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Vážení a milí čtenáři našeho časopisu. Společně načínáme devátý ročník vydávání Družstevního bydlení
a správy domů, i když popravdě řečeno, za ty roky
jsme od názvu Družstevní
bydlení, přešli k Družstevní
bydlení a správa domů a,
jak právě vidíte, rádi bychom dokončili od příštího
vydání změnu titulu časopisu na uvedené „trojdomí“.
Vždyť obsah práce bytových
družstev se za uplynulých
devět let ustálil právě
na těchto třech činnostech:
bytová družstva – SVJ –
správa domů.
Vedle doplněného názvu
časopisu pak přicházíme
i se změnou graﬁcké
úpravy. Měla by být lehčí,
modernější a přehlednější.
Ostatně, posuďte sami.
Jak už ale bývá v družstevní demokracii zvykem,
dáváme vám, čtenářům,
šanci vyjádřit se k uvedeným změnám. Pokud Vám
přijde nemístné měnit hlavičku časopisu, dejte nám
to do 15. března vědět na
email: spanhel@voccz.cz
Přijímáme i souhlasné
názory. Po vyhodnocení
došlých emailů pak demokraticky rozhodneme.
Děkujeme. Redakce.
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Slovo předsedy

Rok 2012
MEZINÁRODNÍM ROKEM DRUŽSTEV
„Abychom nebyli malí musíme si stále připomínat
jak jsme velcí.“

(Christopher Peer)

Svaz českých a moravských bytových
družstev je zájmovým sdružením bytových
družstev či společenství vlastníků jednotek
s působností v celé České republice.
Poskytuje svým členům odbornou
metodickou pomoc a zastupuje je v jednáních
s vládou, Parlamentem ČR a dalšími státními
i nestátními orgány a organizacemi.
Je členem mezinárodních družstevních
organizací a udržuje styky se zahraničními
institucemi obdobného typu. V současné
době svaz sdružuje cca 700 bytových
družstev a společenství vlastníků
bytových jednotek, která vlastní
či spravují cca 700 000 bytových
a nebytových jednotek.
Vstupujeme do roku 2012, který je již předem mnohými zatracován. Podle míry pesimismu toho či onoho zdroje jsme
dnem za dnem konfrontováni se zaručenými předpověďmi
o konci světa, krachu eura a bankrotu části Evropy. Nedaří
se bojovat s korupcí, zadlužení státu při tom roste, zatímco
kurz koruny klesá. Zvyšuje se inflace, DPH a ceny zboží, snižují se úroky z vkladů v bankách, koupěschopnost obyvatel
a důvěra v politickou reprezentaci. A co my s tím?
Předně se přestaňme pořád strašit. Pokud má nastat
konec světa, tak toho asi moc nenaděláme a proto není
třeba se na to nějak zvlášť připravovat. To ostatní už bude
záviset na práci, znalostech a schopnostech lidí ze všech
myslitelných kategorií. Od panovníků, vlád a manažerů po
studenty a ženy v domácnostech. Ve všech hospodářských
sektorech včetně bytového družstevnictví bude záležet na
každém, jak se postaví k výzvám, které nám nový rok představí. Přitom práce pro bytové družstvo je pro ty, kteří mají
cit pro systematickou týmovou práci, adresnou odpovědnost, ctí ekonomické zákony a nebojí se nových projektů.
Novodobě se tomu říká „udržitelný rozvoj“.
Je dobré si uvědomit, že ani v roce 2012 na to ve světě
a v Evropě nebudeme sami. Rok 2012 totiž Organizace spoVYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

jených národů prohlásila Mezinárodním rokem družstev. Nejvyšší mezinárodní společenství tím uznává, že družstva jsou
hnací silou hospodářství, úspěšně se zabývají sociálními výzvami, jsou odolná vůči globální krizi a jsou úspěšnými podniky, které vytvářejí pracovní místa ve všech odvětvích.
Svoji schopnost vypořádat se s problémy, navrhovat odpovědi a řešit nové potřeby dokazují evropská družstva již
více než 150 let. Současně nabízí způsob podnikání, který
je moderní, kolektivní, odpovědný a udržitelný a tím přispívají k hospodářskému a sociálnímu rozvoji v Evropě.
Zde mi dovolte , abych citoval José Manuela Barrosa, prezidenta Evropské komise:
„Družstva jsou nezbytnou součástí hospodářské scény Evropské unie“
Dále Ki-Moona, generálního tajemníka OSN:
„Družstva jsou pro mezinárodní komunitu připomenutím
toho, že je možné jít cestou hospodářské životaschopnosti
a sociální odpovědnosti“.
Například naše bytová družstva, členové Svazu českých
a moravských bytových družstev, spravují 17 % trvale obývaných bytů v zemi. Ve Finsku je 75 % obyvatel členem

nějakého družstva. Ve Velké Britanii mají družstva největší
sortiment výrobků Fair Trade ve srovnání s jinými maloobchodními skupinami. Nebo v Belgii, když vejdete do lékárny,
máte 20% pravděpodobnost, že jste v družstvu.
Čím to je, že družstva jsou dlouhodobě úspěšnou podnikatelskou formou reprezentující sílu hospodářského růstu
a sociální soudržnosti v Evropě?
• Jsme podniky, nikoliv nevládní organizace: obchodujeme, ale dělíme se spravedlivě a reinvestujeme náš
zisk;
• Působíme ve všech hospodářských odvětvích: bydlení,
maloobchod, zemědělství, banky, zdravotnictví, pojišťovnictví, obnovitelná energie, duševní vlastnictví, atd.;
• Vyskytujeme se ve všech typech a velikostech: od malých společností vlastněných zaměstnanci až po velké
banky vlastněné svými členy
• Základním rozdílem je demokratický způsob rozhodování členy, kteří jsou současně vlastníky družstva, takže
se podílejí na výsledku hospodaření
Úspěšnou činnost bytových družstev dokládá proměna
českých a moravských sídlišť, která proběhla v předchozích
letech. Je třeba zdůraznit, že se nejedná pouze o proměnu
vizuální. Ve většině případu byly domy vlastněné bytovými
družstvy podrobeny komplexní regeneraci směřující ke snížení energetické náročnosti jejich provozu, prodloužení jejich životnosti a zvýšení celkového standardu bydlení.
Je proto nepříjemné, že vláda v roce 2012, pravděpodobně poprvé, systémově nepodpoří regeneraci bytových
domů. Program Nový PANEL nebude v roce 2012 otevřen,
neboť klesající příjmy státního rozpočtu si vynucují další
omezování nenávratných forem pomoci státu. Příjem žádostí do programu Zelená úsporám byl s ohledem na vyčerpání zdrojů také ukončen. Žadatele o tuto dotaci, kteří žá-

dost podali v loňském roce, čeká letos boj se zvládnutím
administrativního procesu, navíc zkráceného o půl roku,
tedy do 30. 6. 2012. S ohledem na množství doposud neukončených akcí bude nutné zaměřit veškeré úsilí na komunikaci s orgány Státního fondu životního prostředí.
Přes výše uvedené se přece jen pro letošní rok v oblasti
regenerace bytových domů objevují i pozitivní zprávy. Jednou z nich je chystaná možnost využití prostředků z evropských zdrojů, a to prostřednictvím nástroje JESSICA.
V rámci Integrovaného operačního programu má být pomocí
JESSICI do oblasti regenerace bytových domů nasměrováno
cca 600 mil Kč, které budou žadatelům k dispozici ve formě
Úvěrů s nízkým úročením.
Mírný optimismus pro příští období je možné čerpat také
ze závěrů a úkolů plynoucích z vládou schválené Koncepce
bydlení ČR do roku 2020. Ta ukládá vládě revidovat stávající programy na podporu revitalizace bytového fondu a navrhnout jednotný program v oblasti bydlení s cílem zvýšit
komplexnost rekonstrukcí a maximálně snižovat energetickou náročnost. Za tímto účelem má být vytvořen „stabilní nástroj podpory snižování energetické náročnosti bydlení“.
Podobně bude možno od roku 2014 podpořit snižování
energetické náročnosti domů pro bydlení také přímo ze
zdrojů evropských strukturálních fondů.
Není tedy třeba klesat na mysli a zahazovat flintu do žita,
i když večírek pro některé už skončil. Je potřeba se zítra ráno
vzbudit a pokračovat dál tak odpovědně, jak jsme to dělali
doposud. Koneckonců máme na to v roce 2012 o jeden celý
den navíc a na realizaci všech podpůrných, shora uvedených
programů, se SČMBD podílí svou účastí přímo v pracovních
týmech ministerstva.
Ing. Vít Vaníček
Předseda SČMBD

VYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

Nepřizpůsobiví

Co s nepřizpůsobivými?
zněla otázka u „kulatého stolu“

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva a menšiny si zase neudělala čas. Na jednání vyslala svého zástupce Matyáše Zrna (uprostřed).
Zúčastnili se ho také Tomáš Koníček z ministerstva vnitra (vlevo) a Alena Zieglerová z Agentury pro sociální začleňování (vpravo).
Ta zastoupila svého šéfa Martina Šimáčka.

Bytová družstva mají s problémy soužití
s nepřizpůsobivými obyvateli letité zkušenosti.
Především ta bytová družstva, která vlastní či
spravují bytový fond v rizikových oblastech severních
Čech. Jsou to právě ona, kdo hledají způsob řešení
nelehké situace. Není proto od věci, abychom si
připomněli oč jim jde a částečně zrekapitulovali
několikaletou snahu o dialog se státní správou,
potažmo s vládou naší země.
Průběh jednání u „kulatého stolu“ velmi podrobně
zmapovali a popsali kolegové z časopisu
KRUŠNOHOR, který vydává stejnojmenné
stavební bytové družstvo z Mostu.

NA ZKUŠENÉ ZA HUMNY
Tažení bytových družstev za dodržování práv slušných
občanů a za postihování nepřizpůsobivých bydlících
mělo další pokračování. Po konzultačních jednáních
v Teplicích a Mostě se další dějství odehrálo tentokráte
v Praze – v ústředí Svazu českých a moravských bytových družstev.
Svolal jej předseda svazu Vít Vaníček. Šlo o reprezentativní
jednání – takzvaně u „kulatého stolu“ – navazující na předešlé z roku 2010, jehož se tehdy zúčastnil vládní zmocněnec
pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb a pracovníci ministerstva vnitra a ministerstva práce a sociálních věcí.
I když došlo ke konkrétní dohodě na krocích, jež měly
směřovat k uskutečnění dojednaných závěrů, jejich realiVYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

zace nakonec nenastala. Jednou z příčin byl odchod Michaela Kocába z vlády v následujících měsících, v případě
pracovníků obou ministerstev zřejmě nechuť se problematikou zabývat.
„Doufám, že se v Praze nesejdeme zase jen kvůli tomu,
abychom se jen viděli a aby zase nebylo ze strany státu nic

NEPŘIZPŮSOBIVÍ – slovo, které se v posledních
několika letech používá stále častěji v souvislosti
s problémy soužití obyvatel v některých městech
a obcích, především na severu Čech.
splněno,“ nechal se slyšet v Mostě před odjezdem do hlavního města ředitel SBD Krušnohor František Ryba, který je
po tři roky (tedy od samého počátku) iniciátorem jednání
o bytové problematice, jejichž závěry jsou známy pod označením Mostecká výzva. Ta obsahuje požadavky bytových
družstev na řadu legislativních úprav. Požadavky formulované formou návrhů na legislativní změny se týkají sedmi
základních okruhů – speciﬁckých problémů sídlišť a bytových domů, přihlašování k trvalému pobytu a další navazující
problematiky, dětských gangů na sídlištích, dluhů a jejich
splácení, využívání kamerových systémů, vyplácení a zneužívání sociálních dávek a postupu soudů.

PROSINEC 2011
Stát na nynějším jednání reprezentovali zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva vnitra, Agentury
pro sociální začleňování a zástupce vládní zmocněnkyně pro
lidská práva a menšiny. Za Radu bytových družstev severočeské oblasti byli přítomni představitelé družstev z Mostu
(SBD Krušnohor), Teplic (OSBD), Ústí nad Labem (SBD Roz-

voj Neštěmice) a Chomutova (SBD). Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD) byl zastoupen předsedou
a jeho spolupracovníky z různých úseků ústředí svazu (čtyři
doktoři práv a dva inženýři).

NESCHOPNOST STÁTU
Hned v úvodu vystoupil obsáhle a hlavně kriticky ředitel
SBD Krušnohor František Ryba.
Hovořil o neschopnosti státu řešit vzniklou situaci. Připomněl, že na toto jednání byli pozváni ministři, ale omluvili
se z něj. „Rovněž tak zmocněnkyně pro lidská práva a menšiny – paní Monika Šimůnková – se z důvodu svého zaneprázdnění omluvila již podruhé, kdy na základě její omluvy
z prvního jednání byl stanoven dnešní termín jako náhradní,“
zdůraznil ředitel.
Potom přiblížil situaci na Mostecku. „Vyhlášení sociálně vyčleněných lokalit vedlo ke znehodnocení bydlení v těchto místech. Není možno dosáhnout na úvěry na opravy a údržbu
domů, znehodnoceny byly ceny bytů,“ zdůraznil. Připomněl
zároveň, že již před třemi roky byla vypracována Mostecká
výzva, jež obsahujíce návrhy legislativní změn v této oblasti,
ale od té doby se ze strany státu nic neděje. Kritizoval tvrdé
zásahy policistů proti protestujícím občanům, kteří nedělali
nic jiného než to, že upozorňovali na prohlubující se problémy.
Policie se podle jeho vyjádření nepoučila z předchozích událostí v Litvínově-Janově, a proto při nynějších událostech ve
Šluknovském výběžku jednala tak, jak jednala. „Na Šluknovsku byli pokojní občané zmláceni za to, že protestovali proti
praktikám cikánů,“ upozornil František Ryba.

o vlastnictví bytů (vlastníci bytů spolubydlící v domě by měli
právo udělit souhlas či nesouhlas s nastěhováním, mohli by
klást otázky na počet členů domácnosti, včetně počtu dětí,
zda nemá občan dluhy atd.), stanovit normu na počet osob
v bytě s ohledem na podlahovou plochu bytu (v této souvislosti uvedl, že v návrhu novely občanského zákoníku a no-

NEPŘIZPŮSOBIVÍ – slovo, označující určitou skupinu obyvatel, kteří svým chováním činí druhým příkoří, újmu na zdraví a majetku či narušují veřejný pořádek v místě svého pobytu.
vého občanského zákona je úprava této věci nedostatečná,
neboť je zde stanovena pouze přiměřenost v počtu bydlících
osob v bytě), navrhl, aby byly ukládány výraznější sankce za
rušení nočního klidu (je nutná změna přestupkového zákona). Sdělil, že děti nepřizpůsobivých bydlících terorizují
slušné občany, poškozují jim auta, devastují okolí domů, ničí
majetek, přitom následně nejsou potrestáni (pokud je policie
vůbec chytí, jen je přivede domů, nic víc). František Ryba dále
navrhl, aby byla zajištěna větší anonymita svědků (občané
mají strach z pomsty, pokud by svědčili proti násilníkům).
Ředitel apeloval na zapojení odborů sociální péče měst
do mapování objektů společně se státní a městskou policií.
Řekl, že mapování je prováděno v domech SBD Krušnohor
Most a že s ním má družstvo dobré zkušenosti. „Mapování
přináší informace nejen o počtu dospělých osob v bytech,
ale i o počtu dětí,“ vysvětlil František Ryba.
Upozornil také na praxi s insolvenčním řízením: „Pokud je

Známé tváře bytového družstevnictví: druhý zprava Vít Vaníček (předseda Svazu českých a moravských bytových družstev) v roli svolavatele
jednání, nalevo od něj František Ryba (ředitel SBD Krušnohor) coby iniciátor Mostecké výzvy a předchozích jednání. Společně s nimi zasedli
k jednání Josef Snížek (předseda představenstva a ředitel OSBD Teplice, zcela vlevo) a Martin Hanák (ředitel metodického odboru SČMBD,
zcela vpravo).

NÁVRHY ZMĚN
Pro přítomné představitele státních institucí shrnul ředitel
návrh legislativních změn obsažených v Mostecké výzvě
a zvláště vyzvedl návrh na změnu obchodního zákoníku v pa-

dlužník v insolvenci, musí dluhy odepsané v rámci tohoto řízení, jež se týkají bydlení, zaplatit ostatní vlastníci bytů
v domě. To je naprosto nespravedlivé a nesprávné.“

CHÁPAJÍCÍ ZÁSTUPCE ZMOCNĚNKYNĚ

NEPŘIZPŮSOBIVÍ – slovo, které označuje minoritní skupinu lidí, kteří svými skutky terorizují majoritní skupinu obyvatel.
ragrafu 230 (převod členských práv a povinností by měl podléhat souhlasu orgánů družstva), návrh na změnu zákona

Zástupce vládní zmocněnkyně pro lidská práva a menšiny
Matyáš Zrno řekl, že chápe, proč jsou zástupci družstev roztrpčeni, a ujistil, že i on vidí těžkopádnost u státní správy.
Vysvětlil, že zmocněnkyně Šimůnková má jiný mandát, než
její předchůdce Kocáb, který mohl chodit na zasedání vlády,
ona toto právo nemá.
VYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

Nepřizpůsobiví
zařízení má právo na náhradu škody za neplacení nájemného,
na náklady za soudní vystěhování a za zničení bytu.
Pokud jde o odpovědnost rodičů za děti, konstatovala, že
povinnosti rodičů k dětem jsou zakotveny již v zákoně
o hmotné nouzi. Rovněž uvedla, že vyplácení sociálních
dávek bude od 1. ledna 2012 převedeno na úřady práce.
„Bude se důsledně prošetřovat oprávněnost vyplácení těchto dávek,“ zdůraznila.

OPOUŠTĚJÍ BYTY
„V důsledku neřešení problémů s nepřizpůsobivými občany členové družstva opouštějí byty, ty jsou dále nepronajímatelné a náklady na ně platí ostatní členové družstva,“
reagoval Josef Tvrdý z SBD Chomutov.

PROBLÉM: PŘISTĚHOVALCI

Lucie Benešová z ministerstva práce a sociálních věcí.

„Nepřizpůsobiví občané jsou velký problém, stát v tomto
případě nerozhoduje rozhodně a rychle,“ konstatoval. Dle
jeho názoru je důležité, aby starosta obce vždy zorganizoval
spolupráci s Policií ČR, strážníky a orgány obce. Rovněž vyslovil názor, že se nepřizpůsobiví chovají tak, jak jsme si je
vychovali.
Konstatoval také, že chybí koordinovanost návrhů mezi
institucemi.
Na to předsedové bytových družstev ale upozorňovali již
před časem. Za viníka této situace označili stát.

NEPŘIZPŮSOBIVÍ – alibistické slovo, které v naší demokratické společnosti lze zaobaleně označit
konkrétní skupinu obyvatel, aniž by se řečník vystavil obvinění z rasové nesnášenlivosti vůči konkrétnímu etniku, které ve skupině nepřizpůsobivých,
drtivou většinou převažuje.

AGENTURA A STRATEGIE
„Agentura pro sociální začleňování byla zřízena proto, aby
se informace zdola a legislativní návrhy dostaly do vlády,“
vysvětlila Alena Zieglerová. Uvedla, že agentura vznikla
před třemi roky a nyní má třicet zaměstnanců.
V roce 2010 začal být plněn úkol nazvaný Strategie boje
proti sociálnímu vyloučení. Ve vládě prošel bez negativních
připomínek a byl schválen v září 2011. Strategie obsahuje
šedesát devět opatření.
„Pokud se jedná o nutnost stanovit normu na počet bydlících osob v bytě, přikláním se k již vyslovenému názoru premiéra Nečase, aby byla stanovena tato norma pro ubytovny, nikoliv pro byty,“ sdělila. Souhlasila ale s tím, že by
vlastníci bytů měli mít právo vyjadřovat se k přistěhování
nových zájemců o bydlení. „Touto problematikou se v současné době zabývá ministerstvo pro místní rozvoj,“ oznámila Alena Zieglerová. Dále uvedla, že bydlení všech lidí,
kteří jsou v nouzi, řeší ministerstvo práce a sociálních věcí.
„Materiál týkající se této problematiky má předložit vládě
v červnu 2012“, sdělila přítomným.
Dále informovala o koncepci prostupného bydlení a uvedla,
že v Chebu byl zahájen pilotní projekt. Majitel ubytovacího
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Tomáš Koníček z ministerstva vnitra uvedl, že početně narostly cesty pracovníků tohoto resortu do Šluknovského výběžku. „V poslední době jsem tam byl dvacetkrát,“ řekl.
Připomněl iniciativu starostů tamních měst a obcí nazvanou Šluknovské desatero. Kritizoval prodeje bytů a domů starosty měst a obcí, kteří chtěli takto získat „velké“ peníze.
Místo nich však získali pouze velké problémy. Podle jeho
mínění proto není překvapením, že vznikají další sociálně vyloučené lokality. Těch už je po republice čtyři sta. „Problémem
jsou přistěhovalí občané, nikoli starousedlíci,“ konstatoval.
Ztotožnil se s návrhy bytových družstev a hodlá je zapracovat do ministerských materiálů.
Dále uvedl, že od roku 2009 funguje program prevence
kriminality a extremismu Úsvit, do něhož se zapojilo zhruba
pětadvacet měst a obcí. Zmínil i další projekty fungující na
základě evropských dotací jako je IPMR – projekt sociálního
začleňování. Je možno ﬁnancovat i kamerové systémy v obcích. Bytová družstva se mohou zapojit do programu Pilot,
v jehož rámci lze získat ﬁnanční prostředky na zateplení
domů, výměnu oken.
Vyjmenoval opatření, jež ministerstvo vnitra podporuje
(motivace dětí k docházce do školy, vyhledávání vhodných
kandidátů pro výkon postu romských mentorů a podpora
jejich činnosti, prevence zadlužování a rozvoj ﬁnanční gramotnosti, vzdělávání strážníků i státních policistů pro práci
v sociálně vyloučených lokalitách, instalace kamerových systémů a dalších bezpečnostních prvků, trávení volného času).
Dále hovořil o programu Asistent prevence, do něhož je
v současné době zapojeno již sto lidí. „Asistent je zaměstnancem obce. Dohlíží na pořádek i noční klid. Tato asistenční služba má výborné výsledky a v roce 2012 bude posílena o další lidi,“ uzavřel své vystoupení.

NESCHVALUJEME rasovou nesnášenlivost extrémistických skupin zneužívajících danou situaci ve
svůj osobní či politický prospěch, nebo k vyvolání násilí. Pro naši společnost je však příznačné, vyskytnou-li se jedinci pojmenovávající problémy jasnými
slovy a navrhující konkrétní řešení, že jsou pro obyvatele, kteří v každodenním životě poznali, co přináší soužití s nepřizpůsobivými, hrdiny. Naopak pro
obyvatele, kteří z bezpečí svých vzdálených domovů
prostřednictvím televize hledí na skutky nepřizpůsobivých, jsou mnohdy rasisty a populisty.

KONEC ZNEUŽÍVÁNÍ DÁVEK?
Lucie Benešová z ministerstva práce a sociálních věcí souhlasila s požadavkem bytových družstev, aby byla nastolena
racionální spolupráce mezi úřady práce, městskou a státní
policií, obcemi.
„Úřady práce budou pořizovat záznamy o zneužívání
dávek jednotlivými příjemci. Pokud příjemce prohraje dávku
například ve hře na automatech, další dávky nedostane,“ informovala.
Bytová družstva budou moci nahlásit příjemce dávek dlužící peníze za nájemné nebo za platby služeb souvisejících
s užíváním bytu. „V takovém případě se bytové družstvo

Důsledky bydlení nepřizpůsobivých občanů je vidět na mnoha
místech Česka.
Foto: Klára VYDROVÁ

stane zvláštním příjemcem dávky a ﬁnanční prostředky mu
bude zasílat úřad práce vyplácející dávky,“ vysvětlila. Skutečnost, že občan se stal neplatičem, je možné nahlásit
obci, ale nejúčinnější je učinit tak rovnou úřadu práce. Ten
je povinen vyřídit podnět do třiceti dnů od jeho podání.

OBČANSKÉ NEPOKOJE
Několikahodinové jednání u „kulatého stolu“ uzavřel předseda Svazu českých a moravských družstev Vít Vaníček jednoznačně znějící předpovědí: „Nejdeme do lepších časů,
a proto můžeme očekávat nepokoje občanů.“ Vyzval ke
koordinaci při řešení projednávaných problémů a k urychlenému konání – a to i ve ﬁnancování opatření, které by negativní vývoj zastavily. „Vláda by měla najít potřebné ﬁnanční prostředky, jinak nás nečeká nic dobrého,“ uzavřel.
„Každé jednání o obsahu Mostecké výzvy považuji za prospěšné, nicméně pražské setkání opět ukázalo, že stát není
ochoten některé naše návrhy pochopit a přijmout, byť jsou
velice potřebné a užitečné. Jde například o námi požadované změny v oblasti evidence obyvatelstva a stanovení hygienické normy na počet osob v bytě,“ zhodnotil jednání pro
zpravodaj Krušnohor František Ryba. Rada bytových družstev severočeské oblasti proto uvažuje o tom, že do prosazování Mostecké výzvy zapojí oba senátory za hnutí Severočeši.cz Alenu Dernerovou z Mostu a Jaroslava Doubravu
z Telnice. Ti mohou vyvinout zákonodárnou iniciativu obsahující náměty bytových družstev.
Snímky z jednání a vsuvky: Vít ŠPAŇHEL

Petr PROKEŠ
Ivana ŠIMONKOVÁ

MOSTECKÁ VÝZVA
SPECIFICKÉ PROBLÉMY SÍDLIŠŤ
A BYTOVÝCH DOMŮ

• zapojení dobrovolných institucí

• základní myšlenka: nastěhuje-li se někdo do 100bytového domu, ovlivňuje okamžitě život dalších 99 rodin
• možnost družstevníka, respektive vlastníka vyjadřovat
se k uchazečům o bydlení v konkrétním domě s právem
nesouhlasu ostatních spolubydlících v domě
• zajištění větší anonymity svědků, kteří se bojí svědčit
proti sousedům porušujícím dobré mravy v domě
• zajišťování nočního klidu – možnost výrazných sankcí
• příspěvek na bydlení povinně poskytovat přímo pronajímatelům

DLUHY, FINANCE

PŘIHLAŠOVÁNÍ K TRVALÉMU POBYTU A DALŠÍ
NAVAZUJÍCÍ PROBLEMATIKA
• ve vymezení oprávněných osob vypustit nájemce (§ 10
odst. 6, písm. c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel)
• stanovit „hygienické“ normy na počet přihlášených
osob do bytu
• zavedení institutu „přechodného pobytu“

• nemožnost získávání úvěrů na opravy a údržbu domů
• snižování komfortu bydlení
• možnosti bankrotu a likvidace pronajímatelů
• insolvence jako další ze zločinů státu vůči slušným
lidem

PROBLEMATIKA KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ
• úskalí nutného souhlasu všech dotčených bydlících
v domě
• nadřazenost ochrany soukromí občana nad ochranou
majetku

SOCIÁLNÍ DÁVKY
• vyplácení sociálních dávek podmínit povinností odpracovat určitý počet hodin např. při veřejně prospěšných
pracích
• odebírání sociálních dávek při zjištění, že žadatel hraje
automaty, jeho děti se po nocích potulují, narušují dobré
mravy v domě apod.

DĚTSKÉ GANGY NA SÍDLIŠTÍCH
• větší odpovědnost rodičů – možnost sankcí
• zapojení sociálních odborů místních samospráv
• nečinnost policie

SOUDY
• zkrácená řízení u nepřizpůsobivých s povinností ukončení sporu do 3 měsíců
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Zateplování

Podpora zateplování
je dobrou investicí
Zateplování budov a provádění dalších opatření ke snížení spotřeby tepla se v posledních letech stalo
významnou součástí nabídky stavebních firem. Potřeba snižovat náklady na vytápění a možnost
využití dotací povzbudila zájem majitelů rodinných i bytových domů, stejně jako provozovatelů škol
nebo nemocnic. Není pochyb o tom, že počet zateplených budov roste rychlým tempem.
Konzultační společnost PORSENNA o.p.s. se ve studii
zpracované pro Hnutí DUHA zabývala dosavadními zkušenostmi se zateplováním budov a posoudila podmínky pro
další rozvoj této technologie. Studie rovněž zkoumala
možné dopady zateplování na energetickou bilanci České
republiky a úsporu výdajů na straně spotřebitelů. Stručně
lze výsledky shrnout do tří čísel – zateplování může každoročně ušetřit 4,5 miliónu tun uhlí, 1,4 miliardy kubických
metrů zemního plynu a 39 miliard korun.

TECHNOLOGIE MÁME K DISPOZICI
Výčet technických možností omezování spotřeby tepla
v budovách patrně nikoho nepřekvapí: využití oken s nízkým
součinitelem prostupu tepla, kvalitně provedená a dostatečně tlustá izolace obvodových stěn, podlah a střechy (případně stropu pod nevytápěným podkrovím), regulace
otopné soustavy, instalace systému nuceného větrání s rekuperací tepla. Z pohledu konkrétního projektu ovšem musíme počítat s tím, že každá budova má svá speciﬁka, podle
kterých se uplatnění jednotlivých technologií liší. Podstatnou roli vždy sehrávají následující faktory – konstrukční typ,
stáří a míra zanedbané údržby, plocha a druh oken, členitost
fasády, způsob a průběh dílčích a komplexních rekonstrukcí
či způsob užívání.
U každého domu samozřejmě nelze všechny vyjmenované
úsporné prvky optimálně využít, jednoduše proto, že původní projekt s nimi nepočítal. Tloušťka izolace je často limitována například rozměrem a konstrukcí střechy, jejíž úprava
může být natolik technicky a ﬁnančně náročná, že projekt
zateplení výrazně prodraží. Podobně systém nuceného větrání nelze instalovat v každém domě. Zejména v centrech
historických měst pak musíme počítat s omezením možností
zateplování v důsledku památkové ochrany budov.
Uvedená omezení ovšem nic nemění na skutečnosti, že
v převážné většině budov lze spotřebu tepla podstatně snížit. Zmíněná studie hodnotí na základě dosavadních zkušeností s řadou projektů potenciál úspor, kterých můžeme
v budovách dosáhnout provedením dostupných opatření.

KOLIK MŮŽEME UŠETŘIT
Při odhadu potenciálu úspor tepla v obytných budovách
i terciárním sektoru autor studie vycházel z velikosti a struktury konečné spotřeby energie v roce 2006 a zkušeností
s vývojem dosahování úspor v letech 2000 – 2010 (odhad
zohledňuje výsledky dosahované v projektech podporovaných programy Panel a Zelená úsporám). Potenciál úspor
byl vyčíslen na základě odhadu meziročních úbytků spotřeby
dosažených díky provedeným investičním opatřením a vlivu
energetického managementu. Vyčerpání potenciálu studie
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modeluje do roku 2050, podle úrovně investovaných prostředků k němu může dojít dříve i později.
Výsledek odhadu lze shrnout stručným konstatováním, že
v budovách můžeme ušetřit více než polovinu stávající spotřeby tepla, konkrétně 118 PJ. Rozdělení potenciálu podle
účelu budovy ukazuje tabulka.
Tabulka: Přehled potenciálu úspor tepla na straně konečné spotřeby
Z pohledu potenciálu úspor přitom mají klíčový význam
právě rekonstrukce stávajících budov. Výstavba kvalitních
nových budov je pochopitelně důležitá zejména pro budoucPřehled potenciálu úspor tepla
na straně konečné spotřeby
Sektor

Výchozí stav

Konečný
stav

Úspora

Obytné budovy

169 PJ

80 PJ

89 PJ

Terciární sektor

56 PJ

27 PJ

29 PJ

Celkem

225 PJ

107 PJ

118 PJ

nost, ale novostavby nepřibývají tak rychle, aby mohly v dohledné době nahradit podstatnou část bytového fondu
(nově vystavěné bytové jednotky za jeden rok představují
zhruba 1 % z celkového počtu).
Vedle potenciálu úspor tepla na straně konečné spotřeby,
byla ve studii vyčíslena také navazující úspora uhlí a zemního plynu, tedy dvou primárních zdrojů, které sektoru vytápění dominují. Autor přitom vychází ze zjednodušujícího
předpokladu, že podíl jednotlivých paliv na pokrývání potřeby vytápění zůstane zachován na dnešní úrovni. Ve skutečnosti lze očekávat, že struktura zdrojů se bude dynamicky vyvíjet, ale jejich rozložení v polovině století nelze
spolehlivě předpovědět. Každopádně zateplení domů vytápěných příslušnými palivy by přineslo úsporu 4,5 miliónu tun
uhlí a 1,4 miliardy kubických metrů zemního plynu.

NÁKLADY, PŘÍNOSY A SMYSL PODPŮRNÝCH
PROGRAMŮ
Podmínkou pro naplnění potenciálu úspor je dostatek ﬁnančních prostředků na investiční opatření. Podle zkušeností s rozpočty a výsledky projektů realizovaných v rámci
programů Panel a Zelená úsporám lze s jistou mírou zobecnění konstatovat, že pro dosažení úspory ve výši 1 PJ ročně
je potřeba investovat přibližně 10 miliard korun. V praxi
ovšem nelze přesně rozlišit, jaká část nákladů připadá výhradně na úsporná opatření a jakou je třeba utratit za od-

stranění zanedbané údržby nebo morálního zastarání budovy. Pro vyčerpání potenciálu do roku 2050 by bylo třeba
do úsporných opatření v budovách investovat v průměru 24
miliard korun ročně.
Jedná se ovšem o investici, která se vrátí. Studie odhaduje, že díky provedení úsporných opatření ušetří všichni
spotřebitelé v obou sledovaných sektorech v platbách za
teplo a paliva celkem 39 miliard korun ročně. Vychází přitom
z dnešních cen, v případě jejich očekávaného růstu bude ﬁnanční úspora vyšší.
Zkušenosti z posledních měsíců a let jednoznačně potvrzují, že hlavní překážkou rychlého rozšíření projektů zateplení domů je omezená možnost majitelů budov do těchto
akcí investovat. V období, kdy byly dostupné podpory z programu Zelená úsporám pro obytné domy a z Operačního
programu životní prostředí pro veřejné budovy, se ukázalo,
že kapacita trhu je vysoká. Zájem o podporu v obou případech výrazně převyšoval rozpočtové možnosti programů.
Stávající tempo zateplování se velmi pravděpodobně nepodaří udržet bez pokračování podpůrných programů. Projekty podpořené programem Zelená úsporám zajistí využití
zhruba 5 % potenciálu úspor v obytných budovách, jeho
podstatná část zůstane k dispozici pro další roky. Ze zkušenosti s podpůrnými programy plynou i návrhy na úpravu pravidel. Společnost PORSENNA o.p.s. doporučuje snížit podíl
dotace na celkové investici, aby bylo možné uspokojit větší
počet žadatelů.

neboť cenu povolenky určí poptávka nakupujících. Budou se
ovšem pohybovat v řádu miliard korun ročně a mezi lety
2013 a 2020 porostou.
Zateplování budov by mělo být rovněž jednou z prioritních
oblastí podporovaných ﬁnancemi z fondů Evropské unie
v letech 2014 až 2020. Přestože dosud není rozhodnuto
o výši rozpočtu pro toto období, má zateplování v konkurenci ostatních projektů, pro které přichází v úvahu ﬁnancování z evropských fondů, dobrou výchozí pozici.
Hnutí DUHA navrhuje, aby prostředky z uvedených zdrojů
byly rozdělovány pomocí Programu energetické nezávislosti, který by navázal na dosavadní podpůrné mechanismy. Experti společnosti PORSENNA o.p.s. propočítali, že
zateplování obytných domů by vyžaduje investice 18 miliard
korun ročně a budovy v takzvaném terciárním sektoru –
školy, nemocnice, obchody, úřady a jiné - dalších 6 miliard.
Dosavadní zkušenosti ukazují, že rozumná výše grantů by
v soukromém sektoru (včetně domácností a bytových družstev) měla podle typu projektu činit 30–50 % nákladů; ve
veřejném sektoru to je 50–80 %. Program energetické nezávislosti by tedy na podporu zateplování potřeboval kolem
11 miliard Kč ročně. Předpokládáme-li, že Program energetické nezávislosti bude podporovat, stejně jako Zelená
úsporám, také výstavbu pasivních domů, instalaci solárních
systému na ohřev vody a kotle na biomasu, naroste jeho
rozpočet na 16 miliard korun ročně.

PROČ PODPOROVAT PRÁVĚ ZATEPLOVÁNÍ
ODKUD VZÍT DALŠÍ PENÍZE NA PODPORU
ZATEPLOVÁNÍ?
Převládající názor, že program Zelená úsporám znamenal
výjimečnou a neopakovatelnou příležitost, úplně neodpovídá skutečnosti. Je pravda, že mezinárodní obchodování
podle Kjótského protokolu, díky kterému Česká republika
získala prostředky na Zelenou úsporám, již patrně podobnou možnost nepřinese. Ovšem od roku 2013 budou muset
velké průmyslové podniky v celé Evropské unii nakupovat
v aukcích povolenky ke znečišťování. Výnosy z aukcí budou
příjmem členských států, přičemž minimálně polovina by
měla být investována do dalšího omezování emisí skleníkových plynů. Dosavadní zkušenosti ukazují, že podpora zateplování budov je nejefektivnějším způsobem, jak tyto peníze
investovat. Výnosy aukcí dosud nelze spolehlivě odhadnout,

Samozřejmě nelze zaručit, že se výnosy aukcí povolenek
a evropské fondy dlouhodobě zajistí optimální výši podpor
zateplování. Máme ovšem řadu důvodů, proč zmíněné prostředky prioritně investovat právě tímto způsobem. Vedle
pozitivních dopadů na energetickou bilanci České republiky
a snižování výdajů domácností a obcí přispívá zateplování
k oživení stavebnictví. Každá investovaná miliarda vytváří
tisíc pracovních míst, navíc rovnoměrně rozložených po celé
republice.
Studie společnosti PORSENNA o.p.s. rozebírá problematiku zateplování budov podrobněji.
Celý dokument s názvem „Studie o dopadech zateplování
budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice“
je dostupný na internetové adrese http://hnutiduha.cz/publikace/archiv-publikaci/select_category/21/.

Dilema zastupitelů

Města se brání
BLANSKO CHCE KOUPIT ZCHÁTRALÝ HOTEL,
BOJÍ SE GHETTA

BYSTŘICE ZVAŽUJE KOUPI HOTELU,
BOJÍ SE GHETTA V CENTRU MĚSTA

Blansko – Hotel Dukla tvoří v Blansku hranici tří náměstí,
z dřívějšího hotelu se ale postupně stala levná ubytovna
a místními obyvateli je považován za ostudu. Město o hotel,
který se bude příští měsíc prodávat v dražbě, původně nemělo zájem, teď ale změnilo názor. Radnice má obavu,
aby dům nezískal někdo, kdo tam nastěhuje sociálně nepřizpůsobivé.

17. 1. 2012 17:50, autor: Josef Kvasnička, ČT24
Bystřice pod Hostýnem zřejmě bude muset koupit nevyužívaný hotel v centru města. Majitel hrozí, že jinak budovu
prodá agentuře, která do něj nastěhuje problémové obyvatele z blízkého Přerova. Město má ale už nyní úvěr na 24
milionů korun, muselo by se tak dál zadlužit.
Kroměřížský podnikatel a jednatel společnosti Hotel
Podhoran Radovan Křemeček chce hotel, pro který už
nemá využití, prodat. Město jeho nabídku nejprve odmítlo
s tím, že na koupi a provoz takového zařízení nemá peníze. Strach z nových nepřizpůsobivých návštěvníků ale
donutil město ke změně názoru. Podnikatel totiž radnici
v dopise oznámil, že jej oslovila agentura, která zajišťuje
bydlení pro sociálně slabé, s tím, že chce hotel za 25 milionů koupit. Nedaleký Přerov totiž prodal domy v problémové lokalitě developerovi, který je chce zbourat. Jednou
z variant je přestěhovat některé jejich obyvatele do Bystřice.
„Nabídka, kterou společnost zajišťující bydlení pro sociálně nepřizpůsobivé učinila, je pro mě natolik zajímavá,
že jsem nucen se jí vážně zabývat. Vzhledem k tomu, že
cítím za takový krok morální odpovědnost, a rovněž ke
skutečnosti, že by vybudování a provozování takového zařízení v samotném centru města vyvolalo velkou nevůli
u obyvatel města Bystřice pod Hostýnem, obracím se

zdroj: ČT24, 26. 8. 2011

Varováním je pro Blanenské zkušenost ze severočeských
měst, kde realitní kanceláře ve velkém skupují vybydlené nemovitosti a jejich nájemníky přesouvají do levných bytů.
Místostarosta Blanska Jiří Crha (ODS) se proto snaží přesvědčit radní a zastupitele, aby se město dražby zúčastnilo.
„Je pro nás naprosto nepřijatelné, aby uprostřed města
vznikla nějaká levná ubytovna, nějaké ghetto,“ shrnul obavy
Crha. Jedna z variant počítá s tím, že by město mohlo budovu nechat zbourat, čímž by vzniklo jedno velké náměstí,
další varianty počítají s vypsáním architektonické soutěže
na úpravu prostranství a nalezení investora, který by objekt
přestavěl podle zadání města. Podmínkou ale je, aby město
v dražbě hotelu uspělo.
Zchátralý hotel Dukla původně patřil státnímu podniku
Hotely a restaurace, následný vlastník ale skončil v konkurzu, a proto se teď hotel prodává v dražbě. Vyvolávací
cena je 15,5 milionu korun.
autor: ČT Brno

BLANSKO MARNĚ HLEDÁ ZÁJEMCE
O ZCHÁTRALÝ HOTEL DUKLA
5. 12. 2011 autor: ver
Blansko už od září marně hledá zájemce, který by provozoval zchátralý hotel Dukla v centru města. Budova je totiž
ve špatném stavu a potřebuje minimálně investice do kotelny a rozvodu tepla. Provoz hotelu by tak byl velmi ztrátový. Město letos hotel koupilo ve veřejné dražbě za 30,5
milionu korun. Obávalo se, že by z něj nový majitel mohl
udělat levnou ubytovnu nebo ghetto pro problémové obyvatele.
zdroj: ČT24

VYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

proto na vás jako na zástupce města s nabídkou na odkoupení této nemovitosti,“ píše Radovan Křemeček v dopise. Dále městu navrhl, aby hotel přestavělo na nájemní
byty, vytvořilo v něm kancelářské prostory nebo jej využívalo komerčně.
„Problémy, které spolu s takovými ubytovnami vznikají,
jsou známé a nikdo z nás si je nepřeje. Proto jsme vytvořili
záměr využití hotelu a předložili jej bance, která by případně
městu poskytla úvěr,“ popsal kroky města starosta Zdeněk
Pánek (ZHN). V úvahu podle něj přichází například sestěhování městského úřadu, který je v současné době roztříštěn
ve třech objektech.

Podnikatel ale čelil kritice, že se město snaží vydírat. „Nedělám nic nelegálního, jen se snažím prodat svůj majetek.
Město je pro mě partner číslo jedna, ale pokud definitivně
odmítne, je logické, že nabídnu hotel jinému kupci,“ bránil
se Křemeček. Z jeho setkání se starostou Bystřice pod Hostýnem nakonec vzešla dohoda, že s prodejí počká na definitivní rozhodnutí města.
Hotel je v centru města, a dokonce sousedí s budovou
radnice na Masarykově náměstí. Křemeček jej vlastní čtyři
roky. Naposledy jej pronajal stavební firmě, která stavěla
obří podzemní zásobníky pro Čepro v nedalekém Loukově.
Stavbu ale dokončila, hotel vyklidila a Křemečkovi se pro něj
nepodařilo najít nové využití.

PROČ SE VYPLATÍ PRONAJMOUT BYTY
SOCIÁLNĚ SLABÝM?
Lidé bez práce a bez reálné šance ji získat mají nárok na
státní příspěvek na bydlení ve výši sedmdesáti procent jejich nájmu. S výší nájmu logicky vzrůstá také příspěvek.
A právě toho spekulanti využívají. Firma cíleně nájmy v bytech pro sociálně slabé nadhodnotí, aby veškeré náklady
s bydlením pokryl státní příspěvek. Chybějících třicet procent pak často majitel nemovitosti nájemníkům „velkoryse“
odpustí. Sociálně slabí tak hromadně končí v ubytovnách,
kde žijí v nevyhovujících podmínkách, ale paradoxně v nejdražších pokojích.

Co vy na to?
O názor jsme požádali
RNDr. Jiřího Bártu,
1. místopředsedu SČMBD
a předsedu OSBD Česká Lípa

Bytová družstva a společenství vlastníků jednotek mají
tento problém také, ale v trochu jiné podobě. Nepřizpůsobiví už ve městě jsou, ale nejsou soustředěni v jednom
domě. Problematická „divoce“ žijící rodina se v domě objeví nejčastěji v podnájmu. V jinak klidném domě náhle probíhá ničení společných prostor, obtěžování hlukem v nočních hodinách apod. Pokud je to podnájem v bytě
v osobním vlastnictví, nemá družstvo ani SVJ žádné nebo
jen velmi chabé páky se proti tomu bránit. Jeden problematický byt pak stihne otrávit život ostatním uživatelům

bytů v domě. A nejen otrávit, ale i dokonale znehodnotit
tržní cenu jejich bytu.
Zděšení a snahu zastupitelů měst, že nechtějí dopustit
obsazení těchto objektů nepřizpůsobivými lidmi zcela
chápu, protože „tam“ to jde velmi rychle, ale „ven“ to už
je obtíž.
U družstevních bytů stále existuje alespoň instrument výpovědi z nájmu podle občanského zákoníku, pokud dotyčný
závažným způsobem obtěžuje své sousedy. I to je však
zdlouhavý proces. Ale pořád tady může přímo bytové družstvo, na které se obtěžovaní nájemníci nebo vlastníci obrátí,
něco dělat. U bytů v osobním vlastnictví je řešení v nedohlednu a bytové družstvo už nemůže zasáhnout.
Opatření musí přijít v legislativě: počínaje kumulací přestupků (ta se snad už chystá) až po zatím stále opovrhovanou možnost vyjádřit se k tomu, kdo se vedle mě nastěhuje
do družstevního nebo vlastnického bytu. Měla by se zvážit
i možnost zkrácení soudního řízení v těchto specifických případech. Pokud budu vědět, že se tím soud do čtrnácti dnů
bude zabývat, tak to půjdu zkusit. Pokud vím, že to bude
řešit až za rok, může se stát, že tu ten nepřizpůsobivý už
třeba nebude bydlet. Bude tu bydlet zase jiný.

Pan Ivo Šmoldas rozebral schopnosti našich občanů
přizpůsobit se.
Mnohá města si trpce stěžují, že nedokážou vyjít se svými takzvaně nepřizpůsobivými občany. Ještě nikdy
jsem však neslyšel, že by si takzvaně
nepřizpůsobiví občané trpce stěžovali, že nedokážou vyjít
se svými městy. Způsoby takzvaně nepřizpůsobivých jsou
totiž měštěnínům nemálo proti srsti, kdežto způsoby měštěnínů jsou takzvaně nepřizpůsobivým zcela upřímně šumafuk. A tak si jedni holt stěžují, kdežto druzí důvod ke stížnostem přirozeně neshledávají. A neshledávají ho ne proto,
že by byli nepřizpůsobiví, nýbrž právě naopak, že se přizpůsobit hravě dokážou, a to čemukoli, nejlépe pak systému

sociálních dávek. Nazývat je nepřizpůsobivými je tedy naprostá mýlka. Jsou totiž stejně přizpůsobiví jako ti, kdo
bystře postřehli, že se dá vesele žít třeba ze státních či evropských dotací, provizí za zprostředkování armádních zakázek nebo z úplatků od stavebních ﬁrem. Nepřizpůsobiví
jsou všichni ti ubožáci, co se výzvám doby přizpůsobit nedokázali, a nepřišli tudíž na nic lepšího než se způsobně
živit prací. A jelikož schopnost přizpůsobit se je nepochybnou známkou inteligence, je očividné i to, kdo z nás je tu
blbec.
Úspěšný den a vysoké IQ vám přeje váš I.Š.
zdroj: webové stránky autora

Gratulujeme

Dům ověnčený oceněními
Jeden dům, několik ocenění a uznání?
V BD Družba v Ústí nad Labem takový
objekt mají. Nejen že vyhrál soutěž Panelák roku 2010 vyhlášenou Svazem
českých a moravských bytových družstev, ale získal i TITUL ČEEP 2010 za
opravu a modernizaci panelového bytového domu (viz. níže). Navíc o tom, jak
úspěšně vykonávají správu domů, přijeli
natočit dokument ﬁlmaři až z Ruska.
Zkrátka, kdo umí, ten umí. Gratulujeme. Několik informací o tolik obdivovaném a oceněném
domě čtenářům zprostředkovává předsedkyně BD Družba
Ústí nad Labem, Monika Sobotková:
Druhé místo v celostátní soutěži Česká energetická a ekologická stavba jsme obdrželi za dům Obvodová 749/
26-750/28. Tato soutěž byla pod záštitou premiéra ČR,
všech ministrů souvisejících rezortů a řady významných
osobností. Mezinárodní přesah soutěže dokládá i poprvé
udělená záštita europoslance pana Evžena Tošenovského.
Řešený obytný dům byl postaven v roce 1984 panelovou
technologií ve stavební soustavě B-70. Jedná se o typový
samostatně stojící čtyřpodlažní objekt tvořící jeden dilatační celek o dvou sekcích (vchodech) s 24 byty.

Veškeré práce byly prováděny za provozu v obydleném objektu.
Cílem projektu byly udržovací práce
a nezbytné opravy nejzávažnějších vad
způsobující zhoršený stav domu. Provádělo se zateplení stropů nad prvním podlažím, stěn vestibulů hlavních vstupů
pro úsporu tepelné energie a zvýšení tepelné pohody, statické zajištění, oprava
a zateplení obvodového pláště a lodžií.
Výměna zábradlí na lodžiích, sanace
stropních lodžiových panelů, hydroizolace podlah a položení
keramické dlažby. Výměna oken a vstupních dveří, přibyly
stříšky nad vstupy, úpravy elektroinstalace. Dále se prováděla oprava podlah v závětřích vstupů, oprava okapových
chodníčků a hydroizolace k zabránění zatékání vody do objektu, oprava vstupních ramp. Tento komplexní způsob
opravy domu by měl přinést až šedesát pět procent úspory
tepla.
Architektonický návrh je od Ing. Tomáš Pavelka, projektantem byl Ing. Josef Martinovský a projekt byl vypracován
Rudolfem Brejškou, DiS z projektového útvaru společnosti
TERMO + holding,a.s. v Ústí nad Labem.

Zateplení je stále
aktuálnější…
Stejně jako úspory.

Kdo se v tom má vyznat. Prý přichází globální oteplování.
Podle jiných malá doba ledová. Všem je jasné, že ceny tepla,
klimatizace, energií budou čím dál vyšší. Takže je třeba šetřit. Úspory přijdou vhod všem. Ať se oteplí anebo bude
chladněji. Úspory ale něco stojí, takže je užitečné rozumné
zvážit, co se vyplatí, co nevyplatí a jak na to.
Rozhodně je dobré se zamyslet nad tím, když někdo
nabízí obrovské úspory za nízkou cenu. Podobnost s „máslem“ za pár korun (z rostlinného tuku) místo z mléka (za
víc korun), je víc než nasnadě.
Je opravdu otázkou, zda něco
teď „ušetřit“ a potom léta na
nekvalitu doplácet, anebo si
vybrat dodavatele, který nabídne dobrou kvalitou za dobrou cenu. Zkušenost říká, že
s těmi, kteří „hodně muziky za málo peněz“ je dobré se hned
rozloučit. Není nic snazšího, než se poptat nejméně u tří dodavatelů, kteří mají prověřené reference a porovnat reference i nabídky. A také se zeptat, těch, kteří mohou reference potvrdit. Tohle téměř nic nestojí a můžete to ušetřit
mnohem víc, než se zdá.
A pak je ještě jedna kategorie odborníků, na které je
třeba pohlížet velmi obezřetně. Vyskytují se všude, pravděpodobně i v každém společenství vlastníků či v bytovém
družstvu. Všechno vědí, všemu rozumějí, do všeho mluví.
Navrhují líbivá řešení, ale odpovědnost za ně nést nechtějí.
Sypou z rukávu výhody aniž by je měli podložené jakoukoliv
faktickou znalostí či ověřením anebo, na druhé straně vědí,
tohle či tamto není třeba dělat, že to je zbytečné. Ve výsledku to vyjde nastejno. V obou případech je to špatně.
„Hraběcí rady“ se rozdávají snadno. Mnohdy ke škodě ostatních. Pokud jde o úspory tepla, velmi často to bývá snaha
o prosazení salámové metody – nejprve vyměnit okna, pak
ušetřit další peníze, zateplit celý dům nebo jen část, pak
zase ušetřit, zateplit další část, pak střechu atd. Ne vždy to
jsou myšlenky čisté. Často se za nimi skrývají i „provize“
anebo chcete-li úplatky pro toho, kdo takové řešení prosadí.
Jak dosáhnout skutečných úspor, se musí spočítat. Rozhodně je komplexní řešení vždy levnější. Navrhnout optimální
postup je odborná záležitosti. Navrhnout zateplení není sice
tak složité, jako navrhnout dům, ale přece jen, pokud má být
kvalitní a poskytnout efekt, který investor předpokládá, je žádoucí se obrátit na odborníky. Ti správní mají certiﬁkát a autorizaci. Nevěřte, že když někdo se podívá a řekne, že pětka
polystyren stačí, že to bude stačit. Většinou nebude.
Zateplení domu si nepořizujeme na rok, ale na mnohem
delší dobu. Na desítky let. Proto se rozvaha vyplatí.
Aleš Kocourek
KASTEN, spol. s r.o., člen Cechu pro zateplování budov

Dotační programy

Peníze, peníze, peníze
Peníze hýbou světem, státy, rodinou, jedinci. Peníze, slovo, které
možná patří k nejčastěji vyslovovaným slovům. A když ne nejčastěji,
v top žebříčku jistě zaujímá jednu z nejvyšších příček.
Pro bytová družstva a jimi spravované subjekty jsou peníze získané
z různých podpůrných projektů, dotací či pobídek významnou složkou
při vylepšování spravovaného bytového fondu, jeho modernizaci,
odstraňování vad panelových domů, komplexní revitalizaci…
Je celkem jedno zda se jednotlivé programy, přinášející peníze, jmenují
Panel, nebo Nový panel, Zelená úsporám či Integrovaný operační systém.
Dokonce je i jedno, zda peníze v těchto programech pocházejí ze státní kasy,
či jsou od Evropské unie. Každá takto získaná koruna vždy dokázala přinést
užitek a vylepšení úrovně bydlení. Ne vždy je však jednoduché na tyto peníze
dosáhnout. Zvláště, jak tomu nastalo v letošním roce, když finanční prameny s názvem Nový
panel a Zelená úsporám totálně vyschly. Pro vybraná města tak jediným zdrojem možných
finančních dotací zůstal Integrovaný operační systém (IOP) vypsaný Evropskou unií na roky
2007–2013. V České republice se do tohoto projektu dostalo čtyřicet a jedno město.

ČECHY: Děčín, Cheb, Chomutov, Jirkov, Karlovy Vary,
Litvínov, České Budějovice, Chrudim, Jablonec nad
Nisou, Náchod, Písek, Příbram, Strakonice, Tábor, Most,
Hradec Králové, Kladno, Liberec, Mladá Boleslav, Pardubice, Ústí nad Labem

MORAVA A SLEZSKO: Ostrava, Havířov, Olomouc,
Karviná, Frýdek-Místek, Opava, Orlová, Přerov,
Kopřivnice, Nový Jičín, Český Těšín, Bohumín, Brno,
Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín, Hodonín, Znojmo,
Břeclav, Třebíč

CO JE, A PRO KOHO JE,
INTEGRAČNÍ OPERAČNÍ SYSTÉM?

na šest prioritní os. Integrované plány rozvoje jednotlivých
měst byly zpracovány v rámci právě této prioritní osy 5 – Národní podpora územního rozvoje IOP a oblasti intervence 5.2
– Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, zpravidla pro
aktivity 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství a 5.2b) –
Regenerace bytových domů:
Dosáhnout na finance z IOP však nebylo nijak jednoduché
a dodnes nejsou zcela jasná některá pravidla, především
v oblasti účetnictví. I to mělo za následek, že mnohá bytová
družstva se k IOP chovají zdrženlivě. Po konkrétním důvodu
jsme pátrali na Svazu českých a moravských bytových družstev, konkrétně u Ing. Lenky Harákové, z ekonomického oddělení, které poskytuje svým členům metodickou pomoc
v oblasti účetnictví, financování, daní a podobně. Dozvěděli
jsme se tyto důvody:

Integrovaný operační program (IOP) je jedním z tematických programů vyhlášených na období 2007–2013, umožňující čerpání ze strukturálních fondů EU (tematické operační programy, regionální operační programy, operační
program Praha a evropská územní spolupráce).
Je zaměřený na řešení společných regionálních problémů
v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby
a územní rozvoj. Především na rozvoj informačních technologií
ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb
v oblasti bezpečnosti, referenci a řešení rizik, podporu cestovního ruchu a kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systému tvorby územních politik. Je rozdělen

Problémy bytových družstev (BD)
a společenství vlastníků jednotek (SVJ)
zapojených do Integrovaného operačního programu
Některá BD a SVJ se zapojují do Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“), jehož prostřednictvím lze
v období let 2007 – 2013 získat dotaci z fondů Evropské
unie. Konkrétně se jedná o oblast 5.2. Zlepšení prostředí
v problémových sídlištích, jejímž cílem je zvýšení kvality
života obyvatel v problémových sídlištích prostřednictvím
revitalizace prostředí a regenerace bytových domů. V rámVYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

ci regenerace bytových domů jde pak zejména o zateplení
obvodového pláště domu a vybraných vnitřních konstrukcí, rekonstrukci technického vybavení domů (např.
modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla,
plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů apod.),
výměnu či modernizaci lodžií a balkonů včetně zábradlí
atd.

Zejména SVJ, která nejsou vlastníky bytových domů, ale
podle zákona o vlastnictví bytů jejich společné části pouze
spravují, ale také BD, která zajišťují správu společných částí
domů, ve kterých ještě SVJ nevznikla, mají při získávání dotace, resp. při kontrole použití dotace, jak ukazuje praxe, určité problémy.
V Příručce pro žadatele a příjemce pro oblast intervence
5.2 IOP vydané Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „Příručka“) jsou podmínky, s jejichž splněním mají SVJ, resp. BD
určité potíže. Technické zhodnocení společných částí domu
(nejčastěji to bývá zateplení pláště domu nebo modernizace
výtahu), tedy z pohledu SVJ technické zhodnocení cizího majetku (společné části domu jsou ve spoluvlastnictví členů SVJ
– vlastníků bytů a nebytových prostor v příslušném domě), se
v účetnictví SVJ standardně neúčtuje do majetku, tj. na majetkových účtech v účtové třídě 0, jako je tomu u vlastníků bytových domů – např. obcí. V Příručce je však uvedeno:
„Způsobilé jsou pouze investiční výdaje (pořizovací cena
převyšuje částku 40 000,- Kč, případně jinou částku stanovenou dle interních postupů příjemce), tzn. příjemce účtuje
při dodržení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, případně svých interních směrnic, výdaje projektu jako pořízení investic (zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku).
Poznámka: Kategorie technického zhodnocení není kategorií majetkovou v právním slova smyslu. U SVJ se může vyskytovat prakticky pouze technické zhodnocení cizího majetku,
neboť samo SVJ žádný majetek nevlastní, pouze jej spravuje
(až na výjimky). Pokud tedy vlastníci majetku – vlastníci bytových jednotek a spoluvlastníci společných částí – dají SVJ svůj
souhlas s provedením technického zhodnocení, pak může SVJ
technické zhodnocení provést a účtovat o něm.
SVJ může o technickém zhodnocení účtovat jako o pořízení investic – dlouhodobý hmotný majetek, resp. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“.
Vzniká ovšem otázka, zda SVJ, resp. BD skutečně může
pořizované technické zhodnocení domu účtovat v účtové
skupině 04 (zpravidla účet 042 – Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek) a po dokončení jej převést na účet skupiny
02 (zpravidla účet 021 – Stavby), aniž by tím porušilo účetní
předpisy. Odpověď je třeba hledat zejména v zákoně o účetnictví (dále jen ZÚČ):
V ustanovení § 28 odst. 5 ZÚČ je uvedeno, že účetní jednotka, která majetek úplatně nebo bezúplatně užívá
a provede na tomto majetku technické zhodnocení na svůj
účet, účtuje o tomto technickém zhodnocení a odpisuje jej
v souladu s účetními metodami. Toto ustanovení je evidentně „šité na míru“ především nájemcům staveb, bytů
a nebytových prostor, kteří na svůj náklad provedou technické zhodnocení najatého majetku a to následně se souhlasem pronajímatele – vlastníka zhodnoceného majetku
mohou i odpisovat. Postavení SVJ a BD a jejich vztah
ke spravovanému majetku, na němž je technické zhodnocení provedeno, je však zcela odlišný.
Má-li bezpodmínečně jít o dotaci na „investiční výdaje“, měl
by být rozhodující charakter prováděných prací, tedy skutečnost, že jejich výsledkem je technické zhodnocení majetku
(definice je uvedena v ZDP) a nikoliv např. oprava (vymezena
účetními předpisy). Způsob zaúčtování výdajů na tyto práce,
by měl být podružný. V Příručce je tomu však evidentně na-

opak, upřednostňuje se formální pohled na věc před jejím
skutečným obsahem. Vždyť např. jsou-li výdaje na technické
zhodnocení nižší než 40 000 Kč za rok, lze je účtovat přímo
do nákladů, aniž by se hodnota příslušného majetku zvyšovala (účetně tudíž nejde o „investiční výdaj“, ale provozní náklad). V domě rozděleném podle zákona o vlastnictví bytů na
jednotky (do katastru nemovitostí bylo vloženou prohlášení
vlastníka nebo smlouva o výstavbě, čímž dům přestal být
dlouhodobým hmotným majetkem a tím se staly jednotlivé
vymezené jednotky) se výše uvedený limit posuzuje nikoliv
ve vztahu k celému domu, ale ve vztahu k jednotlivým jednotkám (zhodnocení společných částí domu je fakticky zhodnocením jednotek, protože společné části nejsou právně ani
účetně samostatným majetkem). Takže v mnohých případech
není uvedený limit překročen (např. modernizace výtahů za
3 mil Kč v domě se 100 byty představuje technické zhodnocení hmotného majetku v částce 30 tis. Kč) a technické zhodnocení lze zaúčtovat jako provozní náklad (což je z hlediska
účetního i daňového zpravidla jednodušší a výhodnější). Kvůli
dodržení v Příručce uvedené podmínky by však musela účetní
jednotka zaúčtovat i toto technické zhodnocení jako „investici“, tj. u vlastního majetku zvýšit původní hodnotu.
Ministerstvo pro místní rozvoj, které je řídícím orgánem
IOP, jakýkoliv zásah do Příručky odmítlo. Ani odbor Účetnictví a audit Ministerstva financí ČR, na který se svaz obrátil
ve věci správného účtování technického zhodnocení v účetnictví osoby, která technické zhodnocení majetku sice zajišťuje, ale není jeho vlastníkem – pouze zajišťuje jeho správu,
k vyřešení výše popsaného problému výrazněji nepřispěl.
Nicméně z jeho vyjádření vyplývá, že stanovený účel využití
dotace lze doložit i jinak, než jen tím, že příslušné výdaje
bude příjemce účtovat na svých majetkových účtech:
„Společenství vlastníků jednotek jako účetní jednotka
v souladu s dotčenými právními předpisy není vlastníkem
nemovitosti, která je ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek.
Proto v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 563/91 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon
o účetnictví“), a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání,
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, nemůže o tomto majetku společenství
vlastníků účtovat na rozvahových účtech. Proto nemůže účtovat ani o technickém zhodnocení na tomto majetku.
V případě, že je realizováno technické zhodnocení je
nutno vycházet z definice § 33 zákona o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů. Nemohou však být naplněny požadavky § 28 odst. 5 zákona o účetnictví, protože společenství vlastníků jednotek tento majetek neužívá.
V případě, že poskytovatel prostředků (nebo jejich části) na
realizaci technického zhodnocení vyžaduje doložení využití
takto účelově určených prostředků, může účetní jednotka tyto
požadavky naplnit i s využitím příslušných účetních záznamů.
V případě rozhodování státních orgánů pro poskytnutí takovýchto prostředků, resp. kontroly jejich využití, by měla
být podmínka, aby technické zhodnocení zvyšovalo ocenění
majetku společenství vlastníků jednotek (tzn. takto o něm
účtovala), potom by se jednalo o stanovení podmínek, které
nejsou v souladu s právními předpisy České republiky, tzn.
by se jednalo o nesplnitelnou podmínku.
VYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

Dotační programy
Podle našeho názoru se může jednat o určité nepochopení, protože z účetních záznamů lze doložit požadované
použití takto účelově určených prostředků i když společenství
vlastníků jednotek neúčtuje o technickém zhodnocení jako
o zvýšení ocenění majetku společenství vlastníků jednotek.“
Nadále tedy zůstává nezodpovězena otázka jak postupovat:
Má SVJ, resp. BD v pozici správce cizího majetku, usilovat
o získání dotace v rámci IOP, a to i za cenu obcházení či dokonce porušení účetních předpisů? Má dotaci přijmout, účtovat o jejím použití v souladu s účetními předpisy a tím riskovat sankci ze strany poskytovatele či dokonce povinnost
dotaci vrátit? Nebo se má raději dotace předem vzdát a využít k zajištění potřebných prací pouze vlastní zdroje financování, příp. bankovní úvěr?

Není proto divu, že do takto popsaných určitých rizik volila
některá bytová družstva ve vybraných městech opatrnější
účast na projektu (oprava jednoho domu, výměna výtahu
a podobně), nebo z projektu zcela vystoupila, jako například
SBD Rozvoj Neštěmice, Ústí nad Labem, které raději v co
největším měřítku využilo v té době ještě dostupných financí z Nového Panelu a Zelná úsporám.
Naopak k těm bytovým družstvům, které se rozhodly
využít maximum z nabízených možností, bez ohledu na
uvedená možná rizika, patří Stavební bytové družstvo Třebíč. Jeho ředitele a člena představenstva Svazu českých
a moravských bytových družstev, Ing Zdeňka Veškrnu,
jsme požádali o rozhovor, právě na téma Integrovaného
operačního systému, respektive Integrovaného plán rozvoje
měst (IPRM).

TŘEBÍČ – půjdeme do toho zase!
Získání dotace z uvedeného programu závisí na úzké spolupráci se zastupiteli města.
Našli jste společnou řeč?
Naše družstvo, jako významný správce bytového fondu v městě Třebíči, úzce spolupracovalo s představiteli města Třebíč již ve fázi
přípravy Integrovaného plánu rozvoje města
(IPRM). Přísné podmínky programu splňovaly
dvě městské části. Vzhledem k vysokému finančnímu nákladu musel být původní návrh zúžen jen na
jednu městskou část – deprivovanou zónu Horka-Domky.
Plán byl prakticky sestaven z projektových listů, které předložilo naše družstvo a další správci bytových domů.
Na úrovni města pracuje tak zvaný řídící výbor IPRM, za
oblast družstevních domů mám tu čest v něm zastupovat
zájmy našich družstevníků osobně.
Předkladatelem projektu bylo město Třebíč, projekt řešil
oblasti intervence 5.2a) – Revitalizaci veřejných prostranství
a 5.2b) Regeneraci bytových domů.
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Součástí projektu byla regenerace veřejných prostranství
v již zmíněné městské části Horka – Domky a regenerace
padesáti šesti bytových domů s dvěma tisíci a šedesáti bytovými jednotkami; z tohoto počtu se projektu IPRM týká
regenerace dvaceti šesti domů s jedenácti sty devadesáti
šesti bytovými jednotkami ve vlastnictví, či správě družstva.
Kdo, respektive, jaké subjekty mohou využít IPRM?
Příjemci dotace z tohoto programu v oblasti regenerace
bytových domů mohou být obce, bytová družstva, vlastníci
jednotek sdružení v SVJ, další právnické a fyzické osoby
vlastnící bytový dům. Naše družstvo předkládá projekty za
svoje vlastní bytové domy a za vlastníky bytů sdružené
v SVJ bytových domů v naší správě.
V případě našeho bytového družstva a spravovaných SVJ
je možné z tohoto programu využít dotaci ve výši 40 % ze
způsobilých výdajů, když způsobilými výdaji jsou prakticky
všechny stavební práce a dodávky prováděné v rámci regenerace BD.
Byl možný souběh dotace z tohoto programu s dalšími
dotačními tituly?
Až do minulého roku bylo možné čerpat další dotace
z programů Nový Panel a Zelená úsporám. Souběh dotací
ze všech jmenovaných programů nebyl nijak omezen, nicméně podmínky programu IPRM určují, že nelze čerpat dotace a podpory z různých programů na stejnou aktivitu
u jednoho žadatele a jedné projektové žádosti. Nejvýhodnější variantou byla tedy dotace na zateplení a další práce
týkající se úspor tepla z programu Zelená úsporám a ostatní
práce, jako přístavba lodžií, z programu IPRM. Tento souběh
dotací byl prakticky ukončen zastavením příjmu žádostí
v programech Zelená úsporám a Nový Panel.
Při čtení v příručce IOP jde člověku mráz po zádech. Jak
jste se vyrovnali s podmínkami na získání dotace z programu IPRM?
Podmínky čerpání dotace jsou dány pravidly programu,
především pak Příručkou pro žadatele a příjemce. Je pravda,
že tyto podmínky jsou nesrovnatelně přísnější, než podmínky ostatních dotačních programů. Například oblast zadávání zakázek je řešena daleko podrobněji, než byla běžná

praxe u jiných dotačních programů. Zadávání všech větších
zakázek je u našeho družstva již od roku 2000 řešeno vždy
na základě výběrových řízení, takže dílčí zkušenosti v této
oblasti již máme. Avšak zadávání zakázek v programu IPRM
se všemi náležitostmi byl pro nás dost tvrdý oříšek. Problémů s projekty v programu IPRM bylo dost a dost. Všechny
podmínky v této oblasti jsou obsaženy v příloze č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce: „Závazné postupy pro zadávání zakázek, spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v programovém období 2007-2013“.
Administrace projektů je velice náročná jak v období přípravy, tak i v období realizace a dokončení projektu. Například po celou dobu realizace projektu jsou předkládány monitorovací zprávy, po dobu pěti let po dokončení jsou
předkládány roční zprávy o udržitelnosti projektu a povinnost příjemce dotace je archivovat veškerou dokumentaci
o projektu až do roku 2021. Dále musí být plněny například
podmínky publicity projektu.
Ale pokud jsme chtěli tuto dotaci získat, museli jsme se
s podmínkami programu podrobně seznámit. Bylo by asi
jednodušší práce zadat u některé z agentur, které se zabývají realizací podobných projektů, nicméně jejich cena za
zpracování projektové žádosti a úvodní administraci byla
pro nás a naše družstevníky nepřijatelná.
Je také pravda, že až do loňského roku nebyl stanoven
způsob zaúčtování majetku pořízeného z dotací, získaných
z programu IPRM, zejména u společenství vlastníků jednotek (SVJ nevlastní žádný majetek). Tento dílčí nedostatek
byl odstraněn informací odboru účetnictví MF z 11/2011ve
věci způsobu účtování pro SVJ.
Další převratné novinky nám přinesla změna zákona
o DPH platná od počátku roku 2012 v oblasti přenesené daňové povinnosti při poskytování stavebních a montážních
prací u plátců DPH.
Kdy je žádost o dotaci podávána a kdy jsou peníze uvolněny?
Žádost o dotaci se předkládá ještě před zahájením realizace prostřednictvím projektových žádostí. Po dokončení realizace, závěrečném vyúčtování a certifikaci výdajů projektu,
je za předpokladu splnění všech podmínek, dotace vyplacena.
Naše družstvo dosud podalo celkem 16 projektových žádostí, u pěti projektů již byla vyplacena dotace ve výši 7,9

mil. Kč. Pro letošní rok má naše družstvo připraveno k podání dalších 9 projektových žádostí.
Celkový objem dotací u všech žádostí v rámci našeho
družstva bude činit cca 36,9 mil. Kč.
Program IPRM je schválen pro programové období 20072013, čerpání dotací je tedy možné až do roku 2013. V Třebíči počítáme s vyčerpáním zdrojů již v letošním roce.
Kdo je poskytovatelem dotace a jaká je s ním spolupráce?
Řídícím orgánem IPRM je Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, zprostředkujícím subjektem IOP jsou Centra pro regionální rozvoj (CRR). Třebíč spadá do působnosti Centra pro
regionální rozvoj ČR – Pobočky pro NUTS II Jihovýchod;
sídlo pobočky je v Brně.
Mohu říci, že s pobočkou CRR v Brně je spolupráce velmi
dobrá. Nemohu posoudit přístup ostatních poboček (v rámci
ČR je jich osm), ale pracovníci naší pobočky nám výrazně pomáhají při administraci jednotlivých projektů zejména po
stránce metodické, počínaje vstupními informacemi o programu, přes stálou poradenskou činnost, organizování speciálních tematicky zaměřených školení k jednotlivým oblastem programu a konče osobním přístupem.
Takže se dá s jistotou říci, i přes množství administrativních kliček a byrokratických zákoutí, že pokud bude vypsaný IOP i na roky 2014-2020, půjde Třebíč a vaše bytové družstvo do toho znovu?
Program IPRM lze již dnes jednoznačně hodnotit jako velice přínosný program. Jeho administrativní náročnost je vyvážena poměrně vysokou dotační výtěžností.

Samozřejmě jsou na místě obavy z následných kontrol
v oblasti čerpání dotací, ale věřím, že všechny podmínky programu průběžně plníme a máme všechny doklady v pořádku.
Jsem přesvědčen, že zvládnutí takto náročného programu
přinese vedle vlastních dotací pro bytové domy i zvýšení
kreditu družstva jako správce.
Máme zprávy, že již dnes se připravují dotační programy
pro období 2014 –2020. Věříme proto, že naši zástupci
v příslušných orgánech EU vyjednají další možnosti čerpání
dotací ze strukturálních fondů EU na projekty regenerace
bytových domů.
připravil -vš-
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Teplo on-line

Náklady na vytápění
aneb

Nemůžeme pro dosažení úspor
na vytápění udělat víc?
Vytápění je klíčovou službou spojenou s užíváním bytových
domů. Nákladově se pak řadí k nejvýznamnějším položkám
nákladů na bydlení. Její význam roste jak díky stále rostoucí ceně
tepla, tak díky nárůstu sazby DPH, která se uskuteční v tomto
a následujícím roce. Tento silný ekonomický tlak motivuje
k hledání úspor vedoucích ke zmírnění jeho dopadu na peněženky
jednotlivých domácností. I když aktuální dotační politika státu je
v letošním roce prakticky na bodu mrazu, řada vlastníků přesto
činí opatření k dlouhodobému dosahování úspor.
LEGISLATIVA
Klíčové právní normy upravující vytápění objektů jsou v zásadě dvě. Především je to zákon o hospodaření energiemi
(zákon č. 406/2000 Sb., v aktuálním platném znění) a prováděcí vyhláška MPO (vyhláška č. 194/2007 Sb.). Zde jsou
vlastníkům objektů uloženy povinnosti spojené s vytápěním.
Hovoříme-li o bytových objektech, pak je třeba vědět, že obývací místnosti, kuchyně a WC mají být vytápěny na 20 °C,
koupelny na 24 °C a vedlejší místnosti pak na 15 °C, přičemž
lze tuto teplotu zvýšit až o 2 °C pro místnosti mající více venkovních stěn. Mimo to, požaduje-li to více než 2/3 konečných
spotřebitelů, lze zvýšit průměrné teploty vytápění až o 2 °C
s tím, že nebudou překročeny limity vnitřních teplot. To vše
platí pro dobu, kdy je prováděno vytápění, tj. v době od 6.00
do 22.00 hodin. V době útlumu vytápění, tj. v době od 22.00
do 6.00 hodin, se vytápění omezí nebo krátkodobě přeruší
do té míry, aby byly dodrženy požadavky zajišťující tepelnou
stabilitu budovy, která se pohybuje podle typu budovy obvykle v rozmezí od16 °C do 18 °C. Vytápění samotné se provádí v otopném období, které trvá od 1. 9. do 31. 5., přičemž
dodávka tepla se zahajuje v otopném období tehdy, když
průměrná denní teplota poklesne pod 13 °C a ve dvou následujících dnech podle předpovědi nelze očekávat zvýšení
nad tuto hranici. Obrácené podmínky platí pro omezení vytápění v průběhu otopného období, kdy rozhodující průměrnou teplotou zůstává hodnota 13 °C. Vytápění v době mimo
otopné období je podmíněno jednak průběhem venkovních
teplot a technickými možnostmi zdroje (dodavatele) tepla,
dále pak souhlasem nejméně 2/3 konečných spotřebitelů.
Maximální spotřeba tepla na vytápění objektu za celé
otopné období je pak stanovena tzv. měrným ukazatelem
spotřeby tepelné energie na vytápění, který je stanoven na
úrovni 0,47 GJ/m2 za celé otopné období. Výše zmíněná legislativa mimo jiné také uložila, že od počátku roku 2008
musí být všechny otopné soustavy náležitě vyregulovány
a otopná tělesa osazena termostatickými ventily. Cílem tohoto požadavku bylo umožnit na jedné straně uživatelům
jednotlivých bytů dostatečný komfort vytápění a možnost
plynulé volby vnitřní teploty v mezích stanovených shora
zmíněnou vyhláškou. Na druhé straně pak umožnit vlastníVYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

kům objektů zabezpečit vytápění maximálně úsporně a dosáhnout všech požadovaných parametrů vytápění.

ZATEPLOVÁNÍ OBJEKTŮ
A VÝMĚNY OTOPNÝCH TĚLES
Zateplování objektů probíhá v naší zemi již delší dobu a tak
jako každá masová vlna se sebou přineslo mnoho pozitivních
i negativních zkušeností. Faktem ale zůstává, že kvalitně provedené a komplexní zateplení objektu je schopno přinést
dramatické snížení spotřeby tepla na vytápění a to běžně
v rozmezí 40–50 %. Takto zásadní snížení tepelné ztráty
objektu mění jeho základní energetickou bilanci a přináší se
sebou nové průvodní jevy. Prvním je změna směru hlavních
tepelných toků. Zatímco před zateplením tepelné toky
majoritně směřovaly díky chabým tepelně izolačním vlastnostem obvodového pláště (a střechy) ven z objektu, po zateplení se odehrávají především uvnitř objektu mezi místnostmi s různou teplotou, protože tepelně izolační vlastnosti
vnitřních zdí se nezměnily a díky svému malému tepelnému
odporu to dostatečně umožňují. Přeloženo do srozumitelné
řeči – zateplení objektu bohužel zlepšuje podmínky pro krádeže tepla uvnitř objektu. Druhým důsledkem absolutního
snížení tepelných ztrát objektu je nutnost náležitě přizpůsobit výkon otopné soustavy objektu novým požadavkům. To
znamená revidovat výkony jednotlivých otopných těles, hydraulické poměry v otopné soustavě, pracovní teploty
otopné soustavy a nezřídka i parametry na patě objektu.
Bez provedení těchto kroků nelze plně využít potenciál zateplení a objekt bude přetápěn. V tomto kontextu je třeba
zdůraznit, že úprava výkonu otopné soustavy by měla být
realizována na základě projektu vycházejícího z inženýrských
výpočtů a nikoli prováděna metodou „pokus-omyl“, jak se to
v praxi často děje. Podobně by měly být řešeny případy, kdy
uživatelé bytů přistupují k individuální výměně otopných
těles a to jak z důvodu jejich totální amortizace, tak z důvodů
estetických či prostorových. Často se takové výměny dějí
bez souhlasu vlastníka objektu a volba nového otopného tělesa se častěji řídí estetickým hlediskem než technickou specifikací. A protože kutilství má v naší zemi tradici, lze se dočkat i velmi překvapivých řešení. Vlastník objektu by neměl

tento fenomén podceňovat a konat v tomto ohledu cílenou
osvětu vedoucí k určité disciplíně.

POMĚROVÉ MĚŘENÍ A PRŮBĚŽNÉ
SLEDOVÁNÍ SPOTŘEB
Kromě technických opatření má značný vliv na celkovou
úroveň spotřeby i uživatelské chování. Na první pohled se
může zdát, že není oproti technickým opatřením dostatečně
významný, ale praxe ukazuje, že opak je pravdou. Racionální
chování a cílené řízení vlastní spotřeby odvozené od znalosti
aktuálního průběhu spotřeb i nákladů je nesmírně silným
prvkem celkových úspor. Je však třeba splnit dvě základní
podmínky – poskytnout přístup k dostatečným a aktuálním
informacím o spotřebách a předpokládaných nákladech,
dále pak získat důvěru uživatelů ve správnost a spravedlivost rozúčtovací metodiky, která je z větší částí založena na
platbě podle skutečných spotřeb. První podmínka je splnitelná instalací moderních přístrojů sloužících k poměrovému
rozdělování nákladů na teplo (indikátorů) vybavených rádiovou komunikací a technologií dálkového přenosu dat a následným napojením na vizualizační portál poskytující služby
sumárně zvané „monitoring spotřeb“ a na něj navazující
„energetický management“. A to jsou právě nástroje a postupy, které dávají plný smysl právě u objektů, kde byla provedena optimalizace spotřeb energií formou technických
opatření. Průběžný monitoring 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. Vyhodnocování dat v širších časových rámcích i souvislostech umožňuje
vlastníkovi objektu navrhovat případná další opatření vedoucí k optimalizaci spotřeb a k dosahování dalších úspor,
resp. stabilizace části klíčových provozních nákladů. Splnění
druhé podmínky je založeno na dvou prvcích – transparentnosti metodiky a profesionalitě dodavatele. Dodavatel musí
být schopen vlastníkovi objektu navrhnout takové postupy,
které jsou pro daný objekt optimální a následně je před uživateli vysvětlit i obhájit. Jinými slovy – vlastník objektu by
měl vytyčit cíl, dodavatel ho pak naplnit po stránce metodické i technické. Proto je vždy správné, když vlastník objektu nakupuje službu monitoringu, poměrového měření
a rozúčtování u dodavatele, jehož profesionalita je nesporná, byť se nejedná o nejlevnější řešení.
Růst cen energií, teplo nevyjímaje, je nezpochybnitelnou a nedílnou součástí našeho života. Všechny spekulace, kromě úsporného chování v nejširším smyslu slova,
jsou liché. Rozhodování, kdy začít s cíleným řízením spotřeby (v jakémkoli ohledu), není namístě odkládat. To
mohou potvrdit všichni vlastníci, kteří již alespoň první
kroky učinili. Obvykle se shodnou i na tom, že měli začít
dříve. Praxe ukazuje, že obnovitelné zdroje, které jsou
dnes skloňovány ve všech pádech, mohou přinést leccos,
ale rozhodně ne pokles cen. Proto je nezpochybnitelné se
problematice úspor maximálně věnovat na úrovni vlastníka objektu i konečného spotřebitele. A závěrem si odpovězme na pár otázek. Řídíme se vždy shora uvedenými
zásadami? Neděláme často jen polovičatá rozhodnutí?
Nešetříme na nesprávném místě? Vidíte, je o čem přemýšlet!
Ing. Jiří Zerzaň
ista Česká republika s.r.o.

Váš partner pro energetický
management budov
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Radíme čtenářům

Dnes na Vaše dotazy odpovídá
Jarmila Simbartlová,
vedoucí rozúčtovacího útvaru

NÁHRADNÍ ROZDĚLOVÁNÍ NÁKLADŮ
NA TEPLOU VODU
Při ročním vyúčtování se zjistilo, že spotřeba teplé vody
u bytů a na patě domu je podstatně vyšší (cca 1000 m3 rozdíl) a že byly zřejmě nefunkční některé vodoměry v bytech.
Nebudou se však reklamovat, musela by se testovat funkčnost a to je prý drahé. Dle správce domu se spotřeba teplé
vody bude počítat podle obytné plochy bytu (toto je prý
dané vyhláškou). Na jiném řešení se vlastníci bytů nedohodli. Jelikož jsem v dotčeném roce byt prakticky neobýval
(spotřeba teplé vody byla asi 3 kubíky) nelíbí se mi, že budu
muset zaplatit spotřebu vody průměrem podle plochy bytu
za celý rok, tj. asi 13 tis. Kč místo přeplatku 5 tis. Kč. Pokud
nezaplatím, bude Společenství po mě peníze vymáhat. Tuto
situaci jsem však nezavinil, konzultace s právníky nikam
moc nevede, každý má jiný názor.
Rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody řeší vyhláška č.372/2001 Sb., přičemž se zvlášť rozúčtovávají náklady na teplo a na vodu. Náklad na teplo je dále dělen na
složku základní, která činí 30 %, a která se stanovuje podle
velikosti podlahové plochy bytu a na složku spotřební, která
se stanovuje podle náměru bytových vodoměrů na teplou
vodu. Vašeho dotazu není zřejmé, na základě jakých podkladů byl zjištěn uvedený rozdíl (cca 1.000 m3) a také neuvádíte, jakou procentickou odchylku tento rozdíl představuje. Obecně platí, že při větších procentických odchylkách
anebo při značném počtu nefunkčních měřidel (bytových vodoměrů) se postupuje podle jiného kriteria, než jsou náměry
bytových vodoměrů na teplou vodu. V případě menší četnosti výskytu vadných vodoměrů, použije se průměrný údaj
za poslední dvě měřená období (§ 6, odst.4). O změně kritéria však rozhoduje vždy vlastník objektu, nikoli jeho
správce. Nastane-li taková potřeba, pak se spotřební složka
nákladů na teplou vodu rozděluje nikoliv podle „obytné plochy bytu“, jak uvádíte, ale buď podle průměrného počtu
osob, které byt v zúčtovacím období obývaly, nebo podle
velikosti podlahové plochy bytu (§ 5, odst. 6). Rozhodne-li
se vlastník k takovému postupu, pak skutečnost, že byt
nebyl delší dobu obýván a že spotřeba teplé vody byla minimální, nemá na stanovení výše nákladů žádný vliv.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA K ČLÁNKU „NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ“

Kvalitně provedené komplexní zateplení přináší u bytových
objektů významné energetické úspory. O kolik procent se
sníží tepelné ztráty objektu po kvalitním zateplení?

Správná odpověď z minulého čísla:
Jedná se o tzv. „Monitoring spotřeb“.
Své odpovědi zasílejte do konce měsíce na ista@ista.cz
Jména výherců z minulého čísla:
J. Mastný – Hodonín, R. Nováková – Liberec, J. Seidl –
Kolín
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PROBLEMATIKA ČÁSTEČNÉHO INDIVIDUÁLNÍHO
ZATEPLENÍ
V našem domě se pro rozúčtování nákladů na ÚT dle měřidel zpracovávaly koeficienty
tepelné ztráty domu. V posledních letech si někteří vlastníci vyměnili okna, někteří z finančních důvodů nemohou.
Jakým způsobem zohlednit tuto skutečnost, znovu nechat
koeficienty přepočítat? Přičemž koeficient v místnosti, kde
je nové okno, bude vyšší než v místnosti, kde je staré (když
místnost s nejmenší tepelnou ztrátou má koeficient 1)
a byt, který se díky starým oknům může dostat do spotřeby
nad hranici plus 40 % bude korigován na tuto hranici a doplácet tak mohou vlastníci s úsporou s novými okny? Můžete nám poradit?
Velmi litujeme, ale na Váš dotaz bohužel neexistuje uspokojivá odpověď. Vše, co v dotazu zmiňujete, je pravda a „lék“
téměř není. V zásadě lze doporučit pouze následující:
1. Nebude-li zateplení objektu (výměna oken) provedeno
v celém objektu a dílčí výměny oken si vlastníci bytů provedli
vlastním nákladem, nedoporučujeme změnu polohových
koeficientů, neboť tento krok by je finančně „vytrestal“ zato,
že investovali do úspor.
2. Dokud nebude objekt celkově zateplen, je optimální využít celý povolený rozsah korekce dané odst. 4, § 4, vyhlášky č. 372/2001 Sb., tedy +/– 40 % od průměrného nákladu na 1 m2 a rok v celé zúčtovací jednotce.
3. Snažit se přesvědčit vlastníka objektu, aby co nejdříve
shromáždil potřebné prostředky a zateplovací kroky realizoval rovnoměrně v celém objektu a tak vytvořil i rovné podmínky pro rozdělování nákladu na vytápění.

REKLAMACE VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ
NA VYTÁPĚNÍ
Užívám krajový byt, kde nároky na vytápění jsou vyšší než
v bytech vnitřních. V rozporu s logikou mají všechny byty
stejný koeficient (2,1). Rozdíl u stejně velkých bytů je cca
2500 jednotek a v Kč cca 5500 v neprospěch mého bytu.
Za poslední tři roky se mi zvedly náklady na topení o cca
6500 Kč! Na vyúčtování tepla jsem si u majitele domu v zákonné lhůtě stěžovala, ti však moji stížnost a mé argumenty neuznali. Můžete mi prosím poradit jak postupovat
dále, popřípadě na koho se obrátit?
Zodpovědnost za správné rozúčtování nákladů je vždy
na vlastníkovi objektu, který musí plně respektovat ustanovení vyhlášky č. 372/2001 Sb., která mj. ukládá zohlednit místnosti s vyššími nároky na vytápění tak, aby konečný spotřebitel nebyl poškozen (§ 4, odst. 3). Jestliže
vlastník takto nepostupuje, jak uvádíte, je rozúčtování nákladů na teplo provedeno v rozporu s platnou legislativou.
Správným postupem z Vaší strany by tedy mělo být podání
písemné reklamace (nikoli stížnosti) s uvedením vad, které
jste na vyúčtování shledala. Vlastník objektu by měl Vaší
reklamaci řešit a podat Vám písemné rozhodnutí o jejím
výsledku. Nebudete-li s výsledkem reklamace spokojena,
je třeba volit cestu občansko-právního sporu s tím, že
došlo na Váš úkor k neoprávněnému obohacení jiných konečných spotřebitelů.

Nepřehlédněte

Jak zacházet s DPH v roce 2012?
Režim přenesení daňové povinnosti
u stavebních a montážních prací
Největší změnu, vedle navýšení
snížené sazby DPH z 10 na
14%, kterou zaznamenala bytová družstva (příp. i společenství vlastníků jednotek), která
jsou plátci daně z přidané hodnoty, je režim přenesení daňové povinnosti (dále jen „PDP“)
nově uplatněný při poskytnutí
stavebních nebo montážních
prací, a to od 1. 1. 2012.
Podstatou režimu PDP je
přenos povinnosti přiznat daň
z dodavatele na příjemce plnění: poskytovatel příslušného plnění (např. stavební ﬁrma)
– plátce daně fakturuje odběrateli, který je též plátcem daně
(např. bytovému družstvu), své plnění (např. práce spočívající
v údržbě, opravě, modernizaci nebo rekonstrukci stavby)
bez daně a na daňovém dokladu uvede, že výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel. Odběratel na daňovém
dokladu doplní daň a přizná daň na výstupu, za jejíž správnou výši odpovídá!
Další postup se pak oproti dosavadní praxi nemění: odběratel uplatní odpočet, má-li na něj nárok. V případě BD je to
zpravidla nárok pouze v částečné výši (např. oprava bytového domu), výjimečně v plné výši (např. oprava kotle pro
dodávku tepla v bytovém domě) nebo nemá BD nárok na
odpočet daně žádný.
Odběratel i dodavatel mají povinnost vést evidenci o uskutečněných a přijatých plněních podléhajících režimu
PDP, kterou předloží v předepsané formě (elektronicky) ﬁnančnímu úřadu současně s daňovým přiznáním.
Uplatnění PDP tedy nemá přímý finanční dopad na odběratele, protože nijak neovlivňuje cenu přijatého plnění:

dosud BD uhradilo celou cenu vč. daně dodavateli plnění,
od letošního roku část ceny odpovídající základu daně zaplatí dodavateli plnění a zbývající část odpovídající dani na
výstupu odvede finančnímu úřadu. Avšak bezesporu to
znamená pro BD nemalé zvýšení administrativy (zejména
doplňování přijatých daňových dokladů a vedení příslušné
evidence) a odpovědnosti (BD zodpovídá za správně uplatněnou daň, tzn. její výpočet se správně zvolenou sazbou –
sníženou 14% nebo základní 20%). Vždyť velká BD dostávají od dodavatelů uvedených prací (plátců daně) až stovky
faktur ročně!
Bytové družstvo přitom zpravidla nemůže uplatnit odpočet daně na vstupu, protože přijatá plnění nepoužívá pro uskutečnění zdanitelných plnění. Argument, kterým se zdůvodňuje přenesení daňové povinnosti na odběratele
stavebních a montážních prací – zamezení daňových úniků
– není tedy v daném případě relevantní!
Změněný postup se ale dotkne nejen odběratelů příslušných prací, ale i dodavatelů, kteří budou muset stanovit, zda
se v konkrétním případě na jimi fakturované práce nový
režim vztahuje nebo ne, což nemusí být vždy zcela jednoznačné (režim PDP se týká pouze prací zařazených podle
Klasiﬁkace produkce CZ-CPA pod kódy 41 až 43). BD však
v pozici dodavatele uvedených prací pro plátce DPH vystupuje v praxi ojediněle (některá BD zajišťují údržbu a opravy
pro cizí subjekty, zejména SVJ, ty ale nejsou obvykle plátci
DPH).
Ing. Lenka Harákové,
ekonomické oddělení SČMBD

SČMBD se pokusil výše popsaným dopadům uplatňování režimu PDP v podmínkách BD zabránit – předseda
se obrátil na náměstka ministra ﬁnancí dopisem, ve
kterém vysvětlil negativní dopady na bytová družstva
a požádal o zrušení příslušného ustanovení zákona.
V odpovědi mu však bylo sděleno, že o zrušení předmětného ustanovení se neuvažuje a vyjmutí jakýchkoliv osob z jeho působnosti by bylo nesystémové.
VYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

ENBRA

Investice do vlastní energetiky se vyplatí

ENBRA – VOLBA JISTOTY
Integrované centrum sociálních služeb
Odlochovice, pod vedením svého ředitele
Ing. Jana Cihláře, se rozhodlo původní zdroj
tepla a ohřevu teplé vody (kotlů na propan)
nahradit tepelnými čerpadly a solárními
systémy. Na zamýšlenou investici bylo
vypsáno veřejné výběrové řízení.
Jakých objektů se zakázka týkala?
Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice tvoří
dvě budovy:
• hlavní budova (ubytování, kuchyně, jídelna a společenské
prostory). V roce 2000 byla provedena rekonstrukce
včetně zateplení obvodového zdiva
• budova terapeutického a vzdělávacího pracoviště je jednopodlažní, nepodsklepený objekt s dílnami a učebnami.
Vzhledem ke zvolenému palivu, propanu, byl provoz na
vytápění a ohřev teplé vody finančně velmi náročný. Celková
potřeba energie za rok pro vytápění a TV byla 1490,6 GJ =
646 110 Kč (UT: 732,5 GJ, TV: 758,1 GJ). Proto se správce
rozhodl pro výměnu stávajících tepelných zdrojů za ekologicky i energeticky úspornější solární termické kolektory
a tepelná čerpadla.

zenstva integrovaného centra sociálních služeb (v objektu je
trvale umístěno několik desítek klientů).

INOVATIVNÍ
TECHNOLOGIE PRO
ÚSPORY
Tepelná čerpadla
Z důvodu použití stávajících
otopných těles byla navržena
vysokoteplotní tepelná čerpadla, která díky dvěma inverter kompresorům ohřejí topnou
vodu až na 80 °C i při nejnižších
venkovních teplotách –20 °C.
Pro vytápění hlavní budovy
slouží kaskáda pěti vysokoteplotních tepelných čerpadel
ROTEX HPSU HiTemp o celkovém výkonu 80 kW (1 TČ výkon
16 kW) ve spojení s akumulační nádrží o objemu 1000 l. Na
světovém trhu zcela unikátní. Dvě dvojice tepelných čerpadel
slouží k vytápění i k ohřevu teplé vody, páté je zapojeno pouze
do systému vytápění. Jako záložní zdroj byl použit elektrický
kotel FERROLI FEB Comfort o výkonu 24 kW. Pro vytápění
druhé budovy slouží jedno tepelné čerpadlo ROTEX HPSU
HiTemp 16 kW se záložním 6 kW elektroohřevem.

SOLÁRNÍ TERMICKÉ KOLEKTORY
Solární systém slouží jak k ohřevu teplé vody, tak k předehřevu topné vody. Solární systém v hlavní budově tvoří šest
solárních kolektorů ENBRASolar 300 (6 x 1,78 m2) a 400 l
solární bojler, který je předřazený ohřevu TV pomocí tepelných čerpadel. Díky tomu je po dobu slunečního svitu snížen
požadavek na spotřebu energie z tepelných čerpadel. Solární
systém v druhé budově tvoří tři solární kolektory ENBRASolar 300 a solární bojler OKC NTRR/SOL o objemu 300 l.

ÚSPORY S NOVÝM VYSOCE
SOFISTIKOVANÝM OTOPNÝM SYSTÉMEM OD
SPOLEČNOSTI ENBRA, a. s.
ENBRA a. s. VÍTĚZ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
V červenci 2011 byla vypracována technická dokumentace
pro výběrové řízení, ve kterém v polovině září 2011 ENBRA,
a.s. zvítězila. Protože obměna stávajících zdrojů tepla musela být hotová do začátku topné sezóny 2011, nastal boj
s časem. Výkopové práce byly zahájeny 10. 10. 2011 a již
15. 10. 2011 byla tepelná čerpadla spuštěna ve zkušebním
provozu. V říjnu rovněž proběhla instalace solárního systému, dočištění instalace, položení nového asfaltu, stavba
přístřešku na tepelná čerpadla atd. V polovině listopadu
2011 bylo dílo po zkušebním provozu připraveno k předání.
I když instalace celého nového zařízení byla časově náročná,
trvala pouze přibližně šest týdnů. ENBRA, a.s. tak dodržela
jak nabídkovou cenu (1 901 778 Kč bez DPH), tak požadovaný termín spuštění systému. Vše se podařilo ke spokojenosti investora, pečovatelského personálu a především osaVYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

Původní náklady na vytápění a ohřev vody při použití propanu: 646 110 Kč
Nově při instalaci tepelného čerpadla (COP 2,88):
380 611 Kč
Pokud počítáme s průměrným ročním zdražením ceny
energií o 7 %, potom je návratnost investice 6 let.
Návratnost investice je vypočítána pomocí výpočtových tabulek
na www.tzb-info.cz, která porovnává ceny energií (k 1. 1. 2011)
při použití různých druhů paliv při dané spotřebě.

Do tohoto výpočtu nejsou zahrnuty úspory dosažené pomocí solárního systému. V podmínkách ČR je průměrná
úspora na 1m2 solárního panelu 473 kWh. Při devíti solárních
panelech o ploše 1,78 m to pak je 7 579 kWh/rok. Při ceně
2,4 Kč/kWh tedy úspora 18 189 Kč. Návratnost investice se
tak sníží ze šesti na pět let, tedy o další jeden rok!

TEPELNÉ ČERPADLO NEJEN PRO RADIÁTORY

ROTEX HPSU
HiTemp

Výhradní distributor do ČR:

 Česká společnost založená
v roce 1991
 Plošná regionální prodejní a servisní
síť „Komfort ve vytápění“ v ČR a SR
 Trend dodávek do 24 hod
 Více než 200 regionálních odborných
prodejních zastoupení
 Více než 200 autorizovaných
montážních a servisních partnerů
 Výhradní distributor prestižních
světových značek pro ČR a SR
 Největší síť autorizovaných metrologických středisek (AMS) v ČR a SR
 Významný český a světový výrobce

RO
IDEÁLNÍ P CE
RU K
REKONST VBY
A
A NOVOST RY
S RADIÁTO

 Největší „československý“ rozúčtovatel
nákladů na vodu a energie
 Realizace a engineering úsporných
opatření objektů
 Firma ENBRA je členem:
ASOCIACE ODBORNÝCH VELKOBCHODŮ

topná voda až 80 °C
vytápí do −20 °C
 Topná vody až 80 °C díky dvěma chladivovým
okruhům v kaskádě
 Garantovaný stabilní výkon vytápění až do −20 °C
 Inverterová technologie pro plynulý a levnější provoz čerpadla
 Nejvyšší účinnost ve své třídě COP 3,08 A7/W65
(venkovní teplota 7 °C výstup do systému 65 °C)
 Úspora nákladů na vytápění a ohřev vody až 70 %
 Zachování stávajících otopných těles
 Jednoduchá výměna za starý kotel
 Nižší náklady na rekonstrukci topení
 Možnost kombinace se solárním systémem ROTEX Solaris,
vítěz SHK Brno 2011

Tepelná čerpadla ROTEX
 Špičková německá tepelná čerpadla
s japonskou technologií DAIKIN vyráběná
v ČR, DE a B
 40 let zkušeností – špičkové technické
parametry
 Garance 5 let – 24hodinový servis po celé ČR

ASOCIACE MONTÁŽNÍCH FIREM TZB
ASOCIACE ROZÚČTOVATELŮ NÁKLADŮ
NA TEPLO A VODU (ARTAV)

 ISO 9001:2009

ENBRA Brno
Durďákova 5, 613 00 Brno
T 545 321 203 E brno@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 Plzeň
Cukrovarská 2, 301 32 Plzeň
T 377 237 183 E plzen@enbra.cz
ENBRA Pardubice
Fáblovka 406, areál EXPOS
533 52 Staré Hradiště u Pardubic
T 466 415 579 E pardubice@enbra.cz

www.enbra.cz
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SOLÁRNÍ SYSTÉMY

pro panelové domy

DRAHÉ DODÁVKY TEPLA Z TEPLÁRNY
A RADIKÁLNÍ ŘEŠENÍ
Panelový dům Staňkov čp.634 má osmnáct bytových
jednotek a v roce 2010 prodělal dům celkovou revitalizaci
včetně zateplení. Provozovatel místního zdroje tepla, společnost TEZA Domažlice s.r.o., dodávala v roce 2010 do
tohoto panelového domu 1GJ tepla za 663 korun, což za
rok bylo 306 000 CZK. Takto vysoká cena ve spojení s nízkou úrovní poskytovaného servisu a služeb, s přihlédnutím
k dalšímu zdražování cen za dodávky tepla a teplé vody,
kdy by hrozilo zvýšení celkových plateb až na 350 000
CZK, přimělo majitele bytů přijmout radikální řešení. Na
konci léta 2011 dospěl výbor SVJ k zásadnímu rozhodnutí: odpojit se od dodávek tepla a TUV z centrálního tepelného zdroje místní teplárny a najít ekonomičtější náhradu.

KONEC DRAHÝCH DODÁVEK TEPLA
Z TEPLÁRNY UKONČIL TOPNÝ SOLÁRNÍ
SYSTÉM EAST TSS
Při rozhodování investora o náhradě centrálního zdroje
tepla hrálo roli několik dalších zásadních požadavků: Nový
zdroj musí být ekologický, ekonomický, bezpečný a musí
mít kvalitní servisní zajištění. Hlavním požadavkem zde bylo
v maximální možné míře využití sluneční energie. Vybraným
dodavatelem se stala společnost EAST s.r.o., zvolenou
technologií pro tento panelový dům byl, pro vysoké využití
solární energie, Topný Solární Systém EAST TSS.
„Důležitým faktorem pro výběr dodavatele byla komplexnost celé dodávky a dodržení statických a požárně bezpečnostních norem. SVJ zaujal také návrh kompletního odpoVYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

Ve třetím díle seriálu nás Ing. arch.
Roman IVANOV jednatel
společnosti a Vítězslav KRÁL
obchodní ředitel společnosti EAST
s.r.o. seznámí s instalací Topného
Solárního Systému EAST TSS na
panelovém domě ve Staňkově.
Dozvíme se, jak dopadlo úplné
odpojení panelového domu od
centrální dodávky tepla a teplé
užitkové vody.

jení od teplárny a administrativní zajištění celé záležitosti“,
zdůraznil Vítězslav KRÁL.

V HLAVNÍ ROLI PŘÍPRAVY INSTALACE
SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ JE STATICKÉ
POSOUZENÍ OBJEKTU
„Pro bezpečné užívání a provoz solárních systémů je
vždy prioritním pohledem statické posouzení objektu. Gravitační kotvení solárních panelů s sebou nese zatížení
střešního pláště na straně jedné a umístění akumulačních
nádrží uvnitř objektu vysoké zatížení podlahy na straně
druhé. Ne vždy můžeme plně důvěřovat původní projektové dokumentaci. V případě absence projektové dokumentace je nutno vždy provést sondy a posoudit aktuální
stav statikem. V případě naší realizace ve Staňkově sice
byla k dispozici projektová dokumentace skladby střešního
pláště, nicméně zde nebylo jasné, jaká přesně skladba
střechy je a jaký materiál je použit, takže bylo nutno provést sondy a vše konzultovat se statiky. Po jednoznačném
verdiktu statika bylo možné provést instalaci konstrukcí
solárních panelů. Samozřejmostí bylo uvedení svrchního
pláště střechy do bezvadného stavu za plné součinnosti
s jeho dodavatelem tak, aby nebyly porušeny záruční podmínky střešní dodávky. Podobná situace nastala před uložením akumulačních nádrží. Před jejich instalací muselo
dojít opět k průzkumu stavu podlahy a jejího podkladu
v místnosti bývalé prádelny. I zde bylo nutno provést statické zpevnění podkladu podlahy, tak aby bylo možno provést trvalé zatížení představující 1200 kg na 1m2“. Popisuje přípravu jednatel společnosti ing. arch. Roman
IVANOV.

TOPNÝ SOLÁRNÍ SYSTÉM EAST
VE STAŇKOVĚ
Novým zdrojem dodávek tepla a ohřevu teplé vody se stal
Topný Solární Systém EAST tvořený čtyřmi okruhy, kdy primární okruh je osazen na zateplené střeše domu a je tvořen
osmnácti trubicovými solárními kolektory s gravitačním kotvením. Celková absorpční plocha kolektorů je 22,04m2.
Sekundární okruh tvoří vertikální propojení primárního
okruhu s akumulačními nádržemi o objemu 2000 litrů uloženými na staticky zajištěné podlaze suterénu panelového
domu. Terciární okruh je okruh předehřevu TUV pomocí naakumulovaného tepla z akumulačních nádob a je připojen
na technologii dohřevu TUV, která je tvořena zásobníkem
TUV o objemu 1000l. Kvarciální okruh tvoří sestava dvou
kondenzačních plynových bivalentních zdrojů o výkonu
2x35kW zajišťujících dohřev teplé vody. Kaskáda kondenzačních plynových zdrojů zároveň zabezpečuje vytápění celého objektu.
Systém je osazen výkonnou řídící jednotkou pro zajištění
přesného měření výkonu EAST TSS, která snímá údaje ze
14 čidel. Nedílnou součástí měřidel je osazení samostatného elektroměru pro měření spotřebované energie pro provoz celého zařízení.

ON-LINE MONITORING SOLÁRNÍHO SYSTÉMU
Topný Solární Systém EAST TSS je připojen přes webové
rozhraní na internet. Zařízení On-Line Data Contol EAST
umožňuje 24 hodinový pohled na chování celého systému
a to jak v rovině veřejné, která je dostupná a publikovaná
na webových stránkách společnosti EAST. Druhá úroveň je
administrační a zajišťuje 24 hodinové sledování systému
s plnou kontrolou našeho dispečera, který v případě potřeby
provede případná nastavení a zásahy do systému.

MĚŘENÍ VÝKONU JE ZÁSADNÍM
UKAZATELEM EFEKTIVITY A FINANČNÍHO
PŘÍNOSU
Pro objektivní deklaraci efektivity solárních systémů je
vždy nutné kvaliﬁkované a přesné měření skutečného výkonu. Pro Solární Systémy EAST instalované na panelových
domech je standardem osazení přesného měření výkonu
s on-line monitoringem tak, aby mohly být kvaliﬁkovaně vyhodnocovány výkony jednotlivých solárních systémů po celé
České republice. Tato měření umožňují našim klientům porovnání výkonů jednotlivých systémů.
PROFESIONÁLNÍ
SOLÁRNÍ
SYSTÉMY

www.teplozeslunce.cz

VYSOKÁ ÚČINNOST
Topný Solární Systém EAST TSS byl na panelovém domě
ve Staňkově uveden do provozu 15. 12. 2011. Od tohoto
data je systém plně monitorován a výkon měřen. V grafu
uvádíme průběh teploty ohřevu TUV. Do 22. 1. 2012 bylo
dosaženo předehřátí teplé užitkové vody na 35,7 °C. Pro
úplnost dodáváme, že vstupní teplota vody do objektu se
pohybuje na hranici 10 °C. Na základě těchto faktů můžeme jasně doložit, že Solární Systémy EAST patří k nejúčinnějším na Českém trhu. Cena 1GJ klesla z 663 CZK pod
hranici 340 CZK. Prostá návratnost systému je v tomto případě na hranici 6 let.

V příštím díle najdete:
Podrobné představení realizace Solárního systému EAST
na panelovém domě v Broumově
VYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

Solární systémy pro panelové domy

Rozhovor s předsedou výboru SVJ Staňkov Na tržišti 634
Jaroslavem KUBICOU
Jaké důvody vás vedly k odpojení od CZT (centrálního zásobování teplem) – teplárny?
Bylo by jednoduché odpovědět
peníze. K úvaze nás však přivedla
řada dílčích problémů.
Pět zásadní důvody PROČ
1. Teplo bylo vyráběno v kotelně, která je majetkem místní
obce. Smlouva s provozovatelem kotelny končí v roce
2016. Dle informací pana starosty ne vždy dodavatel
tepla plní své povinnosti vůči majiteli (obci). Jelikož je
kotelna v provozu již 15 let, můžeme hovořit o tom, že
je technologicky zastaralou a z toho také vyplývá účinnost tohoto zařízení! Takže určitě bude v nejbližších létech akutní potřeba vyšších investic do kotelny. Tyto
nutné investice by se nepochybně promítly do ceny
tepla.
2. Možnost změny používaného topného média. Dodavatel tepla se sice snažil jeden ze tří kotlů předělat na
spalování dřevní hmoty, ale s nejistou účinností. Navíc
dřevní hmota stejně prudce zdražila, stejně tak i cena
plynu stoupá. Nelze očekávat, že pronajimatel bude investovat do progresivních technologií.
3. Dodavatel využíval maximálních cen pro stanovení
ceny za GJ tepla. No a cena kolem 700 Kč je skutečně
příliš! Po spuštění vlastních plynových zdrojů a solárního systému, mohu konstatovat, že za leden 2012
byla průměrná denní spotřeba na jeden byt cca 2 m3
plynu tj. 30 Kč. Byl jsem překvapen a nemám k tomu
co dodat.
4. Perfektní sousedské vztahy v našem společenství. Lidé
poctivě, dobrovolně a poměrně hodně platili do fondu
oprav (35 Kč/m2, byt a měsíc). Tím jsme získali poměrně slušnou startovací jistinu a při získání dotace Zelená úsporám neprotestovali tyto peníze použít do progresivní technologie. A nyní mohu plně prohlásit, že
pocit obavy v srdíčku, že jsem špatně rozhodl, se změnil v určitou hrdost.
5. V neposlední řadě i skutečnost, že na našem sídlišti již
byly zřízeny 4 samostatné kotelny na plyn a já nechtěl
být ten, co udržuje stávající kotelnu při životě. Solární
systém máme zatím jediní a doufám, že naše rozhodnutí sousedé vezmou jako příklad hodný následování.
I v měsíci lednu jsme vyráběli cca 20–30 % tepla na
ohřev vody ze sluníčka.
Byly s odpojením spojené nějaké komplikace?
Byly. Postoje na odpojení od provozovatele CZT (centrální
zásobování teplem) nejsou příliš vstřícné, ale vše jsme za
pomoci dodavatele solárního systému zvládli.
Jediným stínem v průběhu realizace solárního systému
byla informace, která nesouvisela s odpojením od CZT ani
solárním systémem, ale s předchozí revitalizací našeho
domu. Když investujete cca 5 milionů korun při 18 bytech,
tak se rok a půl moc nevyspíte. Všechno šlo, i s pomocí doVYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

davatelských ﬁrem, které revitalizaci prováděly a s ohledem
na skutečnost, že pracuji v oboru, dobře. Jedinou věc jsem
ale nebyl schopen „vydýchat“. Byla to skutečnost, že tepelný auditor s kulatým razítkem se lvíčkem dodal audit
s rozměry jiné bytovky. A přiznám se, celý rok jsem kontroloval i tkaničky u bot u dodavatelů, ale abych přepočítával
tepelný audit, to mne nenapadlo. No a proto jsme málem
přišli o dotace. Takže, bez dobré agentury bych se již do dotačních titulů spojených se zateplením určitě nepouštěl.
Proč jste se rozhodli pro instalaci solárního systému
a využití solární energie pro ohřev TUV (teplé užitkové
vody)?
Protože ceny energií stále rostou a sluníčko svítí pořád
stejně. Snad nám ho nezdaní. V zásadě nás k tomu vedla
ještě další pohnutka. Všichni stárneme a v této době je
vhodné investovat a snížit tak do budoucna naše mandatorní výdaje.
Co vás dovedlo k rozhodnutí pro Solární Systém EAST?
Původně jsem chtěl napsat „ukecali“ mne. Pravdou je –
byly nám představeny již realizované solární systémy EAST
a reference ze strany těchto investorů byly velmi pozitivní.
Dále mohu uvést, kvalitní, solidní a pečlivá příprava stavby
od výpočtu základních ekonomických ukazatelů až po provedení stavby. Zde mohu jen souhlasit se slovy dotázaných
investorů, kteří od společnosti EAST s.r.o. mají solární systémy.
Jak jste byli spokojeni s průběhem instalace solárního
systému?
Nemám zásadních připomínek. Drobnosti jsou odstraňovány dle dohody. Snad jen, že mi bylo líto montérů na
střeše. V tom počasí to nebyla žádná sranda. Ale montáž
zvládli na jedničku.
Splnil Solární Systém EAST vaše očekávání, přeci jen je
zima a velmi málo sluníčka?
Více jak 100%. Příjemným překvapením pro nás bylo, že
i v zimních měsících, se dny kdy je velmi málo sluníčka, dokáže solární systém EAST předehřát vodu na 25–30°C.
Jaký ﬁnanční rozdíl jste po dvouměsíčním provozu Topného Solárního Systému EAST zaznamenali oproti dodávkám tepla z teplárny?
Pokud vyjdou propočty s ohledem na skutečnost provozu
prvních 60 dní (měsíce prosinec a leden), tak se bude roční
úspora pohybovat mezi 60 až 70 % bývalých nákladů na výrobu teplé vody. Spolu se zateplením budovy a výstavbou
vlastních plynových zdrojů určitě ušetříme 50 % loňských
nákladů na celkové dodávce tepla do domu.
Co byste uvedl na závěr?
Skutečně je nejdůležitější – dobré sousedské vztahy. Bez
nich bych se do stavby nepouštěl. Toto Vám také všem přeji
v roce 2012 i v následujících letech.

Odhlučnění

Máte hlučné sousedy, poradíme jak na ně

K příjemnému bydlení patří klid
Nezřídka se stane, že nám bydlení otravuje hluk,
který do našeho bytu proniká od sousedů.
V důsledku nepříjemných zvuků se nemůžeme
zbavit dojmu, že obydlí s někým vlastně
nepřetržitě sdílíme. Nebo nás hluk vzbudí
uprostřed noci a vůbec nemusí jít o rámusící
společnost. Ve špatně zvukově izolované
stavbě i zvýšený hlas působí jako křik.
A tak se mnoho lidí ptá, jak by si
mohli pomoci a zajistit si
vytoužený klid.
Ten, kdo vyrostl v panelovém domě
bývá neustálým povědomím o sousedech méně zaskočen než obyvatel rodinného domu, který nemá ze soužití
s ostatními blízko bydlícími žádné zkušenosti. Ale není panelák jako panelák.
Některé typy staveb jsou vybaveny zvukovou izolací poměrně na slušné úrovni a lomoz z jiných bytů
se nesl hlavně bytovým jádrem. Starší generace si jistě připomene hygienické „umakartové skříně“, v nichž zvuková
izolace nemohla fungovat ani při nejlepší vůli. Většina obyvatel už koupelny dávno rekonstruovala a hlavního zdroje
rušení se zbavila. Panelové domy staršího data byly proslulé
zvukotěsnými vlastnostmi na chabé úrovni, leckdy byly odhlučňující prvky předmětem zájmu nenechavých rukou, a tak
si v některých domech opravdu připadáme jako v tunelu,
v němž se nese každý zvuk. Hořkou zkušenost ale mají nezřídka i vlastníci nových bytových objektů nebo nástaveb,
které investor vystavěl rychle s co nejmenšími ﬁnančními
náklady podle úsloví „za málo peněz hodně muziky.“ Dobrou
radou pro ty, kteří o pořízení nového bytu uvažují, je, aby se
při koupi soustředili nejen na dispozici bytu a jeho vybavení,
ale zajímali se rovněž o materiál a nebáli se zeptat, zda je
ochrání od nežádoucích zvuků.

POLYSTYRÉNOVÉ DESKY KLID NEZAJISTÍ
Laici se většinou domnívají, že když nějakým způsobem
vybaví další vrstvou například strop, protože slyší nahoře
bydlící, jak šoupají židlemi a dupající děti nebo stěnu, od níž
doléhá křičící televize nedoslýchavých seniorů, nevítanému
hluku zamezí. To je bohužel hrubý omyl, který nešťastníkům
jen vyžene z kapsy peníze. Jako nejčastější a nejrychlejší řešení se k odhlučnění stropu nabízejí polystyrénové desky,
které stačí nalepit. Bohužel nepomohou, nehledě k tomu,
že rychle ztrácejí ze své původní krásy a snadno se poškodí.
Daleko účinnější je sádrokartonový podhled, který zakryje
nedostatky zdi, dá se do nich zabudovat osvětlení a přidáme-li pod ně minerální vlnu, část hluku skutečně pohltí.
Ale opravdu jen část. Lidé totiž nechtějí slyšet, že k tomu,
aby se rámusu zbavili deﬁnitivně a nebo alespoň v podstatné míře, musel by zásadní opatření učinit ten, od nějž

se hluk šíří. Pokud se sousedé nad naší hlavou rozhodli zbavit se koberců, a to udělal téměř každý, protože kobercové
krytiny vyšly z módy a nahradily je malé, jen tu a tam poházené předložky na plovoucích podlahách, pak slyšíme každou vidličku, která jejich ratolesti u nedělního oběda upadne.
Mnoho lidí totiž při pokládce podlah myslí jenom na sebe,
hledí především na dekor a pojem jako je kročejová průzvučnost jim nic neříká. Správná vrstva plovoucí podlahy se sestává ze tří vrstev: nášlapné, roznášecí (například betonová
mazanina, deska OSB, dřevotříska, sádrokarton apod.)
a izolační, která zajišťuje akustickou izolaci. Na trhu už
jsou i daleko modernější systémy, jako třeba weber
sys acoustic, který oproti plovoucí podlaze nabízí
daleko lepší zvukově izolační vlastnosti. Tento tip
izolace se klade pod dlažbu a jiné nášlapné
vrstvy. Jeho nárok na prostor je minimální, pouhých osm milimetrů. Použít se dá i v případě, že
se podlahu rozhodneme rekonstruovat.
Jenže náprava hlučné podlahy je právě to, do
čeho mají naši sousedé nejmenší chuť.

ZAČÍT TAM, ODKUD SE RÁMUS ŠÍŘÍ
Bohužel nám příliš nepomůže ani obklad stěny, za kterou
pláče v noci mimino nebo se halasně baví společnost. Částečným řešením jsou zvukově izolační panely, které se lepí
na zeď a pak se omítnou. V tomto případě přijdete o pár
centimetrů užitné plochy. Někdo pro takový případ volí
akustické předstěny, které je možné instalovat před příčku
nebo panelákovou stěnu. Ale opět zde platí totéž pravidlo
jako v případě podlahy, na zajištění přenosu zvuku by se
mělo začínat z místa odkud se nese.
Zvuk nejlépe izoluje váha. Těžká příčka se zvukem rozvibruje nesnadněji než lehké přepažení. Není-li tedy soused nakloněn tomu, že by zjednal nápravu, pak cesta ke zmírnění
pocitu, že s ním bydlíme v jednom bytě, vede přes instalaci
sendvičové příčky. O pohlcení zvukových vibrací se postarají
vložené vrstvy z měkkého materiálu, který se nerozkmitá
a zvuk se nepřenese dále. V každém případě je ale dobré obrátit se na specializovanou ﬁrmu, protože odborníci nejlépe
posoudí, kudy se zvuk nese a jak jej nejúčinněji ztlumit. Na
rozdíl od nás laiků totiž vědí, že když osadíme strop sádrokartonem s minerální vlnou, ponese se zvuk dál a sice stěnami, rámy oken i dveří, protože se proniká celou stavbou.
Hluk v domech a budovách rozdělujeme na dva základní
typy podle toho jak vzniká a jak se šíří. Vzduchem se například nese zvuk elektrotechniky a hovor osob. Parametrem,
který vyjadřuje kvalitu konstrukce ve vztahu k izolaci takového zvuku se říká vzduchová neprůzvučnost. O kročejové
průzvučnosti, která vzniká přímo na stavební konstrukci, na
podlaze při chůzi nebo posouvání nábytku, jsme se již zmiňovali. Odborník dokáže analyzovat, o který zvuk, jenž vás
ruší jde, případně jejich souběžnost a určit, jaký typ izolace
nepříjemné následky zmírní.
Text: (dk)

VYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

Bezpečný domov

Jak si zařídit bezpečný dům

Nedělejte paniku, pořiďte panikové kování
Častým diskusním tématem bývá na schůzích
družstevníků a společenstev vlastníků bytových
jednotek přístup do domu. I když se většina
bydlících usnese, že domovní dveře se budou
zavírat tak, aby zvenku bez klíče nešly otevřít
a v noci se budou dokonce zamykat, vždycky
se najde někdo, kdo přání většiny nerespektuje.
Pozor, ještě je potřeba respektovat bezpečnostní
předpisy a budete se divit, o klíče už v nich nejde.
Většině bydlících vyhovuje
systém zvenku koule zevnitř
klika. Jinými slovy, ven se dostane každý, dovnitř nikdo.
Zkušenosti ale ukazují, že dům,
který je zabouchnutý, každý
zloděj snadno otevře. Obecně
se ví, že byt, který pouze zabouchneme, je pozvánkou pro
nenechavce. Jsou známé případy, kdy si zloděj přímo vyčíhal obyvatele, kteří si jen odskočili vyvenčit psa a pomocí
planžety otevřeli dveře a vybílili
jim byt. Známé jsou kauzy tzv. předsíňových zlodějů, kteří
dokáží zcizit tašky a kabelky s doklady, klíče od vozu, jen pootevřenými dveřmi, nejsou-li zamčené, ale pouze zaklapnuté,
i v přítomnosti spící rodiny. Na nedostatečně zabezpečené
bytové domy mohou doplatit všichni bydlící. Jejich snadným
překonáním pomůžeme zlodějům a násilníkům dostat se dál,
zbytečně se připravíme o jednu důležitou překážku. Většina
vlastníků a družstevníků se proto přiklání k názoru, že dveře
by se měly zamykat alespoň na noc. Někde důsledně trvají
na uzamykání i přes den a hašteří se se zastánci vymoženosti otevírání na dálku, kdy stačí zmáčknout puntík domácího telefonu a umožnit přístup své návštěvě, aniž by museli
scházet dolů, což se zamčenými dveřmi nejde a hosta si musíme vyzvednout dole, abychom mu odemkli.

ZÁMEK, KTERÝ ZAMKNE SÁM
Přitom spor se dá řešit poměrně snadno ke spokojenosti
všech. Vstupní dveře je potřeba opatřit samozamykacím zámkem, který se nabízí v mechanické nebo elektromechanické
verzi s příslušným kováním. Zámek může být i vícebodový
a opatřený samozavíračem. Toto řešení vyhovuje nejen pohodlným bydlícím, ale také Zákonu o požární ochraně. Ten
totiž požaduje, aby dveře, které jsou na únikové cestě, což
vchodové dveře jistě jsou, se uzavíraly tak, aby je zevnitř
bylo možné otevřít bez použití klíče a tak opustit dům.

VEN SE MUSÍ DOSTAT KAŽDÝ
Tyto řádky budiž varováním pro všechny, kteří až dosud
tvrdošíjně, ale v dobré víře, trvají na uzamykání dveří. Podporují je v tom i letáčky tipu: „Zamykejte, chraňte svůj maVYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

jetek.“ Jeden příklad za všechny. Když hasiči vyprostili důchodce z hořícího bytu a dopravili ho dolů, nedostali se ven,
protože agilní nájemník dveře uzamknul. V takovém případě
dostalo SVJ pokutu.
Řešení nabízí instalace panikového kování. Nelekejte se,
opravdu tak se nazývá. Funguje na principu automatického
mechanického zamykání. Jakmile se dovřou dveře, samočinně se uzavřou, uzamknou a dovnitř se lze dostat pouze
klíčem. V žádném případě ne šroubovákem nebo páčením,
natož planžetou. V okamžiku, kdy se dům opouští, není potřeba mít klíč. Stačí stisknout kliku, dveře se otevřou a opět
samočinně zamknou.
To vše samozřejmě za předpokladu, že vstupní dveře jsou
po všech stránkách v pořádku. Na takové, jejichž kování se
viklá, nemá smysl technické opatření instalovat. Elektrický
vrátný je součástí systému.
Pokud jde o ﬁnanční náklady,
pohybují se u mechanického
systému v částce nad tři tisíce
korun, kombinovaný mechanicko elektrický systém vyjde
mezi 4 500 až 5 000 Kč. Dokonalejší způsob obohacený o snímací systém pro vstup zvenku
stojí kolem 15 000 korun.
Cena investice se určitě vyplatí. Vyhovíme nejen předpisům, ochráníme vlastní bezpečí
a hlavně se zbavíme tématu,
který až dosud vyvolával řevnivost. A za takové vítězství
není třeba litovat utracených peněz.
Zpracovala: (dk)
Fotograﬁe poskytla společnost DORMA dveřní technika ČR, spol. s r.o.

Energie

Ceny energie a tepla
z pohledu statistik
Ceny energie, paliv a tepla budí na začátku
každého roku emoce. Nelze se divit, náklady za
energii se výrazně podílejí na nákladech na
bydlení i celkových výdajích domácností a téměř
pravidelně dochází k jejich zvyšování. Podíváme-li
se však objektivně na vývoj za poslední desetiletí
v porovnání s příjmy domácností, pak s výjimkou
individuálního vytápění zemním plynem kopírují
vydání za energie zvyšující se příjmy a důchody
a podíl nákladů na energii v rodinném rozpočtu
tak zůstává přibližně stejný.
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leka nejnižší ze všech způsobů vytápění jak dokládá graf.
Navíc většina odběratelů provedla úsporná opatření, takže
spotřeba tepla se snížila v průměru přibližně o čtvrtinu
a podíl nákladů na vytápění v rodinných rozpočtech tak dokonce klesl. V roce 2001 stálo vytápění bytu 3+1 přibližně
dva měsíční důchody, vloni už ale stačilo jeden a půl důchodu. Na roční náklady za teplo ve stejném bytě bylo před
10 lety potřeba 86 % průměrného měsíčního platu, vloni
už stačilo jen 63 %. Naopak v případě individuálního vytápění zemním plynem si za průměrný plat či důchod dnes občané pořídí o 12 % plynu méně.
Jaký bude nejbližší vývoj cen energií a paliv? Dálkové zásobování teplem prodraží nákup emisních povolenek a nejspíš i další růst DPH. V případě individuálního vytápění plynem nebo uhlím se zase očekává zavedení uhlíkové daně.
Je otázkou, jak se bude vyvíjet cena samotné komodity zemního plynu, která je stále výrazně fixována na cenu ropy
účtovanou v dolarech. Sázkou na jistotu je tak zejména provedení rozumných úsporných opatření.
Další zajímavé informace o zásobování teplem najdete
v novém čísle časou 3T, které je volně ke stažení na stránkách www.tscr.cz.
(pk)



Z vyhodnocení cen tepla Energetického regulačního úřadu
vyplývá, že se cena tepla v letech 2001 až 2010 zvýšila
téměř o 200 Kč/GJ, tedy o 63 %. Významnou část nárůstu
tvoří DPH, která se zvýšila z 5 až na 14 %, tedy skoro třikrát,
a ekologická spotřební daň, uvalená na paliva v roce 2008.
Na druhé straně však rostly i příjmy. Průměrná mzda se
zvýšila o 68 % (ze 14 800 na 24 800 Kč/měsíc) a starobní
důchod o 65 % (ze 6350 na 10 500 Kč/měsíc). Nárůst cen
ze soustav zásobování teplem byl ve sledované období zda-
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Mezonet

Pokoj u nebe pro teenagera a spaní v řetězech

Do nového kvůli synům

Na pokoj mladšího syna je otec
náležitě pyšný. Jeho vybavení vymyslel
a sám také realizoval.

Do stěhování se čtyřčlenné rodině ani příliš nechtělo.
Panelákový byt, který se rodičům několika směnami
poštěstilo získat, postupně zrekonstruovali
a v družstevním bydlení byli spokojeni...
Ale jak synové dorůstali, bylo čím dál tím jasnější, že školní
povinnosti a hlavně jejich rozdílné a výjimečné zájmy,
nepojme sebelépe vybavený dětský pokojík velký jako dlaň.
A tak se na miskách pomyslných vah zvažovalo nadání
potomků ve věku jedenácti a sedmnácti let oproti
finančním nákladům a nepohodě spojené se stěhováním.
Nakonec rozhodla ojedinělá nabídka developera a jeho
ochota vyjít vstříc potřebám rodiny. Příběh může být
v mnohém inspirující. I jinde se dají odhalit nevyužité
prostory.

Nový byt v osmém pražském obvodě objevil otec rodiny
zcela náhodou, když v novinách zavadil o projekt developerské firmy. Pomyslil si, že za podívání nic nedá. Sotva ovšem
vstoupil do ještě nedostavěného bytu, bylo zřejmé, že se
z něj bude dívat dlouho. Na rozdíl od toho stávajícího byd-

nost uplatnit svoje představy. Ale překvapení na mě teprve čekalo. Když jsem šel o koupi jednat, udělal mi investor zajímavou nabídku. Navrhl, že hluchý a prázdný prostor nad bytem je možné v případě zájmu upravit na další
místnost a získat tak mezonet. Kdo by ho nechtěl! Okamžitě jsem souhlasil a už myslel jen na to, jak vyřídím hypotéku,“ vzpomíná otec rodiny.

DĚLENÍ KOUPELNY
Zásadním zásahem podle představ rodiny byla úprava
koupelny. Podle původního plánu v ní měla být velmi prostorná s vanou, sprchovým koutem, toaletou a místem pro
pračku. „Nad půdorysem bytu jsme proseděli hodiny a nakonec jsme vyhověli prosbám staršího syna a rozhodli se
zřídit mu v pokoji nahoře, který nám nečekaně přibyl, samostatné bydlení včetně sociálního zařízení. Už z toho důvodu bylo zřejmé, že navrhovanou luxusní koupelnu nepotřebujeme, navíc nám nevyhovovalo spojení s toaletou.
Pohled z vany na pračku mě taky dvakrát netěší. Bývalý

Do pokoje malého sportovce, tanečníka a začínajícího bubeníka se
pohodlně vešlo vše, co školák k rozvoji svých zájmů potřebuje.

lení skýtal výměru bezmála jednou tak velkou. Dispozice
čtyř pokojů slibovala, že každý syn získá svůj, on se ženou
ložnici a obývák s kuchyňským koutem bude pochopitelně
sloužit celé rodině. Na obývací pokoj navazovala ještě devítimetrová terasa, z níž přes část velkoměsta budoucí majitel
dohlédl až k Pražskému hradu. V létě jedna místnost navíc,
pomyslil si a rozhodl se, že do toho jde. „Lákalo mě i to, že
byt je v posledním patře pod sedlovou střechou. Nikdo mi
nebude dupat nad hlavou. I v nedostavěném bytu už probouzely nezvyklou atmosféru mírně zkosené stropy a atypická okna. Vyhovovalo mi, že není hotový a mám možVYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

Postel zavěšená na řetězech uchycená v chemických kotvách ve
stropě budí zdravou závist kamarádů. Materiál k jejímu zhotovení
je z hobymarketů, největší investicí byl otcův čas při její konstrukci.

Pohled do pokoje v patře je jasnou výpovědí, že v něm bydlí
hudebník. Kytary, počítač, lůžko, co víc potřebuje sedmnáctiletý
kluk.

byt byl sice malý, ale měl komoru a právě ta nám poskytla
neocenitelné služby. S touto zkušeností jsme toužili po
technické místnosti, kam schováme pračku, žehlící prkno,
čistící prostředky a další nezbytné věci, bez kterých se domácnost neobejde. Z koupelny jsme oddělili potřebnou
část pro toaletu,“ vysvětluje majitel své plány, které jsou
dnes už skutečností.
Toaletu, do níž se vchází z předsíně, vybavili také umývadlem. Koupelna tak slouží výhradně rodině. Je sice užší, ale
dostatečně pohodlná. V ranním spěchu se u dvou umývadel

Šplhá se sem po dřevěných
schodech jako do hnízda.
Povšimněte si řady luxfer
vpravo nahoře, vedou
přirozené světlo do koupelny.

A zde je koupelna mladého muže.
Malá, ale nic v ní nechybí a hlavně
je po ruce!

zkušenost a tvrdí, že když ji ratolesti nevyzdobí fixy, vydrží
vše. Barev se obyvatelé nebojí, obývák má lososovou výmalbu. Proti dominantnímu sezení působí skříňky daleko
skromněji. Jejich úkolem je poskytnout místo televizi a různým maličkostem. Kuchyňská linka, usazená na míru se
všemi moderními spotřebiči má svým třešňovým povrchem
ladit se skříňkami v obýváku. Prostředníkem mezi kuchyní
a sedací soupravou je stůl se skleněnou deskou. Díky ní budí
dojem lehkosti, ačkoliv je velký a bytelný.

OMYL V DĚTSKÉM POKOJI

Z této místnosti se do stoupá do hájemství teenagera. Jinak malý
obývací pokoj, v němž se uplatnilo zařízení z bývalého bytu, sdílejí
synové hlavně ve chvílích, kdy chtějí sledovat program, který
rodiče nebaví.

vypraví rodiče najednou. Vana je rohová a skýtá dost místa
i k relaxaci.
Ze starého bytu se příliš vybavení sice nestěhovalo, ale
i to, které dorazilo na novou adresu, nakonec skončilo na
chatách známých. Rodina zvyklá na malý, stísněný prostor
v paneláku, toužila ten nový příliš nezahltit, užít si pocit volnosti. Tento sen si mohli splnit jedině se zcela jiným vybavením. „Když už jsme investovali do bytu, rozhodli jsme se
vynaložit prostředky i do nového nábytku. Nepořizovali
jsme žádné nákladné designové kousky, ani levné věci
z akčních letáků. Šli jsme zlatou střední cestou a krom estetického dojmu jsem se díval i na zpracování, aby zařízení
přinejmenším vydrželo, než se kluci zcela osamostatní,“
provází nás hlava rodiny bytem. Pořídili bytelnou a prostornou sedačku, aby si pohodlí užili i příbuzní a kamarádi. Je
kožená ve výrazně červené barvě. Pán domu už má s kůží

Z obývacího pokoje vedou dveře do pokoje mladšího
syna. „Zařídili jsme ho teprve nedávno. Původně jsme
tady měli ložnici a potomkovi jsme vyhradili menší místnost. Brzy se ukázalo, že to byla chyba. Tak velkou ložnici
nepotřebujete a synovi jsme moc nepomohli, věnuje se
karate a break-dansu, kromě toho hraje na bubny a samozřejmě okupuje počítač. Když chtěl trochu trénovat ať
už pohyb nebo hudbu, musel stejně do ložnice. Manželka
i já pracujeme v nepřetržitém provozu, často spíme ve
dne a v noci děláme, potřebujeme klid. A tak záhy došlo
na další, menší stěhování“, přiznává náš hostitel ochotně
omyl.
Teď je ovšem na synův pokoj v zářivě žluté barvě náležitě
pyšný. Většinu vybavení, které je účelné a působí vesele a neotřele, nejen sám vymyslel, ale i realizoval. Zdravou závist synových kamarádů vzbuzuje postel zavěšená na řetězech

Do koupelny se pohodlně vešla dvě umývadla a báječnou relaxaci
poskytuje také prostorná vana.

VYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ
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Na kuchyňskou linku navazuje skleněný jídelní stůl.

Kožená sedací souprava je dostatečně prostorná také pro hosty.

uchycených v chemických kotvách ve stropu. Samotné lože
má kovový rám spojený regálovými úhelníky z hobbymarketu
a estetický vjem obstarala stříbrná dřevotříska, jež konstrukci
skryla. Do postele nocležník stoupá po schůdkách, které jsou
současně odkládacími policemi. Pod ním na pohovce clip –
clap mohou přespat dokonce dva kámoši. S kovovým základem lůžka koresponduje rohový pracovní stůl se skleněnou
deskou. Nespočtu sportovních svršků slouží kovová věšáková konstrukce. Důstojné místo u okna dostala souprava
bubnů, boxovací pytel a látková houpačka jsou osvěžujícími

barvě vybavení si rodiče vybrali optimistickou limetkovou.
Se svým novým soukromím jsou navýsost spokojeni.

CIHLY PODLE PRAVÍTKA
Bydlení staršího syna, kytaristy a duší hudebníka je chráněným teritoriem, jak už to v tomto věku bývá, kam smějí
otravní dospěláci pouze nahlédnout. On sám hledí podkrovními okny jenom na oblohu. Šplhá se sem po točitých dřevěných schodech jako na věž. Nosné zdi neumožnily řešit
vstup jinak než z jednoho z pokojů. Původní nevýhoda se
záhy proměnila ve výhodu, neboť synové tady sdílejí společné území a zvou si sem kamarády. Příležitostné přespání
poskytne pokoj i hostovi.
Vytoužená technická místnost vznikla v předsíni vedle
ohromné vestavěné skříně v předsíni. Její zrcadlové posuvné
dveře prostor opticky zvětšují a prosvětlují. Pán domu si poradil i ze záhadně věčně popraskanou zdí. Nejdříve ji reklamoval, pak se pustil do spravování sám. Nakonec koupil v hobbymarketu cihlový obklad, nalepil ho na nevzhlednou stěnu
a nechtěné se stalo pozoruhodným, každá návštěva se zajímá, jak se tak na milimetr dokonalá zeď postaví. Terasa
v době naší návštěvy ještě příliš pohostinná nebyla, ale za pár
týdnů ji už oživí zelené království, které je láskou paní domu.
Text: (dk),
foto: www.fotografovani.et

Do ložnice rodičů, která nakonec našla
místo v nejmenší místnosti bytu, je místo
i pro nejoblíbenější knihy a maličkosti.

prvky. Dominantou školákova hájemství je obrazová tapeta vesmíru, které
dodává na autentičnosti raketa ze
Star Wars. Důkazem, že nabytý prostor nebyl marnou obětí, jsou zlaté poháry a medaile, které malý sportovec
a tanečník vyhrál.
Výměna pokojů mezi rodiči a mladším synem se neobešla bez pomoci šikovného truhláře. Do ložnice dokázal
pod zkosený strop vměstnat účelné
úložné prostory. K základní hnědé
VYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

Věčně praskající zeď umlčel
majitel cihlovým obkladem,
který koupil a jednoduše nalepil.

Ložnici s dostatkem úložných prostorů vybavil truhlář
nábytkem na míru a limetková zeleň ji dodala optimismus.

Co vy na to?

Družstevní byty od developera
Zaujal nás článek nedávno zveřejněný na internetovém prohlížeči, který informuje
o záměru developerů proniknout na půdu družstevního bydlení.
Myšlenka na první pohled ušlechtilá a pro lidi toužící po
samostatném bydlení i lákavá, zvláště, když vše se halí do
hávu bytového družstva. Bytové družstevnictví je velmi oblíbený způsob bydlení, protože principy družstevnictví jsou
postaveny na neziskovém způsobu správy majetku a tudíž
svým členům šetří nemalé ﬁnance, nemluvě o tom, že od začátku je snaha vlastní byty postavit za co nejnižší cenu.
Proto iniciativa a záměr developerů, jak se hovoří v článku,
vzbuzuje z pohledu zavedených bytových družstev jisté
otazníky a, řečeno mluvou našeho pana prezidenta, nutí
k povytažení obočí.
Je logické, že developeři přemýšlejí jak překlenout dnešní
malý zájem o koupi bytů do vlastnictví, a že je láká i vyslovená
podpora státu právě směrem k výstavbě družstevních bytů.
Nabízí se však několik otázek, jak takové „developerské
družstvo“ bude vypadat a fungovat.

• Kdo založí nové bytové družstvo?
• Jaké budou stanovy?
• Budou mít členové družstva možnost se od začátku podílet na správě družstva?
• Nebo budou do doby splacení ceny bytu jen mlčícími bydlícími, kteří nebudou moci ovlivnit například poplatky za
správu a podobné služby?
• Jakou marži ziskovosti si developer při stavbě bytů určí?
• Bude výhoda ﬁnancování developerskými ﬁnancemi v konečném účtování výhodnější, než případná hypotéka od
banky?
Na stole je tedy základní otázka:
JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE FUNGOVAT „DRUŽSTEVNÍ
DEMOKRACIE“ V PODMÍNKÁCH DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU?

•••

Developer se vrací do starých časů,
nabízí družstevní bydlení
Na realitním trhu je těsno; počet nových hypoték teď sice
raketově vzrostl, jenže je to spíše jen odraz od loňského
značného propadu. A tak developeři, kterým v neprodaných bytech či zamýšlených projektech stojí desítky miliónů
korun, hledají cesty, jak se odlišit a nalákat i lidi, kteří hypotéky nedostali, protože nemají dostatečný prokazatelný
příjem. Jedná se třeba o živnostníky.
Jistá skupina v Praze působících developerů se proto překvapivě vrátila do starých časů k družstevnímu bydlení.
Zatímco většina lidí usiluje o byt v osobním vlastnictví, ať
už nový, nebo panelák získaný od státu do družstva, a následně transformovaný do osobního vlastnictví, tito podnikatelé sázejí na to, že mnozí lidé si rádi koupí nový a družstevní
byt, protože nebudou muset mít do začátku tolik peněz.
Sice jim na začátku nebude byt jako takový hned říkat
„pane“, byť podíl na členství v družstvu je vyjádřen právě
bytem, ale na druhou stranu by právě do startu nemuseli
potřebovat tolik peněz. Při splácení by se navíc vyhnuli nutnosti jít do banky pro hypotéku nebo úvěr na bydlení ze stavebního spoření.
„Zájemce, který si chce pořídit vlastní byt tímto způsobem, zaplatí přibližně 25–30 procent ceny bytu a zbytek
ceny nemovitosti pak splácí po dobu 25 let formou ,měsíčních nájmů’ s ﬁxní úrokovou sazbou. Důležité je, že po zaplacení všech závazků lze byt či nemovitost snadno převést
do osobního vlastnictví,“ konstatuje se v písemných podkladech nově vzniklé developerské značky, která na tento způsob cílí.

Ilustrační foto

Kupující se tak budou moci v případě, že mají slušný příjem a nějakou hotovost, i zcela vyhnout hypotéce, o kterou
by museli žádat v bance. Stačí totiž za pevně zaﬁxovaný
úrok splácet developerovi.
Slibuje, že například za byt 1+KK v Praze-Michli o rozloze
30 m2 a ceně 1 650 000 korun zaplatíte jednorázově základní
akontaci 478 500 korun a můžete se rovnou nastěhovat. Při
splácení úvěru po dobu 25 let činí výše měsíční splátky 8 760
korun a její úroková míra s ﬁxací na 20 let je 5,34 %.
„Tato alternativa ﬁnancování vhodná pro živnostníky, kteří
nedosáhnou na hypotéku nebo pro ty, kteří jsou otráveni
placením vysokých deregulovaných nájmů v cizích bytech,“
tvrdí developer.
VYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

Projekty desetiletí

Hlasujte pro
teplárenský projekt desetiletí
O teplárnách se v médiích hovoří většinou jen
v souvislosti s přerušením dodávky tepla a teplé
vody nebo při úpravě cen tepla. Letos bychom
se o teplárnách mohli dozvědět i zajímavější
informace. Po deseti letech nastala ta správná
chvíle, podívat se, co se za tu dobu
v teplárenství podařilo a vyhodnotit ten
opravdu nejlepší projekt uplynulého desetiletí.
I proto se náš časopis stal mediálním partnerem
této soutěžní ankety, jelikož bytová družstva
patří k největším zákazníkům tepláren.
Teplárenské sdružení České republiky, které pořádá od
roku 2002 každoročně soutěž Projekty roku v soustavách
zásobování teplem a chladem, vybralo z dosud představených 78 projektů 10 nejúspěšnějších. Ty v letech 2001 až

2010 nejvíce přispěly k čistému ovzduší našich měst, k využití obnovitelných zdrojů energie nebo úspoře paliva a ke
stabilizaci ceny tepla pro domácnosti. Teplárny do těchto
deseti projektů investovaly přes 5 miliard korun. Projekty
se týkají soustav, na které je napojeno 150 000 domácností, tedy desetina domácností zásobovaných teplem
z centrálních zdrojů u nás.
O nejúspěšnějším Projektu desetiletí v českém teplárenství můžete rozhodnout i vy. Organizátoři ankety dávají
vedle odborné energetické veřejnosti a novinářů příležitost
také veřejnosti, aby si vybrala svého favorita. Do hlasování
se můžete zapojit na stránkách Teplárenského sdružení ČR
www.tscr.cz, kde najdete i další podrobnosti o nominovaných projektech. Slavnostní vyhlášení ankety proběhne na
XVIII. Teplárenských dnech 25. dubna. Možná mezi nominovanými projekty je i ten z vašeho bydliště. Dáte mu svůj hlas
nebo se vám líbí jiný projekt více?

Telegrafické představení nominovaných projektů:

∂

Využití geotermální energie pro dodávku
tepla v pravobřežní části Děčína (Termo Děčín
a.s., člen skupiny MVV Energie CZ a.s.): Projekt z roku 2002 je největší využití geotermální
vody u nás. Tepelná čerpadla využívají energii
teplé vody a jsou poháněna elektřinou z kogeneračních plynových motorů. Celková účinnost
zdroje s akumulátorem tepla je 140 %.

∑

Modernizace soustav zásobování teplem v Blansku, Boskovicích a Tišnově (Zásobování teplem s.r.o., Blansko s dotčenými městy): Radnice v Blansku, Boskovicích a Tišnově ve spolupráci se společností Zásobování teplem Blansko v letech
2000 až 2005 zmodernizovaly dožívající městské tepelné soustavy pro více než 6000 bytů a další odběratele.

∏

Rozšíření palivové základny a kombinované výroby elektřiny a tepla v Klatovech (Klatovská teplárna a.s.): V roce
2008 zahájili v Klatovech provoz roštový
kotel s fludními prvky, který umožňuje
spoluspalování hnědého uhlí a štěpky,
rozšiřuje kombinovanou výrobu elektřiny
a tepla, snížil spotřebu mazutu a stabilizoval cenu tepla.
VYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

Nový zdroj a rekonstrukce soustavy zásobování
teplem v Žatci (Žatecká teplárenská, a.s.): V roce
2010 v žatecké výtopně Perč zprovoznili novou
kotelna s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla
s největší jednotkou na spalování biomasy s organickým Rankinovým cyklem u nás a zrekonstruovali horkovod do města.

π
∫

Využití biomasy pro výrobu tepla a elektřiny v Krnově,
Novém Jičíně a Olomouci (Dalkia Česká republika,
a.s.): Od roku 2009 polovinu tepla a elektřiny zdroje vyrábí biokotel z 80 000 tun biomasy. Teplárna zásobuje
v Krnově teplem 2500 bytů a 10 průmyslových firem.
Dalkia Česká republika využívá biomasu i v Olomouci,
Novém Jičíně, Karviné či Frýdku-Místku.
Vyvedení tepla z Elektrárny Dětmarovice a nová soustavu zásobování teplem v Bohumíně (společný projekt
skupiny ČEZ a města Bohumín): Teplo pro 5300 bytů
a další odběratele v Bohumíně dodává 8 km dlouhým napáječem do 80 výměníkových stanic, které nahradili 70
dožívajících kotelen, z naší jediné černouhelné elektrárny
Dětmarovice společnost ČEZ Teplárenská, a.s.

ª

º

Rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla
(MVV Energie CZ a.s. a její dceřiné společnosti): Společnosti skupiny MVV energie CZ
rozšířily kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
v dalších 10 lokalitách sedmi měst. Skupina tak
už ročně vyrábí ekologicky kolem 150 GWh
elektřiny v kombinovaném cyklu s teplem již
v 10 městech.

Rozšiřování Pražské teplárenské soustavy do dalších městských částí a Neratovic
Pražská teplárenská, a.s.
Od roku 2002 byly na ekologickou
Pražskou teplárenskou soustavu
napojeny desetitisíce bytů a další
odběratelé Krče, Modřan, Invalidovny, Horních Počernic a Měcholup, Petrovice, Lhotky-Libuše, Holešovic a Neratovice.
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Využití biomasy pro výrobu zelené elektřiny, tepla a chladu v Plzni (Plzeňská teplárenská, a.s.): S novým kotlem, spalujícím 120 tisíc tun biomasy, vyrobí v Plzni
přes 40 % elektřiny ekologicky. K výrobě
tepla, elektřiny a chladu Plzeňská teplárenská ročně využívá 300 tisíc tun biomasy,
což nahradí přes 150 tisíc tun uhlí.
Zásobování teplem a kombinovaná výroba
elektřiny a tepla z biomasy v Třebíči (TTS
energo s.r.o., Třebíč): Od ledna 2002 uvedli
v Třebíči do provozu tepelné soustavy a Teplárny Sever, Jih a Západ, které nahradily více
než stovku lokálních kotelen. Na výrobě dálkového tepla pro 10 000 bytů se biomasa podílí více než 90 %, což je unikát nejen v ČR.
VYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ
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Užitečné vědět

EVROPSKÁ UNIE V KOSTCE
Denně o nich slyšíme v rádiu, v televizi, denně o nich čteme, denně se o nich bavíme a možná i každý
den na ně nadáváme, co si to na nás zase vymýšlejí, co po nás chtějí. Kdo? No přece TI z Evropské
unie. Každou chvíli slyšíme, jaké novosti připravil Evropský parlament, že zasedala Evropská rada,
nebo rada Evropské unie, či co dohodla Evropská komise… příval informací pak proudí kolem našich
hlav a smrtelník si vše shrne do jednoho závěru: V tom Bruselu se snad všichni zbláznili!
Jenže struktura orgánů Evropské unie je pestrá, pravomoci přísně rozdělené, úředníci striktně
zařazení, práva a povinnosti stanovené. Možná vám přijde bizardní, podivné, směšné či zbytečné,
když na několika následujících stránkách otiskneme informaci o struktuře a pravomocích jednotlivých
částí výkonné moci Evropy.
Netvrdíme, že se po přečtení následujících řádků stanete odborníky na Evropskou unii, ale upřímně
řečeno, být alespoň trochu „v obraze“ snad neuškodí. Když nic jiného, budete vědět, na koho nadávat
konkrétně!

Evropský parlament
Evropský parlament volí občané v přímých volbách na
funkční období pěti let. Členové Evropského parlamentu
(tzv. evropští poslanci) zastupují jejich zájmy. Parlament je
vedle Rady Evropské unie (dále jen „Rada“) jedním z hlavních orgánů EU, který přijímá právní předpisy.
Evropský parlament má tři hlavní úlohy:
1. Společně s Radou projednává a schvaluje právní předpisy EU.
2. Vykonává dohled nad dalšími orgány EU, zejména Evropskou komisí, a kontroluje tak demokratičnost jejich
fungování.
3. Společně s Radou projednává a přijímá rozpočet EU.

Evropský parlament Komisi kontroluje také tím, že pečlivě
zkoumá zprávy, které Komise předkládá, a pokládá otázky
jednotlivým komisařům. Nezastupitelnou úlohu při tom sehrávají výbory Parlamentu.
Evropští poslanci se zabývají peticemi občanů a sestavují
vyšetřovací komise.
Před summitem Evropské rady, na kterém se scházejí vedoucí představitelé členských států, se Evropský parlament
vyjadřuje k tématům, které jsou na programu.

Dohled nad rozpočtem
Parlament společně s Radou Evropské unie přijímá roční
rozpočet EU.
Jeden z výborů Parlamentu sleduje čerpání prostředků
z rozpočtu a každoročně vydává posudek toho, jak Komise
nakládala s rozpočtem v uplynulém roce.

Schvalování evropských právních předpisů
V řadě oblastí (např. ochrana spotřebitele nebo životní
prostředí) spolupracuje Evropský parlament s Radou (ta zastupuje vlády členských států). Společně rozhodují o tom,
co bude obsahem právních předpisů EU, a následně tyto
předpisy i společně schvalují. Tento postup se nazývá řádný
legislativní postup (bývalý postup spolurozhodování).
Okruh politických oblastí, ve kterých se tento postup
uplatňuje, se díky Lisabonské smlouvě rozšířil. Evropský parlament získal větší pravomoc ovlivňovat znění zákonů. Postup se uplatňuje především v těchto oblastech: zemědělství, energetická politika, imigrace a finanční prostředky EU.
Parlament také dává souhlas k některým důležitým rozhodnutím, mezi něž patří i přijímání nových zemí do EU.

Složení Evropského parlamentu
Počet členů Evropského parlamentu volených za každý
stát se řídí počtem obyvatel tohoto státu. Podle Lisabonské
smlouvy je minimální počet poslanců na zemi 6 a maximální
96.
Současný počet křesel pro jednotlivé státy odpovídá
stavu, který platil před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Proto bude pro příští funkční období Evropského parlamentu upraven. Například počet evropských poslanců volených za Německo bude snížen z 99 na 96, zatímco počet
poslanců za Maltu se zvýší z 5 na 6.
Evropští poslanci nezasedají v poslaneckých lavicích podle
své státní příslušnosti, ale na základě příslušnosti k politické
frakci.

Demokratický dohled
Evropský parlament ovlivňuje ostatní orgány EU několika
způsoby.
27 nově jmenovaných členů Komise (tj. z každého členského státu jeden) se nemohou ujmout úřadu, dokud je neschválí Evropský parlament. Pokud se poslanci Evropského
parlamentu rozhodnou, že neschválí jednoho z nominovaných
kandidátů na komisaře, mohou zamítnout i všechny ostatní.
Evropský parlament také může členy Evropské komise vyzvat, aby odstoupili ze svých funkcí. Jedná se o tzv. návrh
na vyslovení nedůvěry.
VYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

Sídlo Evropského parlamentu
Evropský parlament pracuje ve třech různých městech:
Brusel (Belgie), Lucemburk (Lucembursko) a Štrasburk
(Francie).
V Lucemburku sídlí administrativní složky (tzv. generální
sekretariát).
Zasedání všech členů Parlamentu (tzv. plenární zasedání)
se konají ve Štrasburku a v Bruselu. Schůze parlamentních
výborů se konají v Bruselu.

Užitečné vědět

Evropská rada
• předseda Evropské rady
Zasedání Evropské rady jsou v podstatě vrcholné schůzky
vedoucích představitelů členských států – rozhoduje se na
nich o obecných politických prioritách a důležitých iniciativách EU. Většinou se konají čtyři zasedání ročně, která vede
stálý předseda.

• rozvíjí zahraniční a obrannou politiku EU
• koordinuje spolupráci mezi soudními orgány a policejními složkami členských států

1. Schvalování zákonů EU
Rada a Evropský parlament mají společně poslední slovo
při schvalování právních předpisů EU, které navrhuje Komise.

2. Koordinace hospodářských politik
Co je úkolem Evropské rady?
Evropská rada má dvojí úlohu. Jednak stanoví obecný politický směr a priority EU, jednak se zabývá složitějšími nebo
citlivými otázkami, které se nedají řešit pouze na úrovni
mezivládní spolupráce.
I když má značný vliv, pokud jde o stanovení politického
programu EU, nemůže schvalovat právní předpisy.

Členské státy EU se dohodly na nutnosti celkové hospodářské politiky EU, která bude koordinována ministry hospodářství a financí jednotlivých států.
Mezi další cíle patří vytváření nových pracovních míst, zvýšení kvality vzdělávání, zdravotní péče a sociálního zabezpečení. I když každá země vytváří pro tyto oblasti svou
vlastní politiku, mohou se státy dohodnout na společných
cílech a využít zkušeností ostatních.

Kdo je členem Evropské rady?
V Evropské radě se scházejí vedoucí představitelé států
a vlád členských států EU, předseda Komise a předseda Evropské rady, který řídí jednotlivá zasedání. Těch se účastní
i vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU.
Kdo je předsedou Evropské rady?
V současné době je předsedou Herman Van Rompuy,
který byl zvolen na období od 1. prosince 2009 do 31.
května 2012.

Kdy a kde se schází?
Evropská rada zasedá obvykle dvakrát za 6 měsíců. V případě nutnosti může její předseda svolat mimořádné
zasedání. Zasedání se zpravidla konají v Bruselu.

Jak jsou přijímána rozhodnutí?
Rozhodnutí v Evropské radě jsou obvykle přijímána na základě konsenzu. Smlouva však stanoví případy, v nichž Evropská rada přijímá rozhodnutí jednomyslně nebo kvalifikovanou většinou.
Předseda Evropské rady, předseda Komise a vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku nemají hlasovací právo.

Historie
Evropská rada se začala neoficiálně scházet v roce 1974,
jakožto diskuzní fórum vedoucích představitelů EU. Velmi
rychle se z ní stal orgán, který začal určovat cíle a priority
pro země společenství.
V roce 1992 jí bylo přiřčeno oficiální postavení a v roce
2009 se stala sedmým úředním orgánem EU.

Rada Evropské unie
Co je úkolem Rady EU?
• schvaluje zákony EU
• koordinuje hlavní směry hospodářských politik členských států EU
• podepisuje dohody mezi EU a dalšími zeměmi
• schvaluje roční rozpočet EU

3. Podepisování mezinárodních dohod
Rada podepisuje jménem EU dohody, které se týkají různých oblastí: životní prostředí, obchod, rozvoj, textilní průmysl, rybolov, věda, technika a doprava.

4. Schvalování rozpočtu EU
O objemu peněžních prostředků, jež může EU za rok vyčerpat, rozhoduje Rada společně s Evropským parlamentem.

5. Zahraniční a obranná politika
Vlády členských států mají tyto oblasti plně ve své pravomoci, ale dohromady rozvíjejí společnou zahraniční a obrannou politiku. Rada je hlavní platformou pro tuto spolupráci.
Evropská unie nemá svoji vlastní armádu. Avšak v případě, že je nutné rychle zareagovat na mezinárodní konflikty nebo přírodní katastrofy, nasazují některé státy EU
jednotky rychlé reakce, jejichž úkolem je humanitární činnost, záchranné akce a udržení míru.

6. Spravedlnost
Občané EU by měli mít rovnocenný přístup k právu na
území celé EU. To např. znamená, že soudní rozsudky jednoho státu EU (např. rozvody) by měly být uznávány ve
všech státech EU, jak to prosazují ministři spravedlnosti
členských států při zasedáních v Radě.
Ministři spravedlnosti a vnitra koordinují ochranu vnějších
hranic EU a boj proti terorismu a mezinárodnímu organizovanému zločinu.

Kdo je členem Rady?
Rada nemá stálé členy. Členské státy posílají na každé zasedání Rady toho ministra, který odpovídá za politickou oblast, jež bude projednávána, např. ministra životního prostředí, pokud se bude jednat o problematice životního
prostředí. Toto zasedání pak ponese název „Rada (ve složení) pro životní prostředí“.

Kdo jednotlivým zasedáním předsedá?
Rada pro zahraniční věci má svého stálého předsedu – je
jím vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU.
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Všem dalším zasedáním Rady předsedá příslušný ministr
ze země, která byla pověřena předsednictvím v EU.
Jestliže se zasedání Rady pro životní prostředí uskuteční
v době, kdy je předsednickou zemí Estonsko, bude tomuto
zasedání předsedat estonský ministr životního prostředí.
Dánsko: leden–červen 2012
Kypr: červenec–prosinec 2012
Irsko: leden–červen 2013
Litva: červenec–prosinec 2013
Řecko: leden–červen 2014
Itálie: červenec–prosinec 2014
Lotyšsko: leden–červen 2015
Lucembursko: červenec–prosinec 2015
Nizozemsko: leden–červen 2016
Slovensko: červenec–prosinec 2016
Malta: leden–červen 2017
Spojené království: červenec–prosinec 2017
Estonsko: leden–červen 2018
Bulharsko: červenec–prosinec 2018
Rakousko: leden–červen 2019
Rumunsko: červenec–prosinec 2019
Finsko: leden–červen 2020

Hlasování
Rozhodnutí v Radě EU jsou obecně přijímána na základě
kvalifikované většiny. Čím má stát více obyvatel, tím více
hlasů mu připadá, avšak tento počet hlasů je upraven ve
prospěch zemí s menším počtem obyvatel:
Francie, Itálie, Německo a Spojené království: 29 hlasů
Polsko a Španělsko: 27 hlasů
Rumunsko: 14 hlasů
Nizozemsko: 13 hlasů
Belgie, Česká republika, Maďarsko, Portugalsko
a Řecko: 12 hlasů
Rakousko, Bulharsko a Švédsko: 10 hlasů
Dánsko, Finsko, Irsko, Litva a Slovensko: 7 hlasů
Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko
a Slovinsko: 4 hlasy
Malta: 3 hlasy
CELKEM: 345 hlasů
Pokud se v Radě hlasuje, používá se hlasování tzv. kvalifikovanou většinou. Kvalifikované většiny se dosáhne,
pokud většina (někdy i dvě třetiny) z 27 členských států hlasuje pro pokud je odevzdáno alespoň 255 z 345 hlasů
Kromě toho může kterýkoli členský stát požádat, aby bylo
ověřeno, zda většina představuje alespoň 62 % obyvatelstva Unie. Pokud tato podmínka není splněna, návrh nemůže být přijat.
Při hlasování o citlivých otázkách (např. bezpečnosti, vnějších vztazích nebo daňové problematice) musí Rada přijmout rozhodnutí jednomyslně. To znamená, že jedna země
může zabránit tomu, aby bylo rozhodnutí přijato.
Od roku 2014 bude zavedeno tzv. hlasování dvojí většinou.
K přijetí návrhu bude nutné získat podporu dvou druhů
většiny: většiny zemí (alespoň 15) a většiny obyvatelstva
EU (tzn. země, které hlasují pro návrh musí zastupovat minimálně 65 % obyvatelstva EU).

Evropská komise
Evropská komise je jedním z hlavních orgánů Evropské
unie. Zastupuje a hájí zájmy Unie jako celku. Připravuje návrhy nových evropských právních předpisů a má na starosti
provádění politik EU a využívání finančních prostředků Unie.

Složení Evropské Komise
Za politické vedení Komise odpovídá 27 komisařů – každou členskou zemi reprezentuje jeden. Předseda Komise přiděluje každému komisaři na jeho pětileté funkční období určitou oblast politiky.
V současnosti Komisi předsedá José Manuel Barroso, kterému v únoru 2010 začalo druhé funkční období.
Předsedu Komise jmenuje Evropská rada, která po dohodě s předsedou také jmenuje jednotlivé komisaře.
Jmenování všech komisařů včetně předsedy musí schválit
Evropský parlament. Jemu jsou také komisaři odpovědni
během funkčního období a jedině Evropský parlament má
právo vyslovit Komisi nedůvěru a rozpustit ji.
Fungování Komise zajišťuje personál, který se skládá z administrátorů, právníků, ekonomů, překladatelů, tlumočníků,
asistentů atd. Ti všichni jsou sdružení do útvarů známých
jako generální ředitelství (GŘ).
Výrazem Komise se označuje buď sbor 27 komisařů, veškerý stálý personál nebo instituce jako celek.

Poslání
Komise zastupuje a hájí zájmy Unie jako celku. Dohlíží na
řádné provádění politik EU:
• předkládá návrhy právních předpisů Parlamentu a Radě
• spravuje rozpočet EU a přerozdělování finančních prostředků
• dohlíží na dodržování evropského práva (spolu s Evropským soudním dvorem)
• reprezentuje Evropskou unii na mezinárodní scéně
(např. při uzavírání dohod mezi EU a ostatními zeměmi)

1. Navrhování nových právních předpisů
Komise má tzv. právo iniciativy – může navrhovat nové
právní předpisy na ochranu zájmů EU a jejích občanů. Podle
tzv. zásady subsidiarity tak však může činit pouze v případech, kdy těchto cílů nelze účinně dosáhnout na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni.
Při navrhovaní právních předpisů se Komise snaží uspokojit co nejširší spektrum zájmů. Přitom technickou stránku
navrhovaných opatření konzultuje s odborníky z nejrůznějších výborů a pracovních skupin. Organizuje také konzultace
s veřejností.
Vypracováním návrhů právních předpisů se zabývají jednotlivé útvary Komise, podle příslušné oblasti politiky. V případě, že návrh podpoří alespoň 14 z 27 komisařů, se návrh
předloží Radě a Evropskému parlamentu. O jeho schválení
nebo případných změnách pak rozhodnou tyto zákonodárné
instituce na základě jednání.

2. Správa rozpočtu EU a přerozdělování ﬁnančních
prostředků
Spolu s Radou a Parlamentem Komise stanovuje dlouhodobé finanční priority EU, a sice prostřednictvím tzv. finanč-

VYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ

Užitečné vědět
ního rámce. Kromě toho Komise každoročně předkládá Parlamentu a Radě ke schválení roční rozpočet a dohlíží na to,
jak se svěřenými prostředky EU nakládají agentury a vnitrostátní a regionální orgány. Postup Komise při správě rozpočtu EU kontroluje Účetní dvůr.
Komise řídí také financování politik EU (např. zemědělské
politiky nebo politiky zaměřené na rozvoj venkova) a zvláštních programů (např. studentského výměnného programu
Erasmus).

ním se také říká „vrcholné schůzky“ nebo „summity“. Evropská rada stanoví základní politické směřování Evropské unie.

Rada Evropské unie
Ministři členských států se pravidelně setkávají v rámci
Rady Evropské unie. Záleží na předmětu jednání, kteří ministři jednotlivých členských států se účastní. Rada je hlavní
rozhodovací orgán, jenž určuje větší část evropské legislativy.

MIMO RÁMEC EVROPSKÉ UNIE
3. Prosazování evropského práva
Komise coby „strážkyně smluv“ také dohlíží na to, aby
členské státy řádně uplatňovaly právní předpisy EU.
Pokud zjistí, že orgány v některé zemi evropské právo porušují, zašle vládě tohoto státu oficiální žádost o nápravu.
Pokud všechny opravné prostředky selžou, Komise postoupí případ Soudnímu dvoru. Soudní dvůr může členskému státu za porušení povinností uložit pokutu. Jeho rozsudek je závazný pro všechny členské státy a orgány EU.

4. Reprezentace Evropské unie v zahraničí
Komise vystupuje jménem všech členských států EU
v mezinárodních organizacích – např. ve Světové obchodní
organizaci (WTO).
Účastní se také mezinárodních jednání při uzavírání
dohod, kde EU vystupuje jako jedna ze stran (jak tomu bylo
např. při uzavírání dohody z Cotonou, jejímž předmětem je
pomoc a obchod mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy).

Sídlo
Evropská komise sídlí v Bruselu a v Lucemburku. Má kanceláře v každém členském státě (tzv. zastoupení) a v hlavních městech států za hranicemi Unie.
Při redakční úpravě jsme přeskočili tyto instituce: Evropská centrální banka, Účetní dvůr Evropské unie, Soudní
dvůr Evropské unie

Rada Evropy
Rada Evropy je mezivládní organizace, není orgánem Evropské unie.

SPRÁVA EU – ZAMĚSTNANCI, JAZYKY
A SÍDLA
Na výplaty zaměstnanců, správu a řízení budov vynakládá
Evropská unie přibližně 1 % svého ročního rozpočtu.
Evropská komise je rozdělena na útvary, kterým se říká
generální ředitelství (GŘ), což přibližně odpovídá ministerstvům. Každé z nich se zabývá určitou politickou oblastí či
službou, jako je třeba obchod nebo ochrana životního prostředí. V čele ředitelství stojí generální ředitel, který je odpovědný komisaři. Evropská komise zaměstnává přibližně
38 000 osob.
V Evropském parlamentu pracuje na generálním sekretariátě a v politických skupinách 7 652 osob. Také zde pracují
poslanci a jejich týmy. Na generálním sekretariátě Rady Evropské unie je zaměstnáno přibližně 3 500 osob.
Občané EU si tak mohou všechny oficiální dokumenty
Unie přečíst v úředním jazyce své země. Mají rovněž právo
se obrátit na Evropskou komisi ve svém jazyce a dostat
v tomto jazyce i odpověď.
Poslanci Evropského parlamentu mohou během zasedání
hovořit v kterémkoli z úředních jazyků EU.
Evropská komise má jedno z největších překladatelských
oddělení na světě. Pracuje zde přibližně 1 750 stálých překladatelů a 600 asistentů. Tlumočnická služba Komise zaměstnává 600 stálých tlumočníků a 250 asistentů a spolupracuje s 3 000 externích tlumočníků.

INSTITUCE PRO VNĚJŠÍ POLITIKU
Evropská služba pro vnější činnost
• vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

PORADNÍ INSTITUCE
Evropský hospodářský a sociální výbor
Výbor regionů Evropské unie

OSTATNÍ INSTITUCE
Evropská investiční banka
• Evropský investiční fond
evropský veřejný ochránce práv
evropský inspektor ochrany údajů

TŘI RADY V EVROPSKÉ UNII
EVROPSKÁ RADA

Sídla orgánů EU
Útvary Evropské komise se nacházejí zejména v Bruselu
a Lucemburku . V celé EU má Komise svá zastoupení
a v řadě zemí za hranicemi Unie tzv. delegace . V mnoha zemích Unie se nacházejí agentury, jež vykonávají různé technické, vědecké či administrativní úkoly. Například Evropský
úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který se nachází v Itálii, poskytuje Komisi nezávislé poradenství ohledně veškerých otázek souvisejících s bezpečností potravin.
Zasedání výborů Evropského parlamentu se konají v Bruselu a plenární zasedání pak střídavě v Bruselu a ve Štrasburku. Správní útvary Parlamentu se nacházejí v Lucemburku. Parlament dále pravidelně vysílá do různých oblastí
světa delegace.
Budovy Rady EU se nacházejí v Bruselu, kde se také koná
většina jejích zasedání. Občas se Rada schází v Lucemburku.
Jednání hlav států a vlád (Evropská rada) se konají v Bruselu.

Setkání hlav států nebo předsedů vlád a předsedy Evropské komise se obvykle konají čtyřikrát ročně. Těmto setkáVYDAVATELSTVÍ ODBORNÝCH ČASOPISŮ
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Inzerenti v tomto čísle:
ALUMISTR • ČSOB • EAST • ENBRA • ISTA • KASTEN •
OCELOVÉ KONSTRUKCE • PÁTÁ STAVEBNÍ • PEKSTRA
• SCHNEIDER-ÚDRŽBA BUDOV • TEPLÁRENSKÉ
SDRUŽENÍ ČR • MADDALENA CZ
PŘEDPLATNÉ ČASOPISU
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.

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 (zkopírujte)
FIRMA: ..........................................................................................................
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: ...................................................................................
ULICE:............................................................................................................
MĚSTO, PSČ: ................................................................................................
TEL./FAX: ......................................................................................................
IČO: ................................................ DIČ:......................................................

❑ 150 Kč

❑ 270 Kč

❑ 375 Kč

DATUM A PODPIS: ......................................................................................
Vyplněnou objednávku pošlete na adresu:
Vydavatelství odborných časopisů, Podolská 50, 140 00 Praha 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

