zabezpečovanou vlastníkem budovy jako obligatorní plnění s pronájmem bytu či s užíváním
bytu.
Podle zákona o hospodaření energií se rozumí:
vytápěním – proces sdílení tepla do vytápěného prostoru
zajišťovaný příslušným technickým zařízením za účelem vytváření tepelné pohody či požadovaných standardů vnitřního
prostředí, který se člení na ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální vytápění; ústředním vytápěním –
vytápění, kde zdroj je umístěn mimo vytápěné prostory
a slouží pro vytápění více bytových či nebytových prostor;
budovou – zastřešená stavba se stěnami, v nichž se používá
energie k úpravě vnitřního prostředí.
Na závěr k tomuto podootstavci v souvislosti s uvedeným
kostatováním shora je nutné zdůraznit, že k budově jako
celku, jako spotřebiči energie se vztahují ustanovení o požadované spotřebě podle Směrnice o energetické náročnosti
budov a podle zákona o hospodaření energie. Veškerá
opatření a odpovědnost za efektivní a úsporné využití tepelné energie směřují k vlastníku budovy, ne k uživatelům
bytů, konečným spotřebitelům tepelné energie.
Pododstavec 2
Není, co dodat.
Pododstavec 3
V tomto pododstavci, týkajícím se pouze elektřiny, je
míněn konečným zákazníkem uživatel bytu (nebytového
prostoru) nebo vlastník budovy. Uživateli bytu v budově
sotva by mělo být umožněno, aby si vyráběl elektřinu.
Nicméně dikce z pododstavce, že se jedná o „elektřinu vyrobenou v budově konečného zákazníka“, ještě sama o sobě
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nevylučuje, že si uživatel bytu nemůže vyrábět elektřinu
v budově konečného zákazníka, poněvadž on tím konečným
zákazníkem je a provozovatel měřiče elektřiny (elektroměru)
by mu měl „započítat elektřinu vyrobenou v budově“. Mělo
by být explicitně vymezeno, o koho se jedná, resp. o koho
se nejedná – pravděpodobně o uživatele bytu či nebytového
prostoru.
Podoodstavec 4
Doplněná dikce spolu se zněním prvého odstavce bodu
1.1. přílohy VI vnáší jasné rozlišení mezi individuálním
měřičem tepelné energie podávajícím „metrologická data“
(viz bod 1.1. přílohy) a individuálním indikátorem pro
rozdělování nákladů na spotřebu tepla v budově. Významný
je požadavek povinnosti instalace měřiče tepla na vstupu
do budovy (podle energetického zákona v odběrném místě
dodávky), a také na výstupu z kotle v případě, že je budova
zásobovaná teplem z vlastního domovního zdroje.
Ve druhé větě, kterou se požaduje instalace měřičů tepla
v bytech, chybí stanovení podmíněnosti této povinnosti.
Zcela jednoznačnou, fyzikálně technickou, tedy objektivní
podmínkou je odpovídající projektově technické řešení
(uspořádání) vnitřního odběrného zařízení – systému vytápění budovy (viz definice vytápění v zákoně o hospodaření
energií uvedená v pododstavci 1). Technicky možné je měřit
dodávku dodávku tepla do bytu (nikoliv však skutečnou
spotřebu tepla – vzhledem k vnitřním tepelným tokům mezi
prostorami v budově) v případě bytového individuálního vytápění. Bytové individuální vytápění předpokládá jeden samostatný (oddělený) přívod a odvod tepelné energie do
každého bytu (bytové jednotky) v budově. Na tomto přívodním a odvodním potrubí, ve kterém je v nositeli tepelné
energie – vodě „spoutána tepelná energie“, lze instalovat
měřič tepelné energie v souladu s metrologickými zásadami.
Teplo (jeho spotřebu) působící ve volném prostoru uvnitř
stavebních konstrukcí změřit běžně dostupnými prostředky
nelze.
V naprosté většině našich provozovaných budov individuální měřiče v bytech není technicky možné použít a proto
se používají individuální indikátory umístěné nejen na radiátorech, ale i na jiných místech (např. na odtokové trbce z radiátoru). Kromě toho se užívá pro účely rozúčtování nákladů
na vytápění kontinuální měření teplotních diferencí mezi teplotou ve vytápěných prostorách budovy (v bytech či místnostech bytů) a venkovní teplotou. Jedná se o gradennovou
(denostupňovou) metodu rozúčtování, kterou používají v severských evropských zemích.
Pododstavec 5
Velice důležité ustanovení v první větě o rozdělování nákladů na spotřebu tepla v budovách, pro kteréžto rozdělování mají členské státy stanovit pravidla. Důležité v tom
smyslu, že se jedná o spotřebu tepla v budově, nikoli
v bytové jedotce.
Podle pravidel rozdělování, na základě registrace teploty
(indikace) na stanoveném místě (podle metody rozúčtování)
radiátoru či v místnostech bytové jednotky se stanoví, jakou
částkou se každá z bytových jednotek podílí na úhradě celkových nákladů na vytápění budovy.
(V ČR tato pravidla byla stnovena v roce 1995 vyhláškou
MPO č. 245/1995 Sb., novelizovanou vyhláškou č. 85/1998
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Sb. Podle zákona č. 458/2000 Sb., – energetický zákon –
bylo zmocněno vydáním příslušného prováděcího předpisu
Ministerstvo pro místní rozvoj, které vydalo vyhlášku
č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování
nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.
Tato vyhláška nahradila vyhlášku č. 245/1995 Sb., pokud se
týká rozúčtování, a platí dosud.) (Ještě poznámka pro
paměť: v návrhu zákona o hospodaření energií zpracovaném
ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 1999 a předloženém vládou ČR k projednání do Parlamentu ČR byla stanovena povinnost – kromě regulace – i registrace tepelné
energie v bytech, registrace – indikace pro účely rozdělování
nákladů na vytápění a poskytování teplé vody. Při projednávání v Poslanecké sněmovně byla tato registrace vypuštěna.
Teď je naděje, když nám to radí – přikazuje „Brusel“, že povinnost rozdělování nákladů podle údajů z registrace – indikace bude zákonem stanovena, včetně zmocnění k vydání
příslušného prováděcího právního předpisu na základě zákona o hospodaření energií, ne zákona energetického, kde
je neorganicky začleněna dosud – bez základních pokynů
k jejímu obsahu.)
Druhá věta zcela neuspokojivě a neúplně vystihuje problematiku rozúčtování nákladů na vytápění mezi konečné
spotřebitele v budově. Nejedná se pouze o zohlednění tepelných toků uvnitř stavební konstrukce, ale i zohlednění
polohy bytových jednotek (místností bytů) v budově
a rovněž i tepla z vnitřních rozvodů tepla v budově a stoupaček (vertikální rozvody) v bytech, které se podílí na vytápění budovy z cca 30–40 %. Pravidla pro rozúčtování
musí zahrnovat především ustanovení o použití takové metody rozúčtování a takových instrumentů registrace teploty,
aby byly zohledněny (eliminovány) jak vnitřní tepelné toky
– „přenos tepla mezi bytovými jednotkami“, tak polohy
místností bytů, tak i přínosy tepla z vnitřních rozvodů.
Použití opravných koeficientů k zohlednění přenosu tepla
mezi bytovými jednotkami je „cestou do pekel, dlážděnou
dobrým úmyslem“, protože tepelné toky se v průběhu otopného období mění v závislosti na více faktorech (viz ČSN
730540-1až 4, „Tepelná ochrana budov“, např. součinitel
prostupu tepla U).
2
Pododstavec 1
Znění o zajištění povinnosti, aby „vyúčtování bylo přesné
a aby bylo založeno na skutečné spotřebě, pro všechna
odvětví, na která se vztahuje tato směrnice, včetně distributorů energie, provozovatelů distribučních soustav a maloobchodních prodejců energie“, jakož i doplněná věta, že
koneční zákazníci mohou oznámit dodavateli energie odečty
z měření, svědčí o tom, že se četnosti vyúčtování podle
přílohy č. VI bodu 2.1. pododstavce 1 a informace podle
bodu 2.2. téže přílohy vztahují na konečné zákazníky, jimiž
jsou v případě elektřiny a plynu, pokud se týká budovy,
uživatelé bytů a vlastník budovy (odběr ve společných
částech) a v případě tepelné energie vlastníci budov,

případně uživatelé bytů s bytovým individuálním vytápěním
s horizontálním bytovým rozvodem (viz komentář k odst.1,
podoodstavci 1). Uživatelé bytů jako koneční spotřebitelé
tepelné energie v budovách s ústředním vytápěním
obvyklým v našich obytných domech (vertikální rozvody –
stoupačky) požívají službu vytápění a poskytování teplé
vody od vlastníka domu. Nejsou v žádném vztahu s distributory energie, provozovateli dstribučních sítí ani malooobchdních prodejců energie. Vyúčtování poskytované
vlastníkem budovy (obytného domu) konečným spotřebitelům (uživatelům bytů a nebytových prostor v budově) se
řídí ustanovením obsaženým v pododstavci 2 bodu 2.1.
přílohy VI. (Podrobněji v komentáři k příloze VI.)
Pododstavec 2
I podle dikce tohoto pododstavce konečnými zákazníky
evidentně nejsou, jako v podoodstavci 1, uživatelé bytů, nejedná-li se o bytové individuální vytápění. O tom svědčí
i úvodní věta z bodu 1.1. přílohy VI, na kterou je odkazováno.
V této větě se stanoví, že „pokud jsou instalovány individuální měřiče ....“ mají tyto měřiče „podávat metrologická
data ...“, což indikátory zcela evidentně neposkytují. (Podrobněji v komentáři k příloze VI.)
Podoodstavec 3
Není, co dodat.
3.
Koneční zákazníci, jímž se mají poskytovat údaje podle
článků (? ! viz níže) 1, 2, 3 a přílohy VI, v češtině a v našem
právním prostředí označované též jako odběratelé, tj.
smluvní partneři dodavatelů – distributorů energie, provozovatelů dstribučních sítí a malooobchdních prodejců energie
– nejsou, pokud se týká spotřeby tepelné energie k vytápění
a v teplé užitkové vodě, uživatelé bytů a nebytových prostor v budovách, nejedná-li se o uživatele bytů s bytovým
individuálním vytápěním s horizontálním bytovým rozvodem
(viz komentář k odst.1, podoodstavci 1). Kdyby tomu tak
nebylo, nebylo by ve Směrnici ani ustanovení v odst. (bodu)
1. podoodstavci 4 „Pokud použití individuálních měřičů
spotřeby tepla není technicky možné, použijí se individuální
indikátory pro rozdělování nákladů …“, ani v podoodoodstavci 5 o tom, že „členské státy stanoví pravidla pro rozdělování nákladů na spotřebu tepla v budovách s více bytovými
jednotkami …“ Uživatelé bytů, pokud se týká tepla, nejsou,
až na vzácné výjimky (v případě bytového individuální vytápění s horizontálním bytovým rozvodem) v žádné smluvním vztahu s dodavateli energie.
To, že údaje z měření nebo vyúčtování individuální
spotřeby se poskytují zdarma je úsměvné, zcela naivní představa. Samozřejmě v účtu nebude zvláštní položka za tuto
činnost, ale náklady za její určení a poskytování si každý dodavatel bohatě zahrne do jiných položek ve vyúčtování.
Označení (?!) v prvé řádce má upozornit, že se nejedná
o články 1, 2, 3 Směrnice, nýbrž o odst. (body) tohoto článku
8 Směrnice. Totiž v těchto článcích Směrnice není o údajích
z měření … ani zmínky.
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PŘÍLOHA VI
Minimální požadavky na měření individuální spotřeby energie a četnost vyúčtování
na základě skutečné spotřeby.

1. Minimální požadavky na měření individuální
spotřeby energie
1.1. Individuální měřiče

vlastnictví odběratele. Tím odběratelem je vlastník budovy,
konečný zákazník, který tepelnou energii používá k zajištění
svého plnění vůči uživatelům bytových jednotek tj. k jejich
vytápění a k vytápění budovy jako celku, jako jednoho
spotřebiče tepelné energie.

1.2. Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění
Pro aplikaci ustanovení uvedených v textu jakéhokoli
předpisu a chápání jejich správného významu je nezbytné
vzít v úvahu uvozující nadpisy a názvy částí předpisů. Je
proto třeba si uvědomit pro nedeformované chápání celého
obsahu přílohy, že tato příloha Směrnice v bodě 1. stanovuje zvlášť minimální požadavky na měření individuální
spotřeby energie v bodě 1.1. individuálními měřiči a v bodě
1.2. pomocí indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění,
a zejména to, že jsou tyto požadavky rozlišovány. Teprve
při uvědomění si tohoto přirozeného postulátu je možné
přikročit k rozboru ustanovení jednotlivých pododstavců
a to v jejich vzájemné provázanosti.
1.1. Individuální měřiče.
Pododstavec 1
Individuální měřiče podávající metrologická data rozhodně
nejsou indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění.
Proto také je věta uvozena podmínkou (pokud jsou instalovány měřiče…), která vymezje působnost ustanovení v dalších pododstavcích pouze k individuálním měřičům, ne
i k indikátorům. Konečným zákazníkem tudíž nemůže být
chápán konečný spotřebitel tepelné energie – uživatel bytu,
pokud se nejedná o uživatele bytů v budově s bytovým individuálním vytápěním s horizontálním bytovým rozvodem.
V České republice konečným zákazníkem – odběratelem tepelné energie, na něhož se vztahují požadavky v dalších pododsatvcích tohoto bodu o individuálních měřičích, ve
většině případů (z 95 % – odhad neověřený) není nikdo jiný
než vlastník budovy.
Dikce o připojení měřičů k rozhraní je nutné pro české
prostředí upřesnit. Z kontextu vyplývá, že zřejmě pojem
rozhraní nejvíce odpovídá českému pojmu definovanému
v energetickém zákoně, kterým je odběrné místo (podrobněji
v podoodstavci 2). Pojem rozhraní v žádném případě nelze
uplatnit pro indikátory, protože ony neposkytují metrologická data. O indikátorech blíže v komentáři k bodu 1.2.
Pododstavec 2
Text opět potvrzuje, že zákazníkem při odběru tepelné
energie je vlastník budovy. Podle energetického zákona
odběrným místem se pro elektřinu (a plyn) rozumí místo,
kde je instalováno odběrné elektrické (plynové) zařízení jednoho zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny
(plynu). Pro tepelnou energii je odběrným místem místo
plnění stanovené ve smlouvě o dodávce tepelné energie,
v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele do

Pododstavec 3
Není, co dodat.
Pododstavec 4
„Souhrnné údaje poskytované prostřednictvím rozhraní“,
tj. v místě, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny nebo
plynu zákazníkovi resp. kde přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele do vlastnictví odběratele (konečného zákazníka) mají konečnému zákazníkovi poskytnout možnost
porovnat úrovně spotřeby za minulé časové úseky. Tyto
časové úseky (podle dikce Směrnice „historická údobí“) mají
odpovídat obdobím, za která se provádí vyúčtování domácnostem. Domácnosti v případě elektřiny a plynu jsou konečnými zákazníky. Vyúčtování předkládané domácnostem,
na které se vztahuje požadavek četnosti vyúčtování pod
písm. a) až e) se tudíž týká elektřiny a plynu. Vyúčtování
(rozdělování, rozúčtování nákladů podle článku 8 bodu 1,
poddodstavce 4 a 5) za poskytovanou službu vytápění a teplou vodu předávané domácnostem se podle vyhlášky
č. 372/2001 Sb., provádí nejméně jednou ročně. V tomto
případě je požadavek na soulad mezi rozdělováním nákladů
na vytápění a teplou vodu mezi domácnosti a vyúčtováním
dodávky tepelné energie vlastníku budovy u nás legislativně
zabezpečen a naplňuje se.
Naskýtá se však jiná otázka. Tou je, zda požadovaná četnost vyúčování konečným zákazníkům bude efektivní. Zda
náklady na její zajištění neovlivní, zejména u malých spotřeb
energie v malých sociálně slabších domácnostech, platbu za
odběr energie natolik, že poskytované informace budou pro
tyto domácnosti spíše zátěží než prospěchem a tudíž
nežádané a nežádoucí.
Pododstavec 5
Souvisí s pododstavcem 4, bez dalšího komentáře.
1.2. Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění
V tomto bodě je zřejmé, že požadované vybavení indikátorů, má sloužit především uživatelům bytů či nebytových
prostor v budově, tj konečným spořebitelům tepelné energie. Takže „final customer“ není v tomto případě konečný
zákazník, nýbrž konečný spotřebitel. Požadavky na paměť
indikátorů jsou u používaných nových typů elektronických
indikátorů v relaci s vyúčtovacím obdobím podle vyhlášky
č. 372/2001 Sb.
Naprosto nesprávné je konstatování, že indikátor
umožňuje seznámit se spotřebou. Registrované údaje
jsou bezrozměrná čísla, která sama o sobě nevypovídají
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o spotřebě tepelné energie v technických jednotkách.
Pokud by se tím myslela jakási relativní spotřeba vyjádřená odečtem (odpočtem) číselných bezrozměrných
údajů, pak indikátory tento požadavek splňují. V dalším
z bodů přílohy, bodě 2.1. je odkaz na technickou normu
EN 834 – Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění
místností otopnými tělesy, indikátory napájené elektrickou energií. Tato norma je rovněž normou ČSN vydanou roku 1995.
Citace z normy ČSN EN 834 s doprovodným dílčím komentářem:
„Indikátory podle této normy jsou zařízení pro registraci
integrované teploty v čase. Teplota je základnou pro
určování dodávky tepla otopnými tělesy…“ Dále: „Získaný
údaj je přibližná hodnota časového integrálu registrované
charakteristické teploty otopného tělesa nebo (u dvousnímačové metody) časového integrálu teplotního rozdílu mezi
teplotou otopného tělesa a teplotou místnosti“. „Vyhodnocený údaj označovaný spotřební hodnota se získá z nekorigovaného údaje násobením vyhodnocovacími součiniteli,
a to zejména pro jmenovitý tepelný výkon otopného
tělesa…“. V praxi to znamená, že se získaný údaj z indikace
násobí číselnou hodnotou výkonu otopného tělesa (pokud
již není implantován do paměti každého indikátoru). Tudíž,
jak se v normě uvádí, „Údajům indikátorů se nepřiřazují konkrétní fyzikální energetické jednotky.“
Ani jednočidlový ani dvoučidlový indikátor neregistrují
žádnou číselnou hodnotu, pokud je otopné těleso vypnuté,
tj, pokud má pokojovou teplotu, nebo pokud je otopné
těleso málo využíváno a teplota v místě umístění indikátoru
je nižší než startovací teplota registrace. Indikátory podle
shora uvedené technické normy neregistrují nic, i když teplota místnosti působením jiných zdrojů tepelné energie
(vnitřní neizolované rozvody – stoupačky, prostupy tepla ze
sousedních místností) dosahuje např. požadované hodnoty,
např. 20 0C nebo i více.
Z těchto důvodů se používají i jiné typy indikace a jiné metody rozúčtování nákladů, které tyto nedostatky nemají.
Z uvedeného vyplývá, že číselný údaj na indikátoru sám
o sobě nevypovídá o spotřebě tepelné energie a už vůbec
ne o skutečné spotřebě v technických jednotkách. Teprve
v porovnání se všemi údaji na všech indikátorech v budově
se výpočtem (výpočtovou metodou) získá údaj o podílu nákladů na vytápění celé budovy, včetně vytápění a temperování společných částí objektu (budovy), který připadá na
daný radiátor respektive danou místnost. Nicméně však
z porovnání odečtů indikátorů za různá období, které jsou
uživateli bytu k dispozici lze získat představu o míře užití
tepelné energie.

2. Minimální požadavky pro vúčtování
2.1. Četnost vyúčtování na základě skutečné spotřeby.
V tomto bodě se významově rozlišují dvě situace; prvá –
vyúčtování na základě skutečné spotřeby energie a druhá –
vyúčtování na základě „měření spotřeby tepla“ pomocí indikátorů. Prvá je předmětem pododstavce 1, druhá pododstavce 2.

Pododstavec 1
Aby si zákazníci mohli regulovat (zřejmě myšleno jak
v technickém slova smyslu, tak v netechnickém – prostým
nezapínáním spotřebiče energie) svou spotřebu (jakékoli)
energie, mají obdržet vyúčtování v požadovaných časových
obdobích. U dálkového vytápění se vyúčtování provádí jednou měsíčně. Odběratelem energie z dálkového vytápění
a příjemcem vyúčtování (faktury) je vlastník objektu, který
je zákazníkem dodavatele. Kdyby to takto nebylo myšleno,
nebylo by pododstavce 2, který řeší situaci na základě indikace tepla v místnostech bytových jednotek.
Podoodstavec 2
Jak uvedeno k bodu 1.2., indikátory nejsou schopny měřit
spotřebu tepla. Indikátory jsou to technické pomůcky pro
rozdělování nákladů na vytápění celé budovy na základě stanovených pravidel – „s ohledem na standardní vlastnosti indikátorů“, jak je v tomto pododstavci uvedeno. Časové
období pro rozdělování nákladů zde není explicitně stanoveno. Racionální je miniálně jednou ročně – podle použité
metody rozúčtování. Vysvětlení údajů získaných z indikace
a uváděných na účtech je samozřejmé a požadavek je smysluplný.
2.2. Minimální informace obsažené ve vyúčtování
Koneční zákazníci podle tohoto bodu mají mít k dispozici
údaje a informace vymezené pod písm a) až d). Čteme-li uvozující větu souvisle s textem obsaženým pod písm. d) opět
si uvědomíme rozdíl mezi konečným zákazníkem a konečným uživatelem. Podud se týká tepelné energie, u konečných zákazníků, tj. odběratelů tepelné energie, jimiž jsou
vlastníci budov, v případě tepelné energie užité k vytápění
a přípravě teplé vody, mají být k dispozici srovnávací profily
konečných uživatelů tepelné energie, tj. uživatelů bytů. Kdo
jiný může mít tyto údaje, týkající se všech uživatelů bytů
(kočných spotřebitelů tepelné energie) než vlastník budovy,
který je odpovědný za rozúčtování nákladů na službu vytápění a poskytování teplé vody na jednotlivé bytové jednotky.
Pro české prostředí je nezvyklý pojem „distribuční míso“.
Z kontextu věty „aby koneční zákazníci měli ve svých
vyúčtování, smlouvách, transakcích a stvrzenkách na distribučních místech k dispozici tyto informace …“ a ze specifikace a obsahu těchto informací lze usuzovat, že se
jedná o místo v organizační struktuře dodavatele – distributora energie. Současně, nicméně věcně lze uvažovat
i o tom že tyto informace se mají vztahovat k distribučnímu místu ve významu blízkému nebo totožnému
odběrnému místu dodávky resp. rozhraní. Ať tak či onak,
z obsahu ustanovení vyplývá, že konečným zákazníkem
není v případě tepelné energie použité k ústřednímu vytápění budovy s bytovými jednotkami a k přípravě teplé
vody v budově nebo mimo budovu pro bytové jednotky konečný spotřebitel energie, uživatel bytové jednotky. Pokud
se týká spotřeby elektrické energie a plynu v bytové jednotce je konečným zákazníkem i konečným spotřebitelem
uživatel bytové jednotky.
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2.3. Poradenství týkající se energetické účinnosti doprovázející vyúčtování a další informace pro konečné zákazníky.
I z tohoto bodu je zřejmé rozlišení mezi zákazníky
a spotřebiteli. Smlouvy o dodávce energie (u nás v případě
elektřiny a plynu – smlouvy o sdružených službách dodávka
elektřiny či plynu, u tepelné energie – smlouvy o dodávce tepelné energie) uzavírají zákazníci resp. odběratelé. Tyto

Několik slov závěrem.
Při aplikaci Směrnice v našich legislativních předpisech
bude třeba pečlivě zvažovat, co se vlastně Směrnicí
požaduje. Fyzikální zákonitosti se nedají přemoci zákony
stvořenými člověkem – společenskými. Měli bychom dbát,
aby naše předpisy zbytečně – nesprávnou interpretací – nepožadovaly to, co předpisy ES nestanoví. Směrnice bude

8

smlouvy uzavírají podle dikce v tomto bodě „distributoři energie, provozovatelé distribučních soustav a maloobchodní prodejci energie“, kteří „musí jasně a srozumitelně informovat
o kontaktních údajích nezávislých středisek pro poskytování
poradenství spotřebitelům….“ Opět to dokládá, že smluvními partnery distributorů energie a provozovatelů distribučních soustav jsou v případě tepelné energie vlastníci
budov, nejedná -li se o uživatele bytů v budově s bytovým individuálním vytápěním s horizontálním bytovým rozvodem.

významně ovlivňovat vztahy mezi subjekty při nakládání
s energií, která, jak se jeví, bude vzácnější. Vše, co vede k racionálnímu a šetrnému užívání energie, je třeba vítat.
Směrnice naznačuje směr a dlouhou cestu. Potřeba jejího
dodržování a dodržování aplikovaných národních předpisů
bude obyvatelstvem chápána, nebude-li interpretace
dotčena nekalými skupinovými zájmy. Uvedené vyjádření
chce k tomu pomoci bez jakýchkoli jiných úmyslů.

44 tiraz_DB 6_2011 25.11.11 19:03 Stránka 44

6/2011
Družstevní bydlení a správa domů
Ročník VIII

Inzerenti
v tomto čísle:

Inzerci přijímají:

Vydává:
Vydavatelství odborných časopisů, s. r. o.

Vedoucí inzerce
Vít Špaňhel
e-mail: spanhel@voccz.cz

Vedoucí redaktor:
Vít Špaňhel
e-mail: vit.spanhel@seznam.cz

ISSN 1804-2902
MK ČR E 18870
ze dne 19. 3. 2009

ALUMISTR
ČSOB

Redakční rada:
Ing. Vít Vaníček
a mediální komise SČMBD
Graﬁcká příprava, zlom:
Artedit, spol. s r. o.
Tisk:
Tiskárny Maestro, s. r. o.

EAST
ENBRA

Rozšiřování časopisu
prostřednictvím SČMBD
a Vydavatelstvím odborných časopisů.
Za eventuální věcné a gramatické
nepřesnosti v inzerátech redakce neručí.

FB LODŽIE
ISTA
KASTEN
OCELOVÉ KONSTRUKCE

Adresa redakce:
Družstevní bydlení a správa domů
Podolská 50
140 00 Praha 4
Tel./fax: 241 402 502

OMLUX
PÁTÁ STAVEBNÍ
PEKSTRA

Číslo 6 vyšlo v prosinci 2011,
následující číslo vyjde v únoru 2012

SCHNEIDER-ÚDRŽBA BUDOV
SIEMENS

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU

VOLKSBANK

cena zahrnuje roční předplatné (šest čísel) a poštovné.

ZA 150 Kč
Pro bytová družstva sdružená pod SČMBD a pro majitele bytů, kterým tato bytová
družstva vedou správu majetku.
Od začátku letošního roku platí nabídka na zasílání časopisu přímo na adresy
jenotlivých samospráv.

ZA 270 Kč
Pro bytová družstva, majitele bytů a SVJ, kterým neprovádí správu jejich bytů bytová
družstva sdružená pod SČMBD.

ZA 375 Kč
Pro ﬁrmy či jednotlivce, kteří nejsou zahrnuti ve dvou předchozích skupinách.
Předplatné uhradíte ve všech uvedených případech námi vystavenou fakturou.

OBJEDNACÍ LÍSTEK
firma
jméno a příjmení
ulice
město, PSČ
tel./fax
IČO
Datum a podpis

115 Kč

DIČ
230 Kč

345 Kč

Vyplněnou objednávku pošlete na adresu: Vydavatelství odborných časopisů, Podolská 50, 140 00 Praha 4

DB_titul 25.11.11 19:23 Stránka 3

DB_titul 25.11.11 19:24 Stránka 4

info-CD

ZDARMA
objednávejte
na www.alumistr.cz

ŠVÉDSKÁ TRADICE
ČESKÁ TECHNOLOGIE

Hliníková konstrukce zábradlí

PROSTOR PRO ŽIVOT

www.alumistr.cz

je kvalitní přípravou pro dodatečné zasklení
balkonu, lodžie, pololodžie pro zasklívací systémy
®

•rámový AluPlus
®
•bezrámový AluVista
Výsledek je estetický, funkční
a především dlouhodobý.
• zábradlí je sestavené ze základních hliníkových prvků
(rámy, příčky a madlo)
• stavebnicový systém nabízí řadu technických řešení,
které lze vzájemně kombinovat a propojovat
•
•
•
•
•
•
•

balkón s možností
změny na lodžii...

vysoká kvalita, elegantní design
statické posudky
montážní materiál nerez třídy A2
povrchová úprava profilů komaxit, prášková vypalovací barva
dlouhodobá bezúdržbová životnost
certifikáty výrobků - nedílná součást dodávky díla
garance veškerých bezpečnostních a požárních norem

... kdykoli s variantou
AluVista

... ihned s variantou
ALuPlus

zelená infolinka 800 100 907
ALUMISTR s.r.o
U Výzkumu 603, 664 82 Hrušovany u Brna
tel.: +420 574 237 286, fax: 1420 547 237 230
e-mail: info@alumistr.cz

