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Jaké jsou největší výhody družstevního bydle-
ní?
Nejpodstatnější výhoda spočívá v tom, že velkou 
část problémů a starostí, která souvisí se správou  
a činností bytového fondu, člověk přenáší na profe-
sionály. Ne každý se může na výbornou orientovat  
v účetnictví, v právních a technických souvislostech, 
jaké normy musí bydlení splňovat, jaké povinnosti 
má k orgánům veřejné moci a k soukromým sub-
jektům nebo například vůči dodavatelům. Všechny 
starosti řeší družstvo jako celek a platí přímá úmě-
ra, že čím je družstvo větší, tak tím má efektivnější 
nástroje a možnosti na to, aby svou práci dělalo 
dobře a družstevník mohl spokojeně bydlet. Uvedu 
Vám příklad. Když je zde například malé družstvo  
o třiceti bytech, tak už v rámci příspěvků na sprá-
vu a fond oprav nedokáže vytvořit dostatečnou 
finanční rezervu na to, aby mohlo mít vlastního 
právníka, vlastní účetní a stavaře. Zatímco družstvo, 
například v naší velikosti, tu sílu má. 

Jaké jsou nevýhody? 
Ta největší nevýhoda souvisí s výhodami. Pokud 
na jedné straně řekneme, že výhoda spočívá  
v tom, že se starosti přenášejí na družstvo, tak 
to na druhou stranu může pro někoho předsta-
vovat nevýhodu, protože část rozhodování se 
přenáší takříkajíc z chodby domu do správní bu-
dovy družstva. A zcela otevřeně říkám, že někteří  
z družstevníků to mohou cítit jako újmu, protože 
o svém bydlení a o svém domě nerozhodují pří-
mo. Musíme však připomenout, že v případě, že 
by nebyli družstevníky, tak si sami také nic neroz-
hodnou, protože vždy budou minimálně omeze-
ni tím, co si myslí sousedé. Někteří družstevníci 
si myslí, že všechno rozhodování je na družstvu, 
ale ono to není tak zcela pravdivé. Družstvo má  
a mělo by přihlížet na názory družstevníků. Naopak 
by měli být spíše vyjímečné případy, kdy tomu tak  
z nějakého důvodu není.    

Společné bydlení sebou přináší i někdy složité 
sousedské vztahy. Může družstvo ovlivnit to, 
kdo se do domu stěhuje? 
Určitě z části může, zejména co se týká podná-
jmů družstevních bytů. Pokud je s podnájemcem  
v domě problém, tak družstvo nedá souhlas k pod-
nájmu a tím automaticky končí obyvateli právo byt 
užívat. Pokud se to týká bytu v osobním vlastnictví, 
tak tam si jeho majitel může nastěhovat kohoko-

liv. Pokud by podnájemník až nějakým extrémním 
způsobem narušoval soužití v domě, lidé z domu 
by se mohli obrátit s žalobou na soud a čekat dva až 
čtyři roky na to, až by soud rozhodl, jestli se ten člo-
věk má, či nemá vystěhovat. A právě toto je jedna 
velká výhoda družstevního bydlení. Jsme totiž lépe 
schopni ovlivnit strukturu obyvatel domů. 

Lidé, kteří žijí v domech ve správě velkých druž-
stev, mají ve většině případů další jednu velkou 
výhodu, a to jsou opravené, zateplené domy, 
čistotu a pořádek. 
To souvisí s již zmíněným, sice že správu přenášíte 
na profesionála. Profesionál vždy plánuje dlou-
hodobě, snaží se nastavit fond oprav ve vztahu  
k tomu, co je v plánu. Zatímco úhel pohledu jed-
noho konkrétního nájemníka, abych teď platil co 
nejméně, a když bude potřeba nějaká oprava, tak 
peníze někde seženu, je lidsky pochopitelný, ale  
z hlediska péče řádného hospodáře je nepřijatelný. 
Když je pak nutná oprava, tak peníze samozřejmě 
nikdo nemá, proto je potřeba ten fond tvořit dlou-
hodobě, klidně s výhledem deseti až patnácti let. 
Člověk musí myslet na to, že se jednou bude opra-
vovat střecha a to, že udělám novou střechu nezna-
mená, že už ji nikdy nebudu opravovat. V tomto je 
družstvo opravdu "přísnější" a snaží se být připrave-
no na to, že opravy budeme v budoucnu provádět. 
Někdo potom může říct, že platíme zbytečně do 
fondu oprav velký příspěvek, ale když se družstev-
níci podívají na celkové nájemné, jako platbu za uží-
vání bytu, tak myslím, že si nemusí stýskat, tím spíše, 
když se podívají, v jakém stavu je jejich bytový fond. 

Jak je to se zásadou „co je za dveřmi bytu, to se 
nehradí z fondu oprav“?
V souvislosti s novými stanovami jsme vyslyšeli  
i volání našich družstevníků, že objekty z hlediska 
hrubého stavu jsou ve velmi dobré kondici a že 
opravdu přišel čas na to, abychom se soustředili 
při rekonstrukcích i na vnitřky objektů a abychom 
porušili zásadu, že co je za dveřmi bytu, už se ne-
hradí z fondu oprav a že to je záležitostí každého 
jednotlivého družstevníka. To už je věc, která ne-
platí a rozjíždějí se akce výměny radiátorů v bytech, 
výměny vchodových dveří do bytů, zasklívání lodžií, 
což byly záležitosti, které se dříve nemohly pro-
vádět. Jednak proto, že to stanovy nedovolovaly  
a jednak proto, že na to nebyly prostřed-
ky.                                             (pokračování na straně 4)  

Andrášek: Problémy a starosti 
přenášíte na profesionály
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Vážení družstevníci,

patrně se k Vám dostala informace, že na základě 
oznámení od nám neznáme osoby probíhá policejní 
prověřování mimo jiné ve věci prodeje služebního 
vozidla Maserati, nákupu vily Birnbaum a výstavby 
fotovoltaické elektrárny a dále že jeden delegát druž-
stva byl výhradně pro účely tohoto řízení ustanoven 
opatrovníkem družstva.

Proti usnesením, kterými byl ustanoven opatrov-
níkem, podalo družstvo  stížnosti, ve kterých vyložilo 
důvody, pro které s ustanovením nesouhlasí.

Nejsem přesvědčen, že by družstvo opatrovníka  
v této věci potřebovalo a zejména nemám pocit, že 
právě v této konkrétní osobě. K jeho postavení je na 
vysvětlenou třeba uvést, že je pouze opatrovníkem 
pro účely daného řízení a nepřechází na něj působ-
nost žádného orgánu družstva.

Prověřování bude pokračovat a bude-li jeho zá-
věrem, že družstvu vznikla škoda, uplatní se zásada 
padni komu padni a škoda bude v důsledku vymá-
hána. Zdůrazňuji, že v tuto chvíli není zahájeno ani 
trestní stíhání žádné osoby. 

Pevně věřím, že i v nastalé situaci proběhne 
nadcházející volební shromáždění delegátů řádně  
a v souladu s platnými předpisy.

Martin Senický
předseda kontrolní komise

Vysvětlení  
k novým předpi-
sům pro zúčtová-
ní tepla
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Venkovní žaluzie a předokenní rolety pro zastínění oken panelových a rodinných domů od českého 
výrobce. Venkovní žaluzie dnes představují nejpoužívanější a nejúčinnější způsob venkovního stínění. 
Výhodou je především zachycení slunečního svitu před vstupem do budovy, možnost plynulé regulace 
díky natáčení lamel, dlouhá životnost a možnost motorického ovládání.

VENKOVNÍ ŽALUZIE CLIMAX C-80:
• nejpoužívanější typ venkovní žaluzie s lamelou ve tvaru C o šířce 80mm - barva lamel dle 

vzorníku
• vodící lišty a spodní hliníková zátěžová lišta v barvě stříbrné flox-hliník
• vodící lišty VL2 uchycená pomocí úhelníku do rámu oken
• ovládání ruční klikou nebo motoricky

VENKOVNÍ ŽALUZIE CLIMAX Z-90 NOVAL:
• nově vyvinutá žaluzie s tvarem lamely Z a šířkou 90 mm
• výrazné prolisy na lamele pro docílení vysoké stability
• vložené těsnění pro dokonalé a tiché dovření
• nízká výška stažené žaluzie
• 24 základních barev pro možnost sladění s jakoukoliv fasádou

Venkovní rolety představují jeden z nejčastějších a nejefektivnějších způsobů stínění rodinných domů. 
Hliníkové lamely, vypěněné PUR pěnou, zajišťují účinné stínění a zároveň zvyšují tepelnou i zvukovou 
izolaci. Rolety mohou být doplněny integrovanou rolovací sítí proti hmyzu.

VENKOVNÍ ROLETY CLIMAX:
• venkovní předokenní roleta s ručním ovládáním provazem a navíječem nebo motorem WT - 

motor s rozpoznáním překážek
• lamely hliníkové vyplněné PUR pěnou v barvě dle vzorníku
• hliníkové vodící lišty, spodní zátěžová lišta 
• více variant krycích boxů (přiznaný box s úkosy, podomítkové boxy, boxy do stavebních překladů)
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„Pro všechny platí stejná pravidla“, říká Ing. Sláma

Ing. Václav Sláma, působící v SBD “Mír” Teplice 
jako místopředseda představestva od roku 1996  
a v březnu tohoto roku, představenstvo družstva 
opouští. I to byl jeden z důvodů, proč jsme si pro 
Vás připravili s panem Václavem Slámou zajímavý 
rozhovor. 

Jak dlouho bydlíte v Teplicích? Jak se Vám v Tep-
licích líbí?
V Teplicích bydlím od roku 1962 a mohu prohlá-
sit, že jsem s bydlením spokojený. Ten, kdo bydlí  
v Teplicích, si možná ani neuvědomuje, jak velké-
ho komfortu se mu dostává. Zmíním jednu z dů-
ležitých věci a to je odpad zdarma. Občané města 
Teplic mají již řadu let odvoz komunálního odpadu 
zdarma. Město Teplice šetří náklady spojené s odvo-
zem domovního odpadu. Není potřeba financovat 
celé oddělení magistrátu, které by předepisovalo, 

vybíralo a vymáhalo poplatky za odvoz komu-
nálního odpadu, ale platí přímo z rozpočtu města 
úklidové firmě. A chtěl bych připomenout další 
výhody života v Teplicích. Protože je mi více než  
70 let, mám místní dopravu po Teplicích zadarmo. Rád 
bych připomenul všem obyvatelům v tomto věku, 
nezapomeňte se zastavit  s občanským průkazem  
v informačním centru dopravního podniku na Be-
nešově náměstí a přijměte od města dar (dopravu 
zdarma) i pro rok 2016. A další věc je, že jako dů-
chodce nad 70 let, který bydlí v Teplicích, využívám 
senior pas, který mi poskytuje na některé kulturní 
pořady slevu 75% z ceny.

U samotného Magistrátu města Teplice ještě 
zůstaňme. Právě město Teplice od roku 1995 
vložilo do družstva byty. Jak se zpětně díváte na 
tento počin a i starosti a připomínky řady druž-

stevníků? 
V období od 1. ledna 1995 do 1. července 2003 
vložilo město Teplice do družstva byty státní vý-
stavby (paneláky). Dnes už se málokdo pamatuje, 
že budoucí družstevníci odmítali instalaci měřidel 
na teplou a studenou vodu v bytě. Argumentovali 
tím, že dosavadní způsob, kdy se spotřeba rozúčto-
vala podle počtu osob v bytě, je vyhovující a insta-
lace měřidel je zbytečná. Družstvo ale rozhodlo, že 
všechny byty ve správě družstva budou ve stejném 
standardu a žádosti nových družstevníků nevyho-
vělo. Dnes už nepoznáme, které byty jsou z původní 
družstevní výstavby a které byty jsou ze státní vý-
stavby. Pro všechny platí stejná pravidla (čerpání 
dotací, výběrové řízení v případě oprav, zařízení 
půjčky v případě, že objekt nemá ve fondu oprav 
dostatečné prostředky).

Pane Slámo, kromě Vašich odborných družstev-
ních znalostí na Vás musíme prozradit, že velice 
rád a dobře umíte vypravovat vtipy. Máte i něja-
ké družstevní? 
Máte pravdu, vtipy opravdu mám velice rád, a tak 
Vám i nějaký ten o bydlení prozradím. 

Pan Kohn si chtěl pronajmout byt. Majitel bytu si jej 
však pečlivě prohlédl a řekl: „Židům byty neprona-
jímám." „Ale já nejsem žid, já jsem katolík," namítl 
muž, „jak Vám to mám dokázat?" „Velmi snadno," 
prohlásil majitel bytu a vyzkoušel ho ze znalostí 
Nového zákona. Když na své otázky dostal správné 
odpovědi, ukázal mu  ještě obrázek jesliček a zeptal 
se: „A proč leží Ježíšek na slámě?" „No asi proto," od-
sekl Kohn, „že už tehdy se našli Gójové, co odmítali 
pronajmout židům i tu nejskromnější komůrku."■

Karel Schön
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Nízkoteplotní vytápění rovná se kombinace výhod

Tepelná čerpadla jsou ekonomická a ekolo-
gická zařízení, která odebírají teplo o nízké teplotě  
z okolního vzduchu a „přečerpávají“ jej na teploty 
použitelné pro vytápění objektu. Elektrická ener-
gie je potřebná jen na pohon kompresoru. Poměr 
získaného topného výkonu a elektrického příkonu 
tepelného čerpadla se nazývá topný faktor. Topný 

faktor je závislý na teplotách vzduchu a vody. Při 
průměrné venkovní teplotě za topné období má te-
pelné čerpadlo průměrný topný faktor 2,5. To zna-
mená, že odevzdá-li tepelné čerpadlo topný výkon 
10 kW má příkon jen 4 kW!

Systémy s tepelným čerpadlem jsou tudíž až tři-
krát (i více) účinnější než elektrokotle nebo kotle na 
fosilní paliva a jsou víc než schopné vytápět celý dům  
i v nejhlubších zimních mrazech. Rostoucí popu-
laritu těchto systémů vytápění demonstruje jejích 
ohromný rozmach a úspěšné nasazení v chladných 
klimatech Skandinávie. Miliony tepelných čerpadel 
jsou každý rok instalovány po celé Evropě a jejich 
podíl na trhu se neustále zvětšuje díky rostoucímu 
povědomí o nesporných výhodách těchto systé-
mů. Nedávné průzkumy prokazují, že jen během 
posledních pěti let se prodeje tepelných čerpadel 
zdvojnásobily.

Nízkoteplotní vytápění rovná se kombi-
nace výhod. Rychlý vývoj v oblastech vytápění  

a tepelné izolace bu-
dov umožňuje, aby 
topná voda o teplotě 
55o C nebo i méně 
dokázala vyhřát celý 
objekt i při extrémně 
nízkých venkovních 
teplotách. 

Vysoký komfort  
a zároveň snížení 
spotřeby energie se 
dosahuje menším tep-
lotním spádem mezi 
topným tělesem a tep-
lotou v místnosti. Vět-
šina moderních vod-
ních otopných soustav 
pracuje při nízkých 
teplotách topné vody 
dodávající teplo pro-
střednictvím radiáto-
rů nebo podlahovým 
vytápěním, případně 

jejich kombinací.
Komplexní řešení pro celoroční komfort. 

Mimo uspokojení základních požadavků na kom-
fort v podobě dodávání tepla dokáže tepelné čer-
padlo nabídnout mnohem víc. Systém tepelného 
čerpadla je navržen i k celoročnímu ohřívání vaší 

teplé užitkové vody a může být dodáván i s mož-
ností chlazení pro horké letní dny. Tepelné čerpadlo 
tak zajistí pohodlí po celý rok.

Nízké náklady na energii a nízké emise C02. 
Klasická paliva začínají být pomalu hůře dostupná 
a jsou čím dál dražší. S rostoucími cenami se jako 
nejpřitažlivější systém vytápění využívající obno-
vitelné zdroje jeví tepelné čerpadlo vzduch-voda, 
které využívá tepelnou energii zdarma obsaženou 
ve venkovním vzduchu a je tak třikrát účinnější než 
kotel na fosilní paliva. Výsledkem je nízká spotřeba 
primárních energií a žádné přímé emise CO2.

V lokalitě Krupka skončila po 30 letech použí-
vání životnost elektrických akumulačních nádob 
(bojlerů) instalovaných v objektech. V každém 
odběrném místě byly 2 i 3 nádoby o objemu 4 až  
6 m3. Vlastník - Stavební bytové družstvo „Mír“ Tep-
lice zvažoval užití investic do nových akumulačních 
nádob, nebo do výstavby nové technologie tepel-
ných čerpadel voda-vzduch.

Majitel se rozhodl pro tepelná čerpadla ze dvou 

zásadních důvodů:
• investice byla na budoucím dodavateli tepla 

společnosti RONICA, s.r.o.
• změna způsobu ohřevu TV, která přinese sní-

žení energetické náročnosti GJ/m3 a hlavně zastaví 
nárůst ceny tepla pro ohřev TV (roční fakturace za 
celou Krupku).

Elektrické akumulační nádrže ohřívaly vodu, 
která mnohdy nebyla zapotřebí (10-14 m3 denně 
na OM). Byly značně poruchové a opravy stály znač-
nou spoustu finančních prostředků. Tepelná čerpa-
dla ohřívají vodu dle momentální potřeby uživatelů 
(nové zásobníky PAST mají jen 1,8 m3). Tímto bylo 
dosaženo nemalých úspor ve spotřebě tepla ve výši 
cca 26 %. Ke zvýšení ceny za GJ na základě ceno-
vých ujednání odsouhlasených s odběratelem, ved-
la poměrně vysoká investice do nové technologie, 
kdy se tyto fixní náklady přenášejí do daleko menší-
ho množství vyrobeného tepla po dobu 12 let. Tuto 
nemalou investici nemusely platit objekty z fondů 
oprav a ušetřené prostředky mohly dále využít na 
modernizaci objektů. Jejich perfektní technický 
stav tomu také odpovídá. Ke snížení spotřeby tep-
la vedly také kompletní rekonstrukce (PPR PN16)  
a revize rozvodů teplé vody ve všech objektech, 
kdy všechny izolace byly opraveny, přeizolovány či 
doplněny novou návlekovou izolací Mirelon o síle 
20 mm v souladu se zákonem o hospodaření ener-
gií č. 406/2000 Sb. Dalším důvodem je také nižší 

spotřeba teplé 
vody ze strany 
uživatelů.

V novin-
kách ProMír 
byla mimo jiné 
zmíněna úspo-
ra na ceně 
teplé vody 
oproti původ-
nímu doda-
vateli o 5 %, 
avšak navýšení 
její spotřeby  
o 20 %. Toto 
tvrzení není 
pravdivé. Kdy-
by si autor 
článku vyžádal 
od naší společ-
nosti dlouho-
dobé statistic- 
ké údaje, ne-
mohl by tuto 
nepravdu na-
psat. Připojená 
tabulka doka-
zuje, že tomu 
tak není. 

V letech 2003 až 2007 byl ohřev teplé 
vody (TV) zajišťován původním dodavatelem  
a v průběhu let 2007-2008 se zdroje tepla změnily 
na tepelná čerpadla. Jelikož společnost RONICA, 
s.r.o. dlouhodobě provádí i zpracování a rozúčto-
vání spotřeb tepla a teplé vody jednotlivým objek-
tům, může přesně dokladovat množství spotřebo-
vané vody a tepla potřebné pro její ohřátí.

Hodnoty  v  uvedené tabulce ukazují zcela 
jiné výsledky, než bylo uvedeno v onom článku. 
Spotřeba teplé vody se naopak snížila o 10,3 %, 
množství spotřebovaného tepla sníženo o 26,0 %  
a snížení energetické náročnosti ohřevu vody GJ/m3   
o 17,6 %. Těmito údaji je zcela bezpochyby splněn 
záměr instalace TČ a správnost rozhodnutí předsta-
venstva SBD “Mír”.

Hlavním cílem společnosti RONICA, s.r.o. a ma-
jitele objektů SBD “Mír” byla stálá cena tepla pro 
ohřev teplé vody, což dokazuje to, že se již několik 
let od roku 2009 nezdražovala a zůstala v původní 
výši před změnou technologie výroby teplé vody. ■

2003 25 103,40 10 936,30 0,436

2004 25 460,60 10 481,40 0,412

2005 23 048,10 9 086,50 0,394

2006 23 416,90 11 264,20 0,481

2007 20 986,90 10 054,40 0,479 23 603,18 10 364,56 0,44

2008 21 363,70 7 196,60 0,337 21 156,26 7 670,17 0,363

2009 22 340,10 8 055,90 0,361

2010 21 997,13 8 778,94 0,399

2011 21 245,70 8 110,32 0,382

2012 22 059,71 7 424,29 0,337

2013 20 606,87 7 250,38 0,352

2014 18 480,64 6 874,73 0,372

Průměrné hodnoty

SV do TV   (m3)
Ohřev TV   (GJ) Spotřeba (GJ/m3)

TČ

Snížení m3 TV (%) Úspora GJ (%) Úspora GJ/m3 (%)

10,37 26 17,64

ČEZ

Krupka, 17 objektů, 25 odběrných míst

SV do TV   (m3) Ohřev TV   (GJ) Spotřeba (GJ/m3)
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Novinky SBD “Mír” delegáti chválí

Družstvo SBD „Mír“ Teplice v roce 2015 přijalo nové 
stanovy. Ty umožní, aby se z fondu oprav, což jsou 
prostředky, které si družstevníci šetří na provádění 
oprav v domech, mohly být použity například na 
úpravy a opravy, na které dříve použity být nemoh-
ly. Právě na toto téma jsme hovořili s delegátkou 
objektu v ulici Doubravická 1658/5 a 1659 paní Lu-
cií Žídkovou.

Přestává tedy platit pravidlo, že co je za dveřmi 
bytu, je každého starost. Jak jste tuto změnu při-
vítali a zejména využili? 
Požádali jsme o výměnu vchodových dveří do bytu 
včetně zárubní. Po výměně chceme vymalovat 
chodbu, aby bylo vše kompletní. V současné době 

vyřizujeme potřebnou administrativu. Schůze, na 
které jsme výměnu dveří projednávali, se zúčastnil  
i předseda družstva, který nám vše vysvětlil.

Jaké zaznamenáváte reakce ve Vašem okolí na 
tuto jistě pozitivní novinku? 
Samozřejmě jsme všichni touto možností velice 
nadšeni, neboť náš předchozí delegát o výměnu 
žádal, ale byl bohužel kvůli omezení vyplývajícímu 
z tehdejších stanov neúspěšný.

Co dalšího byste chtěla na domě změnit? 
Zvažujeme i instalaci čipových karet. V loni se k nám 
několikrát vloupal bezdomovec a byly nám vykra-
deny sklepy. I z tohoto důvodu uvažujeme o staveb-
ní úpravě sklepů.

Jak funguje spolupráce s družstvem a jak se daří 
vašemu domu? 
Náš dům je ve velmi dobrém stavu, jelikož jsme 
prošli kompletní revitalizaci. Co se týká spolupráce 
s  družstvem, jsme maximálně spokojeni. Za dobu 
co jsem delegátkou jsem nenarazila na nikoho, kdo 
by nebyl ochotný pomoci. Často spolupracuji s paní 
Rauerovou, která je velice milá a ochotná.

Blíží se březnové shromáždění delegátů, které 
bude zásadní pro další vývoj družstva. Co od 

shromáždění delegátů očekáváte?
Přiznám se, že moje očekávání z nadcházejícíh shro-
máždění do značné míry souvisí s tím, že sama kan-
diduji do představenstva družstva.

Co Vás ke kandidatuře vedlo?
Je to určitě zajímavá práce. Vystudovala jsem navíc 
sociálně-ekonomickou fakultu, takže věřím, že bych 
své znalosti pro družstvo mohla dobře uplatnit. 
V současné době jsem na mateřské dovolené a tak 
mi trochu chybí práce v  kolektivu, na kterou jsem 
byla zvyklá. A hlavně mohla bych tak být  v centru 
dění s možností něco ovlivnit. ■

Karel Schön

Velký krok směrem k družstevníkům v Teplicích

Stavební bytové družstvo “Mír” Teplice je nej-
větším družstvem v Teplicích. V jeho správě je 
přes sedm tisíc bytů v Teplicích, přes 400 garáží 
a přes 800 bytů v Krupce. 

V roce 2015 skončila velká fáze oprav. „V loň-
ském roce skončila éra velkých oprav. Myslím tím 
stavební úpravy na domech v Teplicích, jako je 
výměna oken, zateplování objektů, opravy střech  
a prováděly se akce většího rozsahu,“ říká předseda 

představenstva SBD “Mír” Teplice Marek Andrášek. 
V současné době stav bytového fondu do-

voluje a skýtá možnosti, aby pozornost druž-
stva, jako správců objektu, mohla být zaměře-
na na vnitřky budov, na zvyšování komfortu 
bydlení, na úpravu společných prostor. Družstvo  
v roce 2015 přijalo i nové stanovy. „Ty právě umož-
ní, aby se z fondu oprav, což jsou prostředky, které 
si družstevníci šetří na provádění oprav v domech, 
mohly být použity například na úpravy a opravy, 
na které dříve použity být nemohly. To je napří-
klad zasklívání lodžií, výměna vchodových dveří 
do bytů, případně výměna těles radiátorů, výměna 
termostatických hlavic. Přestává tedy platit pravi-
dlo, že co je za dveřmi bytu je každého starost. To 
už dnes neplatí.  Ve fondu oprav mají družstevníci 
naspořené prostředky, které by bylo dobré smyslu-
plně využít,“ říká Marek Andrášek. 

Družstevníci pokud chtějí provézt úpravy ve 
svých domech a bytech, musí vše od začátku řešit  
s delegátem daného objektu. „Každý družstevník by 

určitě měl začít u svého delegáta. Ten je "styčným 
důstojníkem" a právě u něj se musí shromažďo-
vat náměty pro zlepšování od všech družstevníků  
v objektu. Delegát následně může přijít na správu 

družstva a řešit žádost dále, doplňuje informace 
Andrášek. 

První akce, která se takto realizovala, bylo iza-
sklenění lodžií v ulici Javorová v Teplicích (na sním-
cích). ■                                                 Karel Schön
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Andrášek: Problémy a starosti přenášíte na profesionály pokračování ze strany 1

Tím, že dnes je stav objektů už poměrně dobrý  
a družstevníci prostředky stále vytvářejí, je možné 
cílit na tyto akce. Je však potřeba zdůraznit, že se 
to týká pouze celoobjektových (celoplošných) akcí, 
tedy nikoliv u jednotlivých bytů. 

Využívá družstvo dotační programy?
Minulost prokázala, že jsme byli jako družstvo 
opravdu v oblasti projektů a dotací skoro bych řekl 
až průkopníky. Využívaly se zejména na zateplo-
vání a výměnu starých oken za plastová. Byli jsme 
jedni z prvních, kteří se do těchto akcí pouštěli. To, 
že tehdy nám za to bylo spíláno, to je věc jiná. Tým 
na družstvu, který se skládá z techniků, ekonomů  

a právníků je kvalifikovaný a připravený. Nikdy jsme 
v této oblasti nevyužívali externí firmy. Pro běžné-
ho konzumenta dotací není možné, aby tím pro-
cesem prošel sám, to opravdu není reálné. Uvedu 
příklad. Měli jsme v plánu akci ve Vančurově ulici, že 
budeme budovat výtah v objektu, kde nikdy nebyl. 
Projekt už byl připravený, vyřídili jsme všechna po-
volení a v zásadě jsme byli připraveni tu akci zreali-
zovat. V tom jsme zjistili, že se otevřel nový dotační 
program právě na instalaci výtahů do objektů. Do 
dotačního programu jsme se přihlásili a je napros-
to reálné, že polovinu nákladů na instalaci výtahu 
budeme mít hrazenou z dotace, takže na objektu 
(pokud to projde všemi kroky, které jsou nezbytné) 

polovinu peněz lidem ušetříme (cca 700 tis. Kč). Ten, 
kdo bydlí v dvoupatrovém domečku, by to nezvlá-
dl, protože by neměl připravené podklady a lhůty 
pro přihlášení do projektu jsou poměrně krátké.  
A samozřejmě by se to ani nedozvěděli, protože 
nemají člověka, jehož prací je sledovat dotační pro-
gramy, a když se něco objeví, tak aby se přihlásil. Na 
jednu stranu je výhoda, že družstvo je veliké a má 
aparát, který vše zajišťuje, ale na druhou stranu je 
natolik zaměstnané, že je větší pravděpodobnost, 
kdy může nastat nějaké drobné zdržení pro jakéko-
li vyřízení. Proto by měli mít lidé pochopení, když 
nastane nějaké zdržení. ■

Karel Schön



Rok 2015 je již nenávratně za námi a proto mi 
dovolte, abych zrekapitulovala opravy tzv. většího 
rozsahu, které byly v průběhu loňského roku na na-
šich domech provedeny.

Jako již tradičně, nejprve zmíním ob-
novující nátěry obvodových plášťů, opra-

vy lodžií a zábradlí, které řadíme do ka-
tegorie tzv. komplexních oprav objektů.  
V loňském roce bylo takto opravovaných objektů 
celkem šest. V průběhu měsíce srpna byla dokon-
čena oprava objektů v ulici Alejní 2757 a v ulici 
Duchcovská 2378 – 79. Jak jsem již uváděla ve 
Zpravodaji č. 11, byla na tomto objektu provedena 

oprava stávajících zábradlí lodžií, která byla demon-
tována, opískována, žárově nazinkována a po pro-
vedení nátěru a výměně desek Cetris namontována 
zpět. Dále byl proveden nátěr lodžií, nátěr parapet-

ních plechů a lokální oprava okapových chodníků. 
Na objektu Duchcovská 2378 – 79  (foto č. 1) byl 
proveden nátěr stávajících zábradlí a jeho lokál-
ní opravy, nátěr fasády, oprava střešní nástavby  
a soklu objektu.

V prosinci byla za velkého úsilí realizační firmy 
dokončena oprava objektu v ulici Edisonova 1643 

– 44 (foto č. 2). Na sousedním objektu Edisonova 
1641 -1642 bylo v prosinci demontováno lešení, 
aby nájemníci mohli nerušeně trávit vánoční svátky 
s tím, že dokončovací práce budou probíhat ještě 
v průběhu měsíců ledna a února, jakmile to klima-
tické podmínky dovolí. Na těchto dvou objektech 
byla provedena oprava podlahového souvsrtví lo-
džií, výměna lodžiových zábradlí, obnovující nátěr 
fasády, výměna parapetních plechů za systémové 
hliníkové, oprava vstupních schodišť, opravy soklů, 
lokální oprava okapových chodníků atd. Domy, kte-
ré měly již nevzhlednou a zaprášenou fasádu tak 
získaly nový, moderní vzhled, který vkusně zapadl 
do této lokality.  

Dalšími domy, které v loňském roce procházely 
komplexní opravu, byly objekty v ulici Duchcovská 
2382 a 2383 (foto č. 3). U těchto domů byly opravy 
z velké části ukončeny taktéž v prosinci, nicméně  
v průběhu ledna se realizační firma na objekty vra-
cela a dokončovala práce ve vestibulech, na střeš-
ních nástavbách a okapových chodnících.  Všem 
nájemníkům výše zmiňovaných objektů v ulici Edi-
sonova a Duchcovská patří velký dík za trpělivost 
a shovívavost, kterou prokázali v průběhu rekon-
strukce.

V průběhu roku byly na čtyřech objektech 
provedeny opravy vstupních schodišť v celkové 
výši cca 700 000,- Kč. Jednalo se o objekty v uli-
ci Arbesova 1578 – 79 (foto č. 4), 1582 – 1583,  
v ulici Opavská 2617 – 18 a o objekt v ulici Antala 
Staška 1720 – 21 (foto č. 5). Na čtyřech objektech 
byly provedeny opravy okapových chodníků, opra-
vy přístupových chodníků a opravy komunikací  
v majetku družstva. Jednalo se o objekty v ulici Přít-
kovská 1498 – 1501, St. Duchcovská 401 – 403, 
404 – 407 a o objekt J. Koziny 1376. Tyto opravy 
představovaly částku cca 750 000,- Kč. U objektu  
v ulici Javorová 3038 – 39 (foto č. 6) byla provede-
na oprava přístupové rampy, jejíž část je řešena bez-
bariérově. Náklady za opravu rampy představovaly 
částku cca 400 000,- Kč. Na objektu v ulici K. Čap-
ka 2525 – 27 (foto č. 7) bylo provedeno oplocení 
pozemku. Pozemek bude dále upraven a využíván  
k relaxaci obyvatel domu. Náklady za toto oplocení 

představovaly částku cca 180 000,-Kč.       
Na dvou objektech v ulici Kpt. Jaroše  

1617 – 20 a 1621 – 24 byla provedena oprava 
strojoven výtahů v celkové výši cca 260 000,- Kč, 
na dvou objektech v ulici Libušina 2355 – 56  
(foto č. 8) a v ulici V Závětří 1675 – 76 (byla pro-
vedena oprava střechy s celkovými náklady ve 
výši cca 250 000,- Kč, na objektu v ulici K. Čapka  
2525 – 27 byla provedeno osazení odvětrávacích 
turbín Lomanco, což představovalo náklad ve výši 
cca 110 000,- Kč.  

Samostatnou kapitolou jsou malby společných 
prostor objektů a chodeb, nátěry podlah a pokládka 
dlažeb v objektech. Tyto práce byly prováděny v prů-

běhu celého roku na 11 objektech v celkové výši cca  
6 500 000,- Kč. Největší rozsah provede-
ných prací byl na dvou objektech, a to v ulici  
J. Koziny 1376 a v ulici Přítkovská 1645 – 46. Na 
objektu J. Koziny 1376 byla provedena pokládka 
dlažeb na všech chodbách objektu, včetně úniko-
vého schodiště, byla provedena malba těchto pro-
stor, nátěr zárubní dveří, nátěr radiátorových těles 
na chodbách objektu, byla provedena výměna 
dveří na schodištích atd. Náklady na tuto opravu 
představovaly částku cca 1 400 000,- Kč. Na ob-
jektu v ulici Přítkovská 1645 - 46 byla provedena 
pokládka dlažeb na všech patrech v domě včetně 
schodišť.  Náklady za tyto práce představovaly část-
ku cca 460 000,- Kč.

Dalšími a to velmi důležitými opravami jsou 
opravy rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, 
rozvodů topení, rozvodů elektro – zvonků, domá-
cích telefonů, instalace přístupových čipových sys-
témů, montáž přepěťových ochran, rekonstrukce 
osvětlení spol. prostor, regulace topných soustav, 
chemické čištění rozvodů topení atd. Správná, eko-

nomická a bezpečná funkce výše zmiňovaných 
rozvodů a zařízení je nezbytná pro klidný a kom-
fortní průběh bydlení všech našich nájemníků.  
V loňském roce tedy bylo na sedmnácti objek-
tech provedeno chemické vyčištění topné sou-
stavy v celkové výši cca 1 600 000,- Kč, na jede-
nácti objektech bylo provedeno vyregulování 
topné soustavy s celkovými náklady ve výši cca  
2 600 000,- Kč, na dalších jedenácti objektech 
byla provedena výměna odpadních rozvo-
dů kanalizace s celkovými náklady ve výši cca  

Rekapitulace oprav v roce 2015

Duchcovská 2378 - 79
1.

Duchcovská 2382 - 83 3.

4.

2.

Arbesova 1578 - 79

5.

Edisonova 1641 - 1644

Antala Staška 1720 - 21
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1 700 000,- Kč, na devíti objektech byla prove-
dena kompletní rekonstrukce elektrorozvodů  
v celkové výši cca 6 200 000,- Kč, na dvou 
objektech v celkové výši cca 300 000,- Kč 
byla provedena výměna rozvodů stude-
né a teplé vody a taktéž na dvou objektech,  
s celkovými náklady ve výši cca 240 000,- Kč, byla 
provedena výměna tlakových hadiček studené  
a teplé vody, které byly zdrojem častých ha-
várií. Na devíti objektech nájemníci zvo-
lili otevírání vstupních dveří do objek-
tu pomocí čipů. Náklady na rekonstrukci 
čipového systému představovaly částku ve výši cca 
2 300 000,- Kč, dále byly rekonstruovány zvonky  
a domácí telefony. Tato úprava byla provedena 
na pěti objektech s celkovými náklady ve výši cca  
1 800 000,- Kč.

 V souvislosti se zvýšením ochrany elektro-

nických zařízení v objektech jsme přistoupili  
k montáži přepěťových ochran. Tato zaří-
zení dokáží spolehlivě eliminovat přepě-
tí v síti nízkého napětí. V roce 2015 jsme 
těmito komponenty vybavili šest objektů  
s celkovými náklady ve výši cca 370 000,- Kč, při-
čemž u dvou objektů byla montáž těchto ochran 
již součástí rekonstrukce elektrorozvodů v objektu. 
I nadále budeme tyto instalace nabízet delegátům 
našich objektů. Je tedy pouze na nich, zda tuto vari-
antu podpoří či nikoli.      

Dále bych chtěla uvést, že v roce 2015 naše 
družstvo dokončilo výměnu posledního, ne-
rekonstruovaného výtahu v družstvu. Jednalo 

se o objekt v ulici U Divadla 2992 v Teplicích  
(foto č. 9). Nyní nás čekají modernizace a opravy vý-
tahů, které vyplývají z jejich provozu a eventuálně 
vestavby výtahů do objektů, které jimi doposud 

vybaveny nebyly. To je i případ vestavby výtahu 
do čtyřpodlažního domu v ulici Vančurova 2768 
v Teplicích, jehož realizace měla být dokončena  
v prosinci, ale byla přesunuta na duben roku 2016. 
Důvodem byla možnost získání finanční dotace  

(o tomto tématu hovoří také předseda Marek An-
drášek na str. 1). V průběhu měsíce listopadu druž-
stvo zjistilo, že Ministerstvo pro místní rozvoj (dále 
jen MMR ) vyhlásilo dotační titul pod názvem „By-
tové domy bez bariér pro rok 2016.“ V rámci tohoto 
programu je možné získat na výstavbu výtahu až  

50 % ná-
kladů na 
r e a l i z a c i 
(jedná se o 
u z n a t e l n é 
výdaje např. 
na stavební 
práce nutné  
k instalaci 
nového vý-
tahu a jeho 
p o ř í z e n í ) . 
V průběhu 
měsíce pro-
since druž-
stvo zjišťo-
valo, zda 
je možné  
o tuto dota-
ci požádat 
a za jakých 
podmínek .
Po konzulta-
ci s pracov-
níky MMR 
jsme ověřili, 
že je mož-
né o dotaci 
požádat. Žá-
dost musela 
být na MMR 
podána nej-
později do  

15. 1. 2016. 
Jednou z podmínek pro získání této dotace 

je skutečnost, že akce nesmí být ukončena před 
datem vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“  
a to byl důvod odkladu realizace. V současné době 
probíhá lhůta pro posuzování a vyhodnocování 
nabídek (více na sránkách www.mmr.cz). Jsme si 
vědomi, že dotace není nároková, nicméně získání 
jakékoli finanční částky by výrazně přispělo ke zlep-
šení financování výstavby výtahu a proto se jistě 
vyplatí několik měsíců posečkat. 

První akcí svého druhu, která byla realizována 

na sklonku roku 2015, bylo zasklení všech bytových 
lodžií objektu Javorová 3038 – 39 (viz článek na  
str. 4). Na tomto objektu bylo celoplošné zasklení lo-
džií hrazeno plně z  prostředků družstva. Akci tohoto 
druhu družstvo doposud nerealizovalo, ale připra-
vuje již další zasklení počátkem roku 2016. Dalším 
objektem bude dům v ulici Palackého 2886 – 87  
a V Závětří 1671 – 72. Na jaro 2016 máme evidovány 
požadavky nájemníků z objektů v ulici Duchcovská 
2378 – 79, Přítkovská 1609 – 10 a 1613 – 14. 

Ojedinělou akcí svého druhu, která měla být 
zahájena v roce 2015, je výstavba balkonů na ob-
jektu v ulici Doubravická 1660 – 62, 1655. Přestože 
se podařilo v průběhu roku 2015 získat pro akci 
všechna potřebná povolení, rozhodlo družstvo  

o posunu akce na březen 2016. Důvodem byla 
obava z nepříznivých klimatických podmínek, kte-
ré by měly negativní vliv na postup rekonstrukce  
a zatížení nájemníků bytových jednotek, ve kterých 
bude docházet ke zpřístupnění místností za úče-
lem vybudování vstupního otvoru pro nově osa-
zený balkon. Realizace akce je již téměř za dveřmi  
a celý technický úsek je již na tuto akci připraven.  

V neposlední řadě zmíním akci, digitalizaci 
projektových dokumentací, která byla v roce 2015 
dokončena. V současné době probíhá kontrola 
dokumentací ze strany techniků družstva. Jakmile 
budou dokumentace překontrolovány, bude tech-
nický úsek vyzývat delegáty jednotlivých objektů 
ke spolupráci na označení sklepů a sklepních kójí. 
Čísla těchto prostor budou poté zanesena do pro-
jektové dokumentace, tak aby bylo přehledné, ke 
které bytové jednotce sklepy přináleží. 

Koncem roku bylo také dokončeno vypraco-
vání průkazů energetické náročnosti budov (PENB), 
o kterých jsme vás informovali ve Zpravodaji č. 10. 
Nyní probíhá zveřejňování těchto průkazů (titul-
ních stran) na našich objektech. Kompletní výtisk 
pak budete moci shlédnout na našich webových 
stránkách ww.sbdmir.cz. ■                    A. Kubíková

U Divadla 2992 9.

inzerce

Libušina 2355 - 56 8.

Karla Čapka 2525 - 27 7.

Javorová 3038 - 39 6.

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA “MÍR” TEPLICE
TEPLICE ● KRUPKA 6

Březen 2016 Březen 2016

Sídlo provozovny:

Teplická 44/548
419 01 Duchcov

Tel.: +420 417 835 418
Mobil: +420 777 760 280
E-mail: sakar@sakar.cz
www.sakar.cz



Teplice: staré ruiny dělají problém
I po nedávném zbourání zimního stadio-

nu hyzdí Teplice několik ruin. Radnice nyní 
zakoupila jednu z nich – bývalé železniční 
učiliště, které stojí uprostřed lidnatého sídliš-
tě a obývají ho bezdomovci. Město areál buď 
zakonzervuje, nebo budovy zbourá. Další 
rozpadající se budovy ale chátrají dál. Pokusy 
města odkoupit je podobně jako staré učiliš-
tě neuspěly.

Bývalé železniční učiliště stojí uprostřed síd-
liště Trnovany. Obyvatelé blízkých domů se ruiny 
obávají. Obývají ji totiž bezdomovci a narkomani, 
kteří jsou podle místních agresivní. „Sám jsem 
byl několikrát napaden,“ uvedl místní obyvatel 
Rudolf Altschul.

Město areál zakoupilo za čtvrt milionu ko-
run. S majiteli, kteří jej získali v privatizaci, se do-
hodlo po dvouletém vyjednávání. Strážníci, kteří 

ruiny občas kontrolují, již upozornili přespávající 
bezdomovce, že na jaře nejspíše budou muset 
odejít. V úvahu připadá buď zakonzervování 
opuštěných budov, nebo jejich demolice. Ná-
městek primátora Hynek Hanza je přesvědčen, 
že budovy spíš zcela zaniknou. „Zatím rozhod-
nuto není, ale předpokládám, že na 99 procent 
ty budovy půjdou k zemi. Proto jsme to koupili,“ 
upozornil.

Někdejší učiliště ale není v Teplicích jedi-
ný případ nepovedené privatizace. Trosky jsou  
z kdysi honosného hotelu Imperátor, léta se také 
ve městě tyčí nedostavěný dům v sousedství 
obchodní akademie. Již ale z města zmizel roz-
bořený zimní stadion. Místní podnikatel ruinu 
zakoupil a dokončil demolici, kterou zahájil, ale 
poté přerušil předchozí majitel. Místo stadionu 
má vzniknout rekreační centrum. ■

Zdroj: Česká televize

Vážení družstevníci,
v novém vydání družstevního občasníku se budu 

věnovat problematice omezení počtu osob v nájemco-
vě domácnosti. 

Dle ust. § 2272 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), ve spojení 
s článkem 31 odst. 1 Stanov družstva, má sice nájem-
ce na jedné straně právo přijímat do své domácnosti 
kohokoliv, avšak na straně druhé má pronajímatel, 
tj. družstvo, dle ust. § 2272 odst. 3 NOZ ve spojení  
s článkem 31 odst. 5 Stanov družstva, právo po nájemci 
požadovat, aby jeho domácnost nebyla přeplněna a žil  
v ní pouze počet osob přiměřený velikosti bytu, při-
čemž smyslem tohoto pronajímatelovo zakotveného 
práva je zachování hygienických a pohodlných podmí-
nek pro bydlení.

Právo pronajímatele se však nevztahuje pouze na 
osoby, které žijí s nájemcem trvale jako členové jeho 
domácnosti, ale i na osoby nájemce navštěvujícího, při-
čemž jejichž „návštěva“ vykazuje znaky, které mohou  
u mnohých družstevníků vést k domněnce, že „návštěva“ 
u nájemce bydlí, byť jen dočasně. V případě takových 

„návštěv“ je ale třeba zdůraznit, že i tyto jsou započítá-
vány do počtu osob žijících v bytě. Součet všech čle-
nů nájemcovo domácnosti a „návštěv“ nesmí být tedy  
v rozporu s § 2272 odst. 3 NOZ. Pokud by tomu tak bylo, 
obrátí se družstvo na nájemce s výzvou, aby upravil 
počet členů své domácnosti tak, aby byly splněny pod-
mínky § 2272 odst. 3 NOZ.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že v bytě o ve-
likosti 1+1 nemohou žít manželé se dvěma dětmi, 
potažmo ještě se sourozencem jednoho z manželů  
a strýčkem ze Slovenska. ■

Sloupek Mgr. Radima  
F. Drážďanského

inzerce
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Opravy vstupu do správní budovy
Vážení družstevníci,

v období od 18. února do 4. dubna 2016 
budou prováděny práce na opravě vstupu 
do správní budovy SBD “Mír” Teplice. Sta-
vební práce probíhají za plného provozu  
a nebude narušen vstup do budovy.  
V případě nutnosti bude hlavní vchod 
krátkodobě uzavřen, o čemž budete včas 
informováni, a bude využíván zadní vstup. 
Dbejte proto zvýšené opatrnosti při prů-
chodu stavbou.  

Děkujeme za pochopení.
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VOLEBNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Dne 29. 3. 2016 od 17:00 hodin proběhne shromáždění delegátů, na kterém budou voleni členové předsta-
venstva a kontrolní komise na nové pětileté funkční období.

Andrášek Marek JUDr. Ing.
Hakrová Svatava Ing.

Hurda Miroslav
Kubů Miroslav Ing.
Navrátilová Libuše 

Neudert Zdeněk
Ortnerová Johana
Pokorný Milan Bc.

Reissig Jiří
Schlöser Roman
Štych Petr Mgr.

Tomsová Jaroslava
Valenta Lukáš Mgr.

Vašků Stanislav Mgr.
Vošahlíková Jarmila
Žídková Lucie Ing.

Doležalová Dagmar Mgr.
Kotala Zdeněk Ing.

Parůžek Martin
Pavlíčková Zdena

Reichenbachová Lucie
Senický Martin
Vašta Miroslav

SEZNAM KANDIDÁTŮ DO 
PŘEDSTAVENSTVA:

SEZNAM KANDIDÁTŮ DO 
KONTROLNÍ KOMISE:

Družstvo SBD "Mír" Teplice oslavilo výročí

Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice  
v závěru roku 2015 oslavilo významné jubileum, 
45 let svého fungování v teplickém regionu. Sta-
vební bytové družstvo vzniklo usnesením usta-
vující členské schůze ze dne 22. října 1970. 

Stavební bytové družstvo “Mír“ Teplice prošlo 
poměrně intenzivním vývojem. Jeho kořeny sa-
hají do doby budování reálného socialismu, kdy 
družstevní bytová výstavba byla preferovaným  
(a možná jediným) způsobem, jak si zajistit byt pro 
uspokojení bytové potřeby. Tuto dobu, kdy druž-
stvo rostlo společně s domy, které byly postaveny, 
lze označit za „budovatelskou“. Dalším významným 
momentem v životě družstva samozřejmě byla 
změna společenského zřízení v roce 1989, která se-
bou přinesla dobu „novou“ a s ní spojenou potřebu 
zejména mnoha organizačních změn. Se změnou 
doby došlo v Teplicích i k poměrně ojedinělé privati-
zaci městského bytového fondu, sice vkladem bytů 
městem právě do družstva, s tím že obyvatelé bytů 
se stali jeho členy. „V této době došlo například také 
ke zrušení tzv. střediska údržby, organizační složky 

družstva, která zajišťovala realizaci údržby, oprav 
a investic, přičemž nadále tyto služby zajišťovalo 
družstvo externě. Následovalo období „velkých 
oprav“, kdy byly za nemalé finanční pomoci státu ve 
formě dotací odstraňovány vady panelové výstav-
by, domy byly komplexně rekonstruovány, zatep-

lovány, docházelo k výměně plastových oken apod.
Tyto úkoly kladly na správu družstva i družstevníky 
nemalé požadavky. Nicméně s ohledem na stávají-
cí stav bytového fondu družstva, se ukázalo, že šlo  
o úkoly nezbytné," říká předseda představenstva 
SBD "Mír" Teplice Marek Andrášek.

„Současnost je charakteristická zejména tím, že 
domy družstva jsou ve velmi dobrém technickém 
stavu a odpovídají požadavkům na moderní byd-
lení. Již nejsou masově prováděny velké stavební 
akce a snahy o zlepšení bydlení se projevují spíše 

v opravách společných prostor domů, jejich okolí 
nebo např. zasklívání lodžií či výměně vstupních 
dveří do bytů, což jsou akce, u nichž se v počátcích 
družstva nikdy neuvažovalo, že by byly předmě-
tem kolektivních oprav či investic. A co nás čeká  
v budoucnu? Určitě bude pokračovat úsilí ke zlep-
šování komfortu bydlení, a to spíše v detailech. 
Významným prvkem družstevního bydlení je také 
racionalizace nákladů na bydlení,proto bude druž-
stvo usilovat, aby nájemné ale i náklady na služby 
poskytované v souvislosti s užíváním družstevního 
bytu byly přijatelné, tedy nebudou-li muset v jed-
notlivých případech z opodstatněných důvodů růst, 
aby zůstaly stejné nebo dokonce klesaly. Stejně tak 
družstvo nevidí jako cestu, kudy se v budoucnu ubí-
rat, hledání příležitostí k umístění prostředků druž-
stva mimo družstevní sféru např. koupí movitých 
nebo nemovitých věcí nebo podnikáním, které 
přímo nesouvisejí s uspokojováním bytové potřeby 
družstevníků nebo samotným provozem družstva.
Družstvo se také musí více otevřít názorům svých 
členů a rozhodování o významnějších změnách  
v jeho směřování má náležet shromáždění jeho de-
legátů jako nejvyššímu orgánu družstva. Mezi tako-
vé otázky jednou může patřit například to, zda opět 
zahájit výstavbu nových bytových objektů nebo jak 
čelit atomizaci kolektivního bydlení, při níž druž-
stevníci vnímají jako hodné jejich zájmu jen otázky 
týkající se jimi obývané jednotky ne už tak společ-
ných částí budovy," uvádí Marek Andrášek.

Družstvo SBD "Mír" Teplice k významnému 
datu vydalo brožuru mapující jeho vývoj a současný 
stav s výhledem do budoucna. „V brožuře nalezne-
me zajímavé informace, rozhovory a také fotografie 
z doby výstavby největších sídlišť v Teplicích. Zde 
bych velice chtěl poděkovat Regionálnímu muzeu 
v Teplicích, které nám s přípravou pomohlo," uvedl 
Marek Andrášek. ■                               Karel Schön

Na snímku: předseda představenstva SBD "Mír" Teplice 
Marek Andrášek a ředitel Regionálního muzea Teplice Bo-
huslav Boček
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KAVEO

ZAVÁDĚCÍ
CENY!!!

  Výhody zasklívání lodžií a balkónů

   Zvýšení teploty vedlejších místností

*

  Snížení spotřeby energie

*

 * Snížená hlučnost z okolí

 *  Zvýšení zabezpečení bytu

* Ochrana před prachem

* Celoroční využití

Vzorková prodejna

Alejní 2783, Teplice

Tel.: 725 751 234

www.lumon.cz

NOVINKA NA TRHU
V ČESKÉ REPUBLICE

SKANDINÁVSKÝ  DESIGN  A  KVALITA

ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ A LODŽÍÍ

s
.r
.o

.

Naše firma disponuje technickým         
a materiálovým zázemím a profe-
sionálním přístupem. S vývojem  trhu 
a potřebami zákazníků jsme pro vás 
připravili nabídku na zasklívání 
balkónů a lodžií, kterou si vám tímto 
dovolujeme představit (realizace již     
i v Teplicích - Nová Ves,  Javorová ul.).

Nabízíme bezrámový posuvný sys-
tém z hliníkových profilů. Segmenty 
lze posouvat jednoduše a lehce za sebe. 
Předností systému je snadná manipu-
lace a obsluha a bezúdržbový 
provoz.

V případě zájmu nás navštivte             
v Alejní ulici 2783, volejte na tel.     
725 751 234 nebo pište na e-mail: 
kaveo@kaveo.cz.

ZDARMA - Poradenství,
zaměření a cenová kalkulace

inzerce
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Byt
Registro-

vaná 
spotřeba

V %                          
k průměru

Úhrada 
dle  

vyhl.372/
2001

Úhrada 
dle         

vyhl. 
269/2015

Rozdíl                           
v Kč

Rozdíl                           
v %

1 minimální 40 6 000 8 000 2 000 33%
2 minimální 50 6 000 8 000 2 000 33%
3 minimální 60 6 000 8 000 2 000 33%
4 nízká 70 7 280 8 000 720 10%
5 nízká 80 8 320 8 000 -320 -4%
6 nízká 90 9 360 8 000 -1 360 -15%
7 průměrná 100 10 400 9 189 -1 211 -12%
8 průměrná 100 10 400 9 189 -1 211 -12%
9 průměrná 100 10 400 9 189 -1 211 -12%

10 průměrná 100 10 400 9 189 -1 211 -12%
11 vyšší 110 11 440 10 108 -1 332 -12%
12 vyšší 120 12 480 11 027 -1 453 -12%
13 vyšší 130 13 520 11 946 -1 574 -12%
14 vysoká 160 14 000 14 703 703 5%
15 vysoká 190 14 000 17 459 3 459 25%

celkem 150 000 150 000 0

Vysvětlení k novým předpisům pro účtování tepla
Od 1. 1. 2002 do konce roku 2015 platila pro rozúčtování nákladů na vytápění a na dodávky teplé vody pravidla stanovená vyhláškou 372/2001 Sb.   
Z mnoha bytových družstev a SVJ přicházely na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) i do Asociace rozúčtovatelů (ARTAV) stížnosti, že někdo v jejich 
domě má stále otevřená větrací křídla oken a na měřičích tepla nebo indikátorech vytápění má registrované vysoké spotřeby, které mu ale není možno 
vyúčtovat, protože vyhláška 372/2001 Sb, umožňovala účtovat maximálně 140% průměrných nákladů v domě na 1m2 započitatelné podlahové plochy 
(ZPP). Na druhé straně, v mnoha "středových" bytech zavírali otopná tělesa, měli nulové, nebo jen velmi nízké náměry a účtovalo se jim 60% průměr-
ných nákladů. Bylo to moc, nebo málo?

Při průměrných teplotách vzduchu v bytech  
v oblasti kolem 20-22oC, což jsou teploty, na které 
mají být podle vyhlášky MPO č. 194/2007 Sb. vytá-
pěny obytné místnosti, platí vztah, že na každý stu-
peň teploty vzduchu je zapotřebí asi 6,25% tepelné 
energie. Z toho vyplývá, že bude-li jeden byt vytá-
pěn na 22 oC a druhý na 19 oC, spotřeboval dru-
hý byt na vytápění o 3 krát 6,25, tj. asi o 19% tepla 
méně, tedy jen 81% tepla, které spotřeboval první 
byt (v přepočtu na m2 ZPP).

Jako příklad pro porovnání toků tepla zvolme 
byt disponovaný uprostřed domu o celkové pod-
lahové ploše 50m2, který má půdorys jako obdél-
ník se stranami 5m a10m, výška stropu je 2,5 m. 
Plocha venkovních stěn, tvořících plášť domu je  
10m x 2,5m = 25m2, plocha stěny se sousedním by-
tem je 12m x 2,5m = 30m2, plocha stěny sousedící 
s chodbou a schodištěm je 20m2. Plocha podlahy  
a stropu je celkem 100m2. Budeme počítat s ven-
kovní teplotou 5oC, což je pravděpodobná průměr-
ná teplota v topném období.

Tepelná ztráta bytu venkovní stěnou při teplotě 
5oC a vnitřní teplotě 19oC je 1,2 x (19-5) x 25 = 420 W, 
tepelná ztráta stěnou sousedící s chodbou (15oC) je  
2,7 x (19-15) x 20 = 216W, připočítáme ještě 150W 
na ztráty větráním a dostaneme celkovou ztrátu 

786W. Tepelné zisky z okolních bytů jsou: svislými 
stěnami  2,7 x (22-19) x 30 = 243W, podlahou a stro-
pem  2,2 x (22-19) x 100 = 660W,  tj. celkem 803W.

Vidíme, že při rozdílu teplot 3oC jsou tepelné 
zisky větší než ztráty, proto rozdílu tepot 3o C ani 
nemůže být dosaženo a sledovaný byt na svoje 
vytápění spotřeboval více než 81% z průměrné 
spotřeby na 1m2, i když nečerpal žádné teplo z tě-
les ústředního topení. Z toho plyne, že 60% nákla-
dů, účtovaných podle starých předpisů bylo určitě 
málo. Dále je z toho vidět, že žádný přístroj nedo-
káže změřit všechno teplo, které bylo spotřebová-
no na vytápění jednotlivého bytu, protože nelze 
změřit toky tepla mezi jednotlivými byty. MMR již 
několik let pracovalo na tom, aby se kritizované ne-
dostatky starých pravidel napravily a rozúčtování se 
více přiblížilo skutečné spotřebě tepla.

Od 1. 1. 2016 došlo ke změně, nová pravidla 
se rozdělila do dvou předpisů: Je to především zá-
kon 67/2013 Sb. (tzv. zákon o službách spojených 
s užíváním bytu) včetně jeho novely č.104/2015 Sb.  
a vyhláška 269/2015 Sb. (Vyhláška o rozúčtování 
nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé 
vody pro dům.) Tato vyhláška však neobsahuje 
kompletní pravidla pro účtování, ale jen upřesňu-
je některé parametry a další podrobnosti, na které 

odkazuje základní část pravidel, uvedená v zákoně 
67/2013 Sb.

Předně je možno konstatovat, že nedošlo  
k žádné změně v pravidlech pro účtování nákla-
dů za dodávky společně připravované teplé vody. 
Rozeberme si dále, k jakým změnám došlo v pravi-
dlech pro účtování nákladů na vytápění.

Byly upraveny limity, mezi nimiž se mohou po-
hybovat účtované náklady na vytápění. Dolní hrani-
ce byla posunuta z 60% na 80% a horní hranice byla 
zvednuta ze 140% na 200% průměrných nákladů 
účtovaných v daném období na 1m2 ZPP. 

Jak se tyto změny projeví na konkrétním vy-
účtování, pro koho budou znamenat snížení nákla-
dů, a pro koho nebudou výhodné, si ukážeme na 
příkladu vyúčtování modelového domu, který má 
15 stejně velkých bytů. Pro jednoduchost počítání 
si zvolíme, že celkové náklady na vytápění domu 
byly ve výši 150 tisíc Kč. Nebudeme se zabývat roz-
dělováním nákladů na základní a spotřební složku, 
ale budeme přímo porovnávat již celkové náklady 
rozúčtované podle náměrů registračních přístrojů 
(buď bytových měřičů tepla, nebo indikátorů top-
ných nákladů, instalovaných na otopných tělesech), 
již přepočtených a korigovaných podle polohy bytu 
v domě. Průměrný náklad na jeden byt je 10 000 Kč.

Poznámky:

● byty 1 - 3 měly minimální registrovanou spotřebu, 
čerpaly část tepla od sousedů
● byty 4 - 13 měly registrovanou spotřebu v oblasti 60 

- 140% průměru
● byty 14 a 15 měly registrovanou spotřebu vyšší než 
140% průměru

Vyhodnocení:

● Byty 1 - 3 budou platit o 2000 Kč více, než podle sta-
rých předpisů, ale stále budou mít ještě úsporu 20% ve 
srovnání s rozúčtováním vytápění jenom podle pod-
lahové plochy.

● Byty 4 - 13 platily podle staré vyhlášky o několik sto-
korun (o 4%) více, než by odpovídalo jejich průměrné 
spotřebě.  Tyto částky byly nutné k dotování bytů 1 - 3 
a 14 - 15, kterým nebyla účtována jejich skutečná spo-
třeba. Podle nové vyhlášky zaplatí asi o 12% méně než 
podle starých předpisů.

● Byty 14 a 15 zaplatí o 5%, respektive o 25% více, než 
podle starých předpisů.

Nová pravidla jsou lepším přiblížením účtova-
ných nákladů ke skutečné spotřebě tepla pro vy-
tápění jednotlivých bytů, i když se jistě najdou pří-
pady a situace, pro které ani nově stanovené limity 
nebudou zcela spravedlivé. Určitě však budou lepší 
a spravedlivější pro uživatele bytů, kteří regulují vy-
tápění s rozumem a správně využívají termostatic-
kých hlavic na regulačních ventilech otopných těles. 

Nejčastější chybou je otáčení hlavicí z jedné 
krajní polohy do druhé. Pak máme buď přetope-
no, nebo chladno a čerpáme teplo od sousedů. 
Termostatická hlavice dokáže regulovat průtok 
topné vody do otopného tělesa sama a udržuje 
nastavenou teplotu vzduchu na stejné výši s přes-
ností ±1oC. Chcete-li zvýšit teplotu v místnosti např.  

o dva stupně, otočte hlavicí doleva (proti směru 
hodin. ručiček) jen o dvě čárky. Vyrovnání teploty 
na novou úroveň bude trvat 1-2 hodiny. Otoče-
ním hlavice do maximální polohy (na číslo 5, nebo 
6) zvýšení teploty nijak neurychlíte. Již při rozdílu 
dvou stupňů, mezi nastavenou teplotou a skuteč-
nou je ventil plně otevřen a otopné těleso dostává 
maximální množství topné vody, Jeho výkon je pak 
omezován jen teplotou topné vody, která je upra-
vována ekvitermní regulací na patě domu nebo ve 
výměníkové stanici. Jak stoupá teplota vzduchu 
v místnosti, termostatická hlavice sama ventil po-
stupně uzavírá a po dosažení nastavené teploty jej 
téměř uzavře a ponechává jen minimální průtok, 
nutný k udržování nastavené teploty. Dojde-li ke 

zvýšení teploty působením nějakého jiného zdroje 
tepla, zavírá okamžitě přívod do otopného tělesa  
a šetří draze placené teplo z ústředního topení.

V nových předpisech jsou napraveny ještě 
další nedostatky staré vyhlášky 372/2001 Sb. Ně-
které jsou jen formální a nepodstatné (např. byl 
důsledněji stanoven postup rozúčtování při změně 
uživatele bytu), jedna změna však je velice důle-
žitá. Ve staré vyhlášce je stanoveno, že v případě 
neumožnění odečtu registračních přístrojů, bude 
stanovena spotřební složka vytápění ve výši 1,6 ná-
sobku průměrné hodnoty spotřební složky v domě 
na 1m2. To však při rozdělní nákladů na složku zá-
kladní a spotřební v poměru 50:50, (což je poměr, 
který se i nadále pro indikátory na otopných těle-

Jaký z toho plyne závěr a doporučení
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sech doporučuje) znamenalo, že celkové účtované 
náklady tomuto "hříšníkovi" byly účtovány ve výši 
130% průměrných nákladů. Tedy ještě o 10% méně, 
než bylo možno účtovat při standardním odečtu 
a stanovená náhradní výše spotřeby tedy neměla 
charakter sankce.  

Pro uživatele bytu, který topil "až se hory zele-
naly" bylo výhodnější nepustit odečítače do bytu  
a zaplatit jen "sankční" náklady ve výši 130%. Jinak 
by mu, při vyšším odečtu, bylo možno naúčto-
vat 140%. Tato chyba byla odstraněna zákonem 
104/2015 Sb. kde se v případě neumožnění insta-
lace registračních přístrojů, nebo neumožnění 
odečtu, nebo záměrném ovlivnění náměru, stano-
ví spotřební složka ve výši trojnásobku průměrné 
spotřební složky na 1m2 ZPP. Při rozdělení nákladů 
v poměru 50:50 to znamená účtovaný náklad na vy-
tápění ve výši dvojnásobku celkových nákladů na 
1m2. To dobře koresponduje s maximální možnou 
výší úhrady vytápění při standardním odečtu.

Ve vyhlášce 269/2015 Sb. je také rozšířena 
možnost volby podílu spotřební složky nákladů 

až na 70%. Tuto změnu nepovažuji za významnou 
a jednoznačně pozitivní. Vlastníky domů to může 
vést k neuváženému využívání této možnosti. Urči-
tě dostaneme v rozúčtování lepší výsledky, zacho-
váme-li poměr 50:50 pro klasické otopné systémy, 
kde pro registraci spotřeby budete mít indikátory 
vytápění na otopných tělesech. Pro nové domy vy-
bavené bytovými měřiči tepla plně vyhovuje poměr 
40:60, tedy 60% spotřebních nákladů. 

Neuvážené a odborným posouzením nezdů-
vodněné zvýšení podílu spotřební složky se projeví 
větším počtem bytů, které se při prvním rozúčto-
vání dostanou výší celkových nákladů za vytápění 
mimo nově stanovené tolerance. Rozšíření spo-
třební složky nad 60% je snad vhodné jen pro de-
nostupňové systémy, které však postrádají přímou 
motivaci k hospodaření s teplem, a proto je nelze 
s klidným svědomím vlastníkům domů doporučit.

U rozúčtování na základě deno - stupňové 
metody, tj. podle registrace vnitřních a vnějších 
teplot, dostaneme vždy velmi malé rozdíly v účtech 
pro jednotlivé byty, protože díky prostupům mezi 

byty se vnitřní teploty nebudou nikdy lišit o víc, než 
3K (odpovídá třem stupňům Celsia). V praxi jsou 
největší rozdíly nákladů při rozúčtování podle de-
nostupňů asi 10 - 12 %, bez ohledu na to, kolik který 
byt odebral tepla z otopné soustavy, případně kolik 
tepla vyvětral pootevřeným oknem. Navíc v účtu za 
vytápění zaplatí podruhé spotřebovanou elektřinu, 
nebo plyn, jejichž spotřeba přispěla ke zvýšení tep-
loty vzduchu v bytě.

Nové předpisy pro rozúčtování mají také svo-
je nedostatky. Nezabývají se rozúčtováním chladu 
při centrálním systému klimatizace, i když evropské 
směrnice to vyžadují ve stejném ustanovení. Ješ-
tě závažnějším nedostatkem je ignorování domů  
s bytovými předávacími stanicemi, které se v po-
sledních deseti létech stále více užívají. Domy  
s bytovými předávacími stanicemi nové předpisy 
ani nezmiňují, ani neřeší jejich rozúčtování tepla  
a teplé vody.

Zdroj: RNDr. Jaromír Pohanka, výkonný sekretář na 
ARTAV                                                                                      ■

Libušina 73/17
415 03  Teplice - Řetenice
tel./fax: 417 532 599
info@ronica.cz

www.ronica.cz

inzerce
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K instalaci kamer už tak zdrženliví nejsme
Ve Zpravodaji č. 9 jste si mohli přečíst článek 

s titulkem „K instalaci kamer jsme zatím velmi zdr-
ženliví“. V jeho závěru jsme slíbili, že vývoj v této 
oblasti budeme sledovat. Netrvalo dlouho a v této 
věci došlo k posunu. Už titulek tohoto příspěvku 
dává tušit, že k lepšímu.

Původní poměrně přísné stanovisko č. 1/2008 
Úřadu pro ochranu osobních údajů, podle něhož 
k instalaci kamer (se záznamem) do společných 
prostor bytových domů bylo třeba souhlasu bez 
výjimky všech obyvatel, bylo zmírněno jeho no-
vým stanoviskem č. 1/2016. V něm je důrazněji 

odlišeno, zda jsou sledovány prostory, které slou-
ží jako bezprostřední přístup k bytům (vchod do 
bytu), v nichž obyvatelé domu mají nárok na nej-
vyšší míru soukromí, nebo prostory jako jsou sklepy, 
půdy, vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, 
prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy  
(a jeho bezprostřední okolí), vstupní dveře do 
domu, vstupní chodby k výtahům a schodištím i vý-
tahy a schodiště, u nichž sledování slovy Úřadu pro 
ochranu osobních údajů „do soukromí s ohledem 
na další parametry kamerového systému většinou 
zasahuje v přiměřené míře a z hlediska zásad účel-
ného a přiměřeného zpracování údajů nevyvolává 

zásadní problémy“.

Tento nový náhled Úřadu pro ochranu osob-
ních údajů vyjádření ve stanovisku tedy otevírá 
mnohem větší prostor pro instalaci kamer sníma-
jících zejména vnější plášť budovy a jeho bezpro-
střední okolí, vstupní dveře do domu, vstupní chod-
by k výtahům a schodištím.

Jakmile bude v našem družstvu instalován 
první kamerový systém, určitě Vás o zkušenostech  
s ním budeme na stránkách Zpravodaje informo-
vat.■            JUDr. Ing. Marek Andrášek
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Vyluštěte tajenku a vyhrajte poukázku v hodnotě 1000 Kč do Café 
Restaurant Beethoven. Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu 
Gagarinova 1558, Teplice, 415 01. Na obálku, prosím, napište ZPRA-
VODAJ SOUTĚŽ. Správné odpovědi můžete také zasílat na email  
zpravodaj@sbdmir.cz. Nezapomeňte, prosím, uvést Vaše telefonní 
číslo, na kterém Vás budeme v případě výhry kontaktovat. 
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Jedinečný výběr zrnek pouze druhu Arabica. To je základ 
Lázeňské kávy a celého kávového menu, které mnohé 
láká do Café Restaurantu Beethoven v teplické Lázeňské 
uličce. Stylová lázeňská kavárna a restaurace vévodí 
historické pěší zóně ve středu Teplic.
Zdejší pivní speciál Mistr lázeňský si nenechte ujít. Svrch-
ně kvašené pivo je výjimečně chuťově plné a odkazuje na 
způsob vaření piva v Beethovenově době. Na slavného 
komponistu plně navazuje i prostor, kde v roce 1811 
Ludwig van Beethoven skutečně pobýval a tvořil. Stěny 
pokrývají původní Beethovenovy partitury z děl, která 
skicoval právě v Teplicích. Mezi nimi byla i Devátá, 
nejznámější hudební dílo všech dob. Osvětlení restaura-
ce se seskupuje do obláčků z not a výrazná květinová 
výzdoba vychází z historického pojetí letní louky. Café 
Restaurant Beethoven vždy byl nekuřácký a jako stvořený 
pro vyznavače opravdu dobré kávy, pohodového poseze-
ní a mistrovsky nadčasové kuchyně. Vše se špetkou 
lázeňské elegance.

CAFÉ RESTAURANT BEETHOVEN
www.beethovencafe.cz
Po – Ne  11:30 – 23:00

Rezervace stolu na tel.: 417 977 153
Vlastní pivo, oblíbená Lázeňská káva 

a skvělá kuchyně. Příležitostí k návštěvě 
jsou pravidelné klavírní večery, vždy ve 

středu a v pátek od 18 hodin.
 

Do Lázeňské uličky za příběhem starého 
mistra a na výbornou kávu

inzerce

Permanentku do Aquacentra vyhrála soutěžící  z Teplic
Chcete vyhrát hezkou cenu a ještě se  

u toho dobře zabavit? Vyluštěte soutěžní osmi-
směrku a jste ve hře o zajímavou cenu. Posled-
ním výhercem poukazu do Aquacentra Teplice 
se stala paní Jana Medzayová z Teplic. „Mám  
z výhry velkou radost a určitě ji využiji. Osmisměr-
ka mě moc bavila a už se těším na další luštění," 
uvedla výherkyně Jana Medzayová. 

Od tohoto čísla se bude hrát o další zajíma-
vou cenu. „Jsme nesmírně rádi, že se povedla 

dohoda mezi naším družstvem a Lázněmi Teplice  
v Čechách. Výherce se tak může těšit na poukázku 
do restaurace Beethoven," říká předseda předsta-
venstva Marek Andrášek. 

„Všechny nás těší, že počet luštitelů každým 
číslem narůstá. Je vidět, že každá podobná soutěž 
naše družstevníky baví a proto se i snažíme pro vý-
herce získat ty nejatraktivnější možné ceny," pro-
zrazuje předseda představenstva SBD "Mír" Teplice 
Marek Andrášek. ■                              Karel Schön


