
Seminář pro Bytové domy, 23. 5. 2019, Kongresové centrum Brno 

Organizátor: Pronasdum.cz 

1) Petr Něměc (předseda spolku) 

- Úvodní slovo o spolku a o dnešních tématech 

- Členství SVJ ve spolku má výhody odborného poradenství  (1 000Kč ročně) 

- bude existovat formulář, co vše v domě hlídat a jak prodloužit životnost domu o 30 

let. Tento formulář pak bude sloužit jako podklad k úvěru či dotaci. 

2) Vladislav Hrdlička (ředitel spolku) 

- Přednáška o instalaci nové kotelny, kdy je možné financovat z úspor nikoliv 

z vlastních investic. Návratnost 5 let.  

3) Ing. Zerzaň (spol. Techem) 

- Společné části domu a kde končí hranice bytu - Upravuje Nařízení Vlády č. 366/2013 

Sb. (NV)  

- Hlavní dokumenty: Stanovy a Prohlášení vlastníka – to, co tyto dva dokumenty 

neupravují, najdeme právě v NV nebo v NOZ. 

- Činnosti: správa, odměny výboru, různé služby – mělo by být placeno na každou 

bytovou jednotku stejně X Fond oprav – zde by se mělo přispívat dle podlahové 

plochy bytu 

- Pravomoci statutárního orgánu: movité věci může schválit do  výše 10 tis. Kč X 

nemovité věci, opravy, stavební úpravy může schválit do výše 1000 Kč na bytovou 

jednotku (u nás tedy bychom měli mít ve Stanovách, že Výbor může schválit zakázky 

do výše 33 tis. Kč, ovšem Stanovy jsou nadřazeny) 

- Hospodaření – shromáždění musí schválit účetní závěrku na schůzi a vložit ji do konce 

roku 2019 na justici 

- Odměna člena Výboru by se měla pohybovat minimálně ve výši 2-3 tisíce Kč 

4) V.Hrdlička (propagace firmy Rehau)  

- Téma Voda 

- Výbor musí hlídat, že teče pitná čistá voda = čisté vodovodní rozvody v domě 

- Do nedávna se vyžíval PRP – polypropylenové trubky a dnes je již nová praxe – 

polyethylenové spoje (ukázka videa od firmy Rehau) 

- Odpady – novinkou jsou tzv. odhlučněné trubice, které díky dvěma speciálním 

objímkám snižují hlučnost vnitřní kanalizace v konstrukci domu  

5) Pragoterm  

- Téma fasády 

- Probíraly se různé druhy fasád a nátěrů, které snižují výskyt mikroorganismů 

zničujících barvu atd.. 

6) Alumistr 

- Výrobce dveří, zasklívání balkonů a lodžií 

7) Amino Bohemia 

- Revitalizace vstupu do domu, bezpečné dveře 

- Čipy na vstupní dveře – značky Urmet, Mult-lock 

- Brana je nutné seřizovat pravidelně každé jaro a zimu kvůli změně teplot 

8) Němec - Údržba, provoz a obnova Technických zařízení budov (TZB) 

- Zákonné revize: Rozvody plynu, elektrické energie, hromosvody, výtahy, měřící 

prvky, tlaková zařízení, komíny 

 

 

http://pronasdum.cz/


9) Něměc – klimatické změny – zelené střechy 

- Sucho je všude a je třeba s tím bojovat, existuje projekt na řešení problému 

- Dešťová voda - Sbírat vodu, čerpat vodu, filtrovat, udržovat vodu, zelená střecha 

může ochlazovat horní byty, ohřívat vodu, splachovat  

10) Němec – solární panely 

- Např. varianty mimo střechy jsou předokenní žaluzie, které udržují hodně slunce 

- Zajistit účinnost po 20 letech 

11) ČSOB – úvěry pro bytové domy 

- Poskytují se úvěry cca na 10-15let 

- Fixní úroková sazba je nyní pod 3% 

- Za úvěr ručí každý vlastník sám, resp. dle §1194, odst.2 NOZ – každý vlastník ručí za 

jakékoliv dluhy SVJ – ručení je svým bytem, tudíž další zajištění není třeba 

- Hlasování se řídí – STANOVAMI – pro úvěr je vyžadován Zápis z usnesení. V NOZ není 

možnost hlasovat na základě plné moci, ale pokud to máme ve Stanovách (máme) 

pak je to akceptovatelné. 

- Hlasování per rollam, tzv. bez zasedání (usnesení dám na papír a obejdu sousedy) – je 

akceptované pouze pokud není shromáždění usnášeníschopné (§1210-1214) 

- §159 NOZ  - odpovědnost Výboru 

- Vzor Zápisu ze Shromáždění - (SV vzor usnesení) 

12) Petr Trávníček - Pojištění bytových domů od ČPP  

- - povodeň (od řeky) x záplavy (např. vyplavení kanalizace) 

- - při určení pojistné události se stanovuje OBECNÁ CENA nemovitosti v aktuálním 

čase, tedy za cenu, za kterou se teď dá dům znovu postavit 

- - nezapomínat na pojištění výtahu, např. záruky se nevztahují na mechanické 

poškození cizí osobou, kdežto pojištění ano 

- - pojišťovna ČPP drobné události do 15 tis. Kč – vyplácí rychle, tzv. zrychlená likvidace 

= pošli foto a kolik bude stát oprava a do druhého dne máš peníze na úctě (ano, 

zkušenost máme) 

13) MMB – Dotace  

A) Zeleň střechám – vyhlašuje Město Brno od 1.6.2019   

Vice na www.ekodotace.brno.cz 

- nutný odborný posudek, zda je naše střecha na zeleň vhodná, co nám to přinese atd 

B) Dešťovka – vyhlašuje SFŽP – aktuálně probíhá příjem www.dotacedestovka.cz 

- žádat bychom mohli my jako SVJ a pouze bychom potřebovali souhlas všech 

vlastníků zahrady o umístění nádoby 

C) Vnitroblok – vyhlašuje Město Brno od 1.6.2019 

- podmínky jsou stejné jako v minulých výzvách, velká diskuze ohledně veřejného 

přístupu – paní z města opět všechny ubezpečovala, že se k nim nikdo cizí nebude 

chodit opalovat na zahradu..ALE….může 

D) Dotace na snížení energetických úspor, výzva č. 78 – otevřená do listopadu 2020 

- více info na www.jdetozateplit.cz  
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