
Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 , 568 02 Svitavy 
zapsané v OR , vedeném KS v Hradci Králové, oddíl Dr XXVI, vl.290,den zápisu 20. března 1969 

tel.  : 461 533 746 fax: 461 533 747,e-mail: clenska@bdsvitavy.cz‚  www.bdsvitavy.cz 

------------------------------------------------- 
 

I N F O R M A Č N Í   L I S T  
č. 87/2022 – SVJ 

 

 
 
 
 
Představenstvo Bytového družstva Svitavy v rámci zajišťování správy pro 
Vaše SVJ Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů 
 
a/         svolat jednání shromáždění společenství vlastníků 
 a projednat Inf. list č. 87, vč. příloh 
       Termín:       do     28.11.2022__ 
 
b/ zaslat zápis, včetně vratných hlášení z jednání společenství vlastníků.  
      

Termín: nejpozději  do   30.11.2022_! 
                                                              
                                                                              Ing. Viktor   N o v á č e k, v.r. 
                                                                                předseda Bytového družstva Svitavy 
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 Plán oprav na rok 2023 

 Kalkulace záloh na teplo a TUV pro rok 2023 

 

 
 

Níže naleznete informace týkající se ekonomické oblasti družstva, 

jedná se o podklady k vyúčtování služeb za rok 2022, ceny energií včetně 

aktuálních informací o opatření vlády k řešení energetické krize, stavy 

dlouhodobé zálohy. Stejně jako v letech předchozích se nebudou konat 

podzimní aktivy – schůze předsedů samospráv a SVJ. V letošním roce se po 

dvouleté pauze opět konalo shromáždění delegátů, tak jak jej znáte, tzn. 

formou zasedání.  

Pokud máte dotazy k problematice uvedené v tomto informačním listu, 

kontaktujte správní aparát družstva, kontakty na jednotlivé pracovníky 

družstva jsou uvedeny v informačním listu. 

 

Hospodaření družstva  

Hospodaření za období prvních tří čtvrtletí letošního roku bylo ziskové. 

Ve výhledu předpokládáme celoroční hospodaření ziskové a překročení 

plánovaného výsledku, na úroveň cca 1 mil. Kč. Konečný hospodářský 

výsledek je závislý na nákladech družstva v posledním čtvrtletí. Vzhledem ke 

zvyšujícím se cenám energií a dalšího materiálu lze očekávat vyšší náklady 

na provoz družstva. Celková finanční situace družstva je stabilní, družstvo 
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má dostatek prostředků na financování vlastního provozu a údržby 

spravovaných bytových domů a své činnosti. 

Kladného hospodářského výsledku družstvo dosáhlo díky 

dlouhodobému snižování nákladů a díky dodatečným příjmům družstva, 

v letošním roce neproběhly významnější investice do správy družstva. 

Vzhledem ke zvyšování úrokové sazby ČNB dochází k vyššímu zhodnocení 

uložených finančních prostředků na spořicím účtu družstva. Vyšší výnosy 

jsou opakovaně díky vysokému počtu žádostí o převody bytů do vlastnictví 

členů družstva. 

 

Podzimní schůze SVJ a odměny členům výboru SVJ 

V příloze Vám zasíláme Zápis ze schůze SVJ, který nám doručte ihned 

po uskutečnění schůze SVJ. Pokud na Vašem SVJ již podzimní schůze 

proběhla, pak ho považujte za bezpředmětný. V případě, že jsme na jaře 

letošního roku neobdrželi od Vašeho společenství vlastníků řádně vyplněný 

roční rozpis odměn, zasíláme opakovaně formulář v příloze a žádáme o 

projednání na schůzi SVJ a doručení na družstvo. V případě, že nebudou 

odměny členům výboru vypláceny a požadujete převod finančních 

prostředků určených na odměny do dlouhodobé zálohy (fondu oprav), 

uveďte tento požadavek na zaslaném formuláři.  

Společenství, kde zastává Bytové družstvo funkci předsedy výboru, 

schůze probíhají nebo již proběhly, proto na tyto domy není zápis ze schůze 

zasílán. 

Informace pro členy výboru SVJ, kterým je vyplácena odměna za 

výkon funkce nebo zaměstnance společenství na základě dohody o 

provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Upozorňujeme na 

možnost uplatnění slevy na dani z příjmů pro ty, kteří neuplatňují tuto 

slevu u jiného zaměstnavatele, např. starobní důchodci. Pokud máte 

zájem tuto slevu uplatnit, kontaktujte mzdovou účtárnu družstva pro 

zajištění Vašeho podpisu na „Prohlášení poplatníka“.  

Pokud jste na schůzi schválili pololetní výplatu odměn, bude výplata za 2. 

pololetí 2022 provedena do 15. ledna 2023. Doporučujeme využít možnost 

zaslat peníze na Váš bankovní účet, který uveďte přímo na formuláři dohody. 
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Rozdělení příjmů z pronájmu nebytových prostor 

v bytových domech za rok 2022 a vystavení potvrzení o 

příjmu pro daňové účely  

V domech, které pronajímají společné nebytové prostory, může 

vlastníkům za určitých okolností vzniknout daňová povinnost (zejména pro 

osoby již podávající daňová přiznání). Všichni vlastníci bytů, kterých se může 

daňová povinnost týkat, mohou požádat družstvo o vystavení písemného 

potvrzení o jejich podílu z příjmu z pronájmu těchto prostor za rok 2022. 

Veškeré příjmy z pronájmu budou vloženy do dlouhodobé zálohy (fondu 

oprav) příslušného domu.  

 

Ceny plynu pro domovní kotelny a dálkového vytápění na 

rok 2023 

Situace na energetickém trhu je stále dramatická, zvyšující se ceny mají 

nepříznivý dopad na všechny odběratele plynu i elektřiny, pokud nemají 

zajištěnou fixaci cen u těchto komodit. Naše družstvo má do konce roku 

2022 fixovanou cenu plynu pro domovní kotelny, cena za MWh činí 469 Kč 

bez DPH. Našim dodavatelem byla v posledních letech společnost MND, 

a.s., která v roce 2021 rozhodla o ukončení prodeje v segmentu s 

individuální obsluhou pro firemní zákazníky a zajišťuje prodej pouze pro 

domácnosti. V měsíci srpnu družstvo vyhlásilo výběrové řízení na dodávku 

plynu pro své domovní kotelny i pro kotelny SVJ, kterým zajišťuje správu. 

Z devíti oslovených dodavatelů se přihlásily do výběrového řízení pouze dvě 

společnosti. Vzhledem k dynamickému vývoji na energetickém trhu, kde 

hrozilo, že nebudou mít naši klienti od ledna zajištěné dodávky plynu, 

družstvo i SVJ podepsaly smlouvu na 12 měsíců se společností ČEZ ESCO, 

a.s. za cenu 6 343 Kč/MWh bez DPH.  

V září zareagovali zákonodárci na nepříznivý vývoj na energetické burze, 

a aby předešli bankrotu spousty domácností, přistoupili k zastropování cen 

elektrické energie a zemního plynu. Dne 7. 10. 2022 bylo ve Sbírce zákonů 

zveřejněno nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu 
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v mimořádné tržní situaci. Cena za dodávku plynu je stanovena ve výši 2 

500 Kč/MWh bez DPH, tudíž nám bude naším dodavatelem plynu účtována 

cena zastropovaná. Více informací o opatřeních vlády naleznete v článku 

Aktuální informace o opatřeních vlády k řešení situace na trhu s energiemi.  

Cena plynu je zásadní položkou při dodávkách tepla, ale do konečné 

ceny vstupují další náklady na provoz domovních kotelen, např. revize, el. 

energie, opravy apod. Celkové náklady domácností však ovlivní zejména 

klimatické podmínky a tím dodané množství spotřebovaného tepla.  

U dálkového vytápění očekáváme ve Svitavách zvýšení ceny na rok 2023 

přibližně na dvojnásobek ve srovnání s letošním rokem (cca 1200 Kč/GJ vč. 

DPH) a v Poličce zvýšení o 70 % (cca 1800 Kč/GJ vč. DPH). V ceně tepla se 

opět odráží současné ceny elektrické energie a zemního plynu, které na 

energetických burzách několikanásobně vzrostly. Jednání o konečné ceně 

tepla a ohřevu teplé vody s dodavateli tepla očekáváme až na závěr roku. 

Níže přikládáme informace od společností zajišťujících dodávky tepla a 

ohřev TUV.  

 

Vyjádření dodavatele tepla v Poličce společnost T.E.S. 

s.r.o. 

Dle informací od společnosti T.E.S. s.r.o. zatím neznají konečnou cenu 

tepla, čekají vyjádření ERU o kalkulaci ceny na rok 2023. Dle hrubého 

propočtu uvádějí, že by cena za teplo neměla být na rok 2023 vyšší než 

1800 Kč/GJ vč. DPH, což činí navýšení o 70 % v porovnání s rokem 

letošním. 

 
Jednání o vývoji dodávek tepla pro BD Svitavy se 

společností ČEZ Energo a.s. v letech 2022 – 2023 ze dne 12. 

září 2022 

1) Dodávky tepla do konce roku 2022 
- dodávky pokračují dle platné smlouvy z 10/2019 (do 31.12.2029) 

bez zásadních výpadků dodávek 
- cenový rámec dle cenového vzorce platného pro 2022 s cenou 

plynu platnou po celý 2022 ( plyn pro celý rok 2022 nakoupen  v 1-
6/2021 dle ČEZ strategie) 
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- cena tepla beze změny do 31.12.2022 
 

2) Dodávky tepla od 1.1.2023 do 31.12.2023 
- Dodávky pokračují dle platné smlouvy 
- Dle cenového vzorce platného pro 2023 s cenou plynu platnou pro 

celý rok 2023 
- Plyn pro 2023 nakoupen v celkovém množství pro zabezpečení 

dodávek tepla po celou dobu roku 2023 tj: od 1.1.2023 do 
31.12.2023 

- Plyn nakoupen v období 1-6/2022 dle ČEZ strategie 
- Nová cena tepla bude o cca 100 % vyšší oproti ceně 2022 (cena 

plynu tvoří cca 65 % nákladové ceny na 1 GJ), (možná o 110-
120% - počítá se ještě vliv navýšení ceny elektřiny na výrobu a 
distribuci tepla – dosud náklad 
1-2% na 1 GJ)  

- Cena tepla bude známa do 31.10.2022 
- Ceny tepla se nebudou měnit po celou dobu 2023 
- Nový předpis záloh pro rok 2023 bude dodán do 31.10.2022 – 

v předstihu (oproti minulým letům o měsíc až dva dříve) 
 

3) Dodávky tepla v následujících letech (2024 a dále) 
- Cena tepla není známa, protože není známa nákupní cena plynu  
- Cena pro rok 2024 bude známa v 10/2023 
 

4) Dotace a vládní podpora na energie 
- Dosud se metodika zpracovává, BD bude včas informováno co 

dodat dodavateli tepla ( počty bytů atd…) 
- O způsobu započítání vládní podpory bude ČEZ Energo 

informovat 

Dodávky elektrické energie 

Dodávky energií po ukončení činnosti Xenergie s.r.o., která byla dceřinou 

společností Bohemia energy s.r.o., pro nás zajišťoval ze zákona ČEZ Prodej 

a.s. jako tzv. Dodavatel poslední instance, a to po dobu následujících čtyř 

měsíců.  

Jelikož se stabilní dodavatelé elektrické energie potýkali se zvýšeným 

počtem požadavků v souvislosti s aktuální situací na trhu s energiemi, až 

v měsíci lednu jsme obdrželi nabídky pro naše odběrná místa. Po 

vyhodnocení nabídek jsme doporučili námi spravovaným SVJ přechod 

k ČEZ Prodej a.s. na řádnou smlouvu, což většina SVJ učinila. Pro srovnání 

uvádím, že při sjednání řádné smlouvy na 2 roky je elektřina dodávána za 

3 630 Kč/MWh bez DPH.  
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Dne 7. 10. 2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 

298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. 

Cena za dodávku elektřiny je stanovena ve výši 5 000 Kč/MWh bez DPH. 

Jelikož je smluvní cena elektřiny pro společné prostory nižší než stanovený 

strop, bude dodavatelem účtována cena dle smlouvy. Vzhledem k distribuční 

sazbě D01d nebo D02d u společných prostor bytových domů, automaticky 

obdrží SVJ příspěvek na úhradu nákladů v rámci tzv. úsporného tarifu pro 

rok 2022 a současně bude odpuštěn poplatek za podporovatelné zdroje 

energie (POZE) ve výši 599 Kč s DPH za každou spotřebovanou MWh. Více 

informací o opatřeních vlády naleznete v následujícím článku. 

 

Aktuální informace o opatřeních vlády k řešení situace na 

trhu s energiemi – čerpáno z webu SČMBD 

Dne 7. 10. 2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 

298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. 

Současně bylo nařízením vlády č. 299/2022 Sb. zrušeno NV č.263/2022 Sb, 

tj. "úsporný tarif" pro rok 2023. Dále v článku tedy naleznete přehled 

aktuálně platných opatření včetně základních informací. 

 

1)  Odpuštění poplatků za podporované zdroje energie (POZE) 

 Od letošního října až do konce příštího roku vláda odpustí poplatky za 

POZE domácnostem a firmám. Na tuto pomoc stát vydá ze státního rozpočtu 

23 miliard korun. K odpuštění dojde automaticky, nikdo nebude muset o nic 

žádat. V případě domácností tak půjde o částku ve výši 599 korun s DPH za 

každou spotřebovanou MWh elektřiny. 

 Průměrná domácnost, která ročně spotřebuje kolem tří MWh, tak ušetří 

1797 korun. Domácnost, která odebírá 10 MWh, uspoří oproti běžnému 

vyúčtování 6 tisíc. U domácností se odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje 

zkombinuje letos ještě s příspěvkem přes tzv. úsporný tarif. 

 Toto opatření budou v roce 2022 domácnosti kombinovat s „úsporným 

tarifem“, tj. NV 262/2022 Sb. 
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2)  ÚSPORNÝ TARIF 2022 – Nařízení vlády č.  262/2022 Sb., o 

příspěvku na úhradu nákladů za energie 

 Účinnost. 25. 9. 2022, nařízení vlády 262/2022 Sb. bylo novelizováno NV 

č. 272/2022, Sb. tato novelizace zrušila § 9 původního znění. 

 Dle tohoto NV bude všem odběrným místům v elektroenergetice 

(domácnostem) poskytnut příspěvek ve výši odvislé od konkrétní distribuční 

sazby dané domácnosti. Příspěvek bude všem domácnostem v období říjen  

- prosinec 2022 automaticky zohledněn v každé z nejbližších zálohových 

plateb minimálně v rozsahu jedné třetiny příspěvku. 

 Příloha NV: Výše příspěvku a distribuční sazby sjednané 

v odběrných místech zákazníků v domácnosti, u kterých se zohledňuje 

příspěvek: 

 Distribuční sazba Výše příspěvku 

Sazba D01d 3 500 Kč 

Sazba D02d 3 500 Kč 

Sazba D25d 3 500 Kč 

Sazba D26d 2 000 Kč 

Sazba D35d 2 000 Kč 

Sazba D45d 2 000 Kč 

Sazba D56d 2 000 Kč 

Sazba D57d 2 000 Kč 

 

  3) ÚSPORNÝ TARIF 2023 – JIŽ NEPLATÍ - Nařízení vlády č.  
263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní 
plyn a teplo 

 Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. bylo zrušeno nařízením vlády č. 

299/2022 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády 

č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn 

a teplo ( NV č. 299/2022 Sb. bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno dne 7. 10. 

2022). Důvodem pro zrušení tohoto NV bylo schválení „zastropování“ cen 

energií  - viz. informace o NV č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny 

a plynu v mimořádné tržní situaci. 
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Následující text  tedy již popisuje neplatné opatření. Přesto jej pro 

zachování komplexnosti informace ponecháváme jako součást 

materiálu: 

 NV č. 263/2022 Sb. pro rok 2023 upravovalo poskytnutí: 

 příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn zákazníkovi 

v domácnosti – část 1, (§ 1 – 8) 

 příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn zákazníkovi 

v domě s byty – část 2, (§ 9-16) 

 příspěvku na úhradu nákladů za teplo – část 3, (§ 17-24) 

  

V roce 2023 měl tedy být úsporný tarif vyplácen již přes jednotlivé 

komodity. U elektřiny byl příspěvek pro domácnosti stanoven podle 

distribuční sazby ve výši od 400 až do 2000 Kč. U plynu byl stanoven od 200 

Kč pro domácnosti s nejnižší spotřebou až po 7800 Kč pro domácnosti, které 

plynu spotřebují nejvíce. 

U dodávek tepla z domovních kotelen byla zákazníkovi, typicky 

společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), stanovena povinnost 

oznámit do 30. listopadu 2022 (variantně 25. 11. 2022) distributorovi plynu 

počet vytápěných bytových jednotek. Podobně v případě dodávek tepla z 

centrálního zásobování teplem. Na základě této informace měl pak 

dodavatel a distributor zohledňovat příspěvek pro jednotlivé objekty. 

 

4) „Zastropování cen energií“ – NV č. 298/2022 Sb., o stanovení 

cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci 

 Dne 7. 10. 2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlád č. 

298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. 

 Tisková zpráva MPO ze dne 5. 10. 2022 

Vláda schválila nařízení, které stanovuje pravidla pro zastropování cen 

energií. Pomůže tak s vysokými cenami elektřiny a plynu nejen 

domácnostem, ale také malým a středním podnikatelům, vládním institucím, 

školám, poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, provozovatelům 

městské hromadné dopravy a dalším subjektům. Vláda také zrušila 
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příspěvek na elektřinu, plyn a teplo (tzv. úsporný tarif) pro příští rok. Ten 

nahradí podpora s vyšší finanční alokací ve formě zastropování cen energií. 

„Zastropování cen bude platit po celý rok 2023, s tím, že nařízení nám 

umožní toto období případně prodloužit,“ říká ministr průmyslu a obchodu 

Jozef Síkela a dodává: „Domácnosti budou mít cenový strop nastaven na 

100 % své spotřeby elektřiny i plynu a zastropování cen se bude týkat také 

všech malých a středních podniků do 250 zaměstnanců a obratem do 

přibližně 1,25 miliardy korun.“ 

V případě elektřiny bude zastropována celá spotřeba pro všechny 

domácnosti a další subjekty připojené na hladině nízkého napětí. Pro další 

malé a střední podniky napojené na hladinu vysokého a velmi vysokého 

napětí bude zastropování platit pro 80 % z nejvyšší spotřeby za posledních 

pět let. 

U plynu bude zastropována celá spotřeba pro všechny domácnosti a 

maloodběratele plynu s ročním odběrem plynu do 630 MWh. Zastropování 

ceny plynu bude dále platit pro všechny malé a střední podniky s ročním 

odběrem od 630 do 4 200 MWh, ale pouze na 80 % z jejich nejvyšší 

spotřeby za posledních pět let. 

Zastropování cen energií se bude týkat kromě domácnosti a malých a 

středních podniků i dalších vybraných subjektů z řad vládních institucí, obcí, 

škol, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, provozovatelů městské 

hromadné dopravy a dalších subjektů. Půjde o poskytovatele veřejných 

služeb, kteří tak budou mít zastropovánu celou svou spotřebu. 

Vláda svým nařízením zastropovala také plyn využívaný v domovních 

kotelnách a plynových teplárnách. 

Cena za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 5 Kč/KWh bez DPH, 

tedy 6,05/KWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny se stanoví ve 

výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc (poplatek za odběrné místo bez ohledu 

na spotřebu). U plynu bude cenový strop zaveden ve výši 2,50 Kč/KWh, 

tedy 3,025/KWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku plynu se stanoví ve 

výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc. 

Cenový strop se týká cen v roce 2023, tedy od 1. ledna 2023. Dodavatelé 

však budou povinni do 30 dnů po vyhlášení cenového stropu upravit 
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zákazníkům zálohy a zaslat jim upravený rozpis záloh. „Zastropování začne 

platit automaticky, lidé nebudou muset o nic žádat. Stejně tak tomu je u 

úsporného tarifu, který pomůže lidem zvládnout vysoké ceny energií před 

tím, než začne fungovat zastropování,“ dodává ministr Síkela. 

Zákazník, který má sjednanou nižší cenu elektřiny či plynu, než je 

stanovený strop, hradí dodavateli sjednanou cenu podle smlouvy o dodávce 

nebo sdružených službách dodávky elektřiny či plynu. Stávající smluvní 

vztah zůstává nedotčen novou regulací - do té doby, dokud sjednaná nižší 

cena ve smlouvě platí. 

Zavádí se také kontraktační povinnost – dodavatelé poslední instance 

budou mít povinnost nabídnout smlouvu na dodávky energií za 

zastropovanou cenu těm zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a 

kterým se nedaří uzavřít smlouvy na dodávky energií s jiným dodavatelem. 

Všem odběratelům, na které se vztahuje zastropování, budou mít všichni 

dodavatelé energie povinnost nabídnout maximální cenu, kterou stanovila 

vláda. 

Pomoc domácnostem v podobě zastropování cen na příští rok nahradí 

původně vládou schválený příspěvek z úsporného tarifu. Pomoc v podobě 

zastropování cen energií bude výrazně rozsáhlejší, podle odhadů 

ministerstva financí by mohla dosáhnout výše až 130 miliard korun. Na 

úsporný tarif na rok 2023 bylo připraveno 22 miliard korun. 

 

Úprava záloh na teplo a teplou vodu od ledna 2023 

Týká se společenství vlastníků jednotek, která jsou napojena na 

centrální vytápění nebo provozují domovní kotelnu. 

Vzhledem k razantnímu zvýšení cen energií doporučujeme 

projednat na shromáždění vlastníků úpravu záloh na teplo a ohřev TUV. 

Zálohy navrhujeme upravit uživatelům bytů dle cen tepla nebo plynu u DK 

platných pro rok 2023 a spotřeby tepla a TUV v roce 2021. Kalkulaci úpravy 

záloh pro jednání na schůzi společenství naleznete v příloze informačního 

listu. Zálohy lze zvýšit i individuálně na základě požadavku na referátu 

nájemného. Pokud uživatel bytu hradí měsíční předpis trvalým příkazem, je 

nutná úprava výše příkazu v bance. Pokud je měsíční předpis hrazen přes 
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SIPO nebo formou inkasa v České spořitelně a.s., není nutné ze strany 

uživatele bytu žádná změna, úprava výše měsíčního předpisu proběhne 

automaticky ze strany družstva.     

 

 

 

 

Podklady k vyúčtování služeb za rok 2022 

Přílohou tohoto listu je vratné hlášení, které bude sloužit jako podklad 

k vyúčtování služeb za rok 2022. Tímto je Hlášení počtu osob v bytě, 

žádáme o doručení vyplněného formuláře zpět na družstvo do 11. 1. 2023.  

Vratné hlášení Odečtová karta měřidel již není přílohou informačního 

listu, vodoměry na studenou vodu s ručním odečtem budou do konce 

letošního roku nahrazeny dálkově odečitatelnými a stavy vodoměrů budou 

dálkově odečteny zpracovatelskými firmami.  

 

Stav dlouhodobé zálohy  

Zasíláme Přehled o stavu a pohybech dlouhodobé zálohy na 

opravy domu (fond oprav) pro celý dům, jedná se o stav k 30. 6. 2022. 

Žádáme Vás o kontrolu údajů. V případě větších plánovaných oprav 

v následujícím roce doporučujeme také zvážit příslušné navýšení příspěvků 

na opravy domu. 

 

Směrnice EU o energetické účinnosti EED 

Cílem této směrnice je snížení energetické zátěže jednotlivých zemí 

EU. K tomu mají sloužit tyto základní opatření: poskytování více informací o 

spotřebě, dálkové odečty přístrojů a větší zapojení uživatelů do celého 

procesu.  

Ustanovení směrnice EU musely jednotlivé státy zapracovat do své 

legislativy. V ČR už byly v r. 2021 schváleny novely zákonů č.406/2000 Sb. o 

hospodaření energií a vyhlášky č.269/2015 o rozúčtování nákladů na 

vytápění a letos novely zák. č.67/2013 o službách. 
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To jsou všechno důležité předpisy, kterými se řídí instalace měřidel, 

měření spotřeb a rozúčtování nákladů na služby. Tato opatření bohužel 

rozšíří již tak dost povinnosti pro společenství vlastníků i družstvo v této 

oblasti. V současnosti se čeká na zpracování prováděcích metodických 

pokynů od ministerstva pro místní rozvoj. 

Hlavní změny se dotknou vyúčtování tepla a teplé vody, u kterého jsou 

nově stanoveny informační povinnosti vyplývající z vyhlášky č. 269/2015 Sb. 

v platném znění, § 6, písm. a) – p), které je poskytovatel služeb povinen 

opakovaně uvádět v rámci pravidelných vyúčtování nákladů. 

Dále dle požadavků směrnice EU by měli být jednotliví příjemci služeb 

informováni o své spotřebě tepla a teplé vody 1 x za měsíc, účinnost novely 

zákona o službách č. 67/2013 Sb. se předpokládá od 1. 1. 2023. Jakou 

formou to bude, se zatím vedou diskuse. Novela prošla první čtením ve 

Sněmovně, stále však nenabyla její platnost. Nyní se přesunula do výborů, 

kde běží 50denní lhůta k projednání. Správci domů i dodavatelé potřebných 

měřidel tak budou mít podle odhadů méně než 3měsíční lhůtu na splnění 

všech povinností. SČMBD požaduje posunutí data účinnosti novely na 1. 1. 

2025, abychom měli dostatek času na instalaci datových sběrnic do bytových 

domů a zajištění portálové služby, kde budou shromažďována data o 

spotřebě tepla a teplé vody. 

Nová právní úprava vyžaduje od 1. 1. 2022 instalaci měřidel topných 

nákladů a vodoměrů na teplou vodu již jen s dálkovým odečtem. Dále bude 

nutné instalovat na domech datové sběrnice, které umožní odečty měřidel v 

bytech ve stanovených intervalech a dále umožní předávání údajů 

jednotlivým příjemcům služeb. 

V případě, že nejsou na domech nainstalována měřidla topných 

nákladů a měřiče teplé vody s dálkovým odečtem je povinnost jejich 

instalace nejpozději do 31. 12. 2026. V těchto případech nevzniká, do doby 

instalace měřičů s dálkovými odečty, povinnost pravidelného měsíčního 

informování příjemců služeb o spotřebě tepla a teplé vody. Naše družstvo 

má v současné době již všechny domy, kterým zajišťuje správu, 

osazeny dálkově odečitatelnými měřiči tepla a teplé vody, tudíž se SVJ 
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týká po schválení novely povinnost pravidelného měsíčního 

informování příjemců služeb. 

Aktuálně probíhají předběžná jednání se společností Techem, spol. 

s r.o., která pro nás zajišťuje rozúčtování tepla a TUV, o dodávce sběrnic a 

zajištění portálové služby. Počty datových sběrnic se určují podle velikosti 

domu a kalkulují se na každý konkrétní dům. Do vícepatrových a 

vícevchodových domů bude sběrnic více, do malých domů stačí 1 ks. Bližší 

informace k cenám sběrnic a portálové služby Vám poskytne technický úsek 

družstva. 

Z uvedeného vyplývá, abychom snížili energetickou zátěž a uživatelé 

bytů mohli regulovat na základě poskytnutých dat svoji spotřebu, musíme 

nejdříve investovat do technického vybavení a zajištění portálu, kde se 

budou požadovaná data shromažďovat. 

 

Datová schránka a SVJ – novela zákona o 

elektronických úkonech 

Poslanecká sněmovna schválila bez větší pozornosti novelu zákona o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která upravuje 

používání datových schránek. Významnou novinkou je rozšíření okruhu 

uživatelů. Mezi ně budou od 1. ledna 2023 automaticky spadat i 

všechna Společenství vlastníků jednotek (SVJ). 

Od 1. 1. 2023 nově zřídí ministerstvo datovou schránku bezplatně 

každé právnické osobě zapsané v registru osob bezodkladně poté, co obdrží 

informaci o jejím zapsání do registru osob. Změna zákona již hovoří o 

registru osob, což je pojmově širší oproti obchodnímu rejstříku a zahrnuje 

v sobě (mimo jiné) také rejstřík společenství vlastníků jednotek, tj. všechna 

SVJ. Zároveň dle přechodných ustanovení zřídí ministerstvo datovou 

schránku nejpozději do 31. 3. 2023 každému SVJ, které je již v registru 

společenství vlastníků jednotek zapsáno, tj. i těm společenstvím, která 

vznikla před 1. 1. 2023. 

Jiný způsob komunikace po tomto datu s orgány veřejné moci, tedy 

městskými a obecními úřady, státním zastupitelstvím, policií i soudy, již 

nebude možný. Zřízení datové schránky je zdarma, ale pokud bude chtít 
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uživatel dokumenty uchovávat, za službu si připlatí. Zprávy je možné 

například uložit do „trezoru“, jehož cena je podle počtu uložených zpráv od 

120 Kč ročně (20 zpráv) po 29 500 Kč (5000 zpráv). Stejně tak uživatelé 

zaplatí za odeslání zpráv dalším institucím, jako jsou banky nebo třeba 

dodavatelé energií, ale i firmám či soukromým osobám. V těchto oblastech 

by tak mohl provoz datové schránky jednotlivým SVJ podstatně navýšit 

náklady. 

Většina dokumentů se navíc považuje za doručené do deseti dnů i v 

případě, že si je z datové schránky nikdo nevyzvedne. Existuje však možnost 

nastavit notifikační e-mail nebo SMS zprávu, která přijde na tři koruny. 

Nevýhodou datových schránek je automatické mazání přijatých zpráv, které 

zde zůstanou uložené maximálně devadesát dní. 

SVJ se zavazuje například činit podání vůči určitým orgánům přes 

datovou schránku, čímž se vystavuje riziku pokut. Například u SVJ majících 

povinnost podat daňové přiznání – pokud přes datovou schránku podání 

neučiní, může být SVJ udělena pokuta až do výše 50 tisíc Kč. SVJ navíc 

může disponovat pouze jednou datovou schránkou, a vždy tak musí být 

pověřená osoba, která dokumenty roztřídí a rozešle k rukám zodpovědné 

osoby. V případě SVJ se jedná o statutární orgán, který může přístup do 

datové schránky poskytnout tzv. pověřené osobě. 

Jsme si vědomi, že obsluhovat datové schránky může být pro spoustu 

předsedů společenství vlastníků problematické, proto nově nabízíme službu 

obsluha datové schránky, která bude zpoplatněna dle sazebníku náhrad 

(100 Kč bez DPH/měsíčně). V rámci této služby bude zajištěna neomezená 

archivace datových zpráv. Pokud budete tuto službu požadovat, projednejte 

tento požadavek na shromáždění vlastníků a po jejím schválení, kontaktujte 

správní aparát družstva.   

 

        Monika Hladká, ředitelka družstva 
 
 
 

             
Informace referátu organizačně právního a referátu 
členských a bytových záležitostí 
 



 16

Úvodem bych Vás chtěla požádat, abyste věnovali pozornost úvodní 
straně informačního listu a dodrželi termíny pro svolání jednání 
shromáždění vlastníků (schůze) a odevzdání zápisů na BD Svitavy. 
Zápis nemusíte tvořit, stačí když použijete náš formulář, který byl 
přílohou informačního listu.   

 
Odstoupení z funkce člena výboru a volba nového člena výboru 
 
 Společenství musí mít svůj statuární orgán a tím je buď předseda 
společenství nebo výbor společenství. V poslední době se na našich 
společenstvích rozmohl nešvar, kdy členové výboru odstoupí z funkce, 
ale nového člena výboru si společenství nezvolí. Takový člen výboru je 
přesvědčen, že po uplynutí doby 2 měsíců mu končí povinnost tuto funkci 
vykonávat a bude automaticky vymazán z rejstříku.  
Skutečnost je bohužel jiná. Ano, končí mu povinnost funkci vykonávat, ale 
z rejstříku bohužel není možné člena vymazat, neboť soud člena vymaže jen 
na základě zápisu nového člena výboru. K výmazu bez nově zvoleného 
člena výboru u soudu dojde pouze v případě úmrtí.  
Pokud na Vašem SVJ nastane skutečnost, že některý z členů výboru chce 
odstoupit z funkce je zapotřebí toho člena nahradit. Zákon jasně říká, že 
výbor společenství je funkční neklesne-li jeho počet pod polovinu. Např. je-li 
na SVJ výbor 3členný a odstoupí jeden člen výboru, je možné, aby výbor 
vykonával svoji činnost i na dále a volbu dalšího člena může uskutečnit až na 
plánované schůzi SVJ s vědomím, že dokud nebude zvolen nový člen výboru 
není možné původního člena vymazat z rejstříku. Nebo může výbor svolat 
mimořádnou schůzi SVJ pouze pro volbu nového člena výboru a provést 
změnu v rejstříku, tak aby po skončení 2měsíční lhůty od dostoupení 
původního člena byl zapsán nový člen výboru.  
Nastane-li na Vašem SVJ situace, že odstoupí více členů, ať ve stejném 
termínu anebo postupně, ale doposud se nenašel nikdo, kdo by je nahradil, 
stane se pak výbor na Vašem SVJ nefunkčním a nemůže vykonávat svoji 
činnost. Zde je třeba svolat schůzi SVJ a zvolit nové členy výboru co 
nejdříve, protože v tuto chvíli není SVJ schopno činit právní kroky, například 
podpis smluv s dodavateli energií, revizními techniky, atd… Správce, který 
má uzavřenou smlouvu s SVJ o zajišťování správy nemá, s kým za SVJ 
jednat a je nucen obrátit se na soud. Ten určí pověřeného opatrovníka. 
Opatrovník má za povinnost dovést SVJ k řádnému zvolení statutárního 
orgánu, takže Vás stejně od povinnosti zvolit si statutární orgán neosvobodí, 
jen se Vám tento proces zbytečně prodraží. Opatrovníkem totiž může být 
právník z jiného konce republiky, který si za všechny své úkony bude účtovat 
nemalé peníze.  
Je tedy lepší zvolit si nového člena nebo členy výboru z vlastních řad.  
Dost často se setkáváme s tím, že do výboru nejsou kandidáti z důvodu, že 
výbor SVJ ručí za chod SVJ do výše veškerého svého majetku. To sice 
vypadá jako velký strašák, ale můžeme Vás ujistit, že SVJ, která jsou pod 
naší správou mají výbor pojištěný do výše 10 mil. v případě špatného 
rozhodnutí. 
 

Inzerce prostřednictvím  BD Svitavy 
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Pokud uvažujete o převodu členských práv a povinnosti (prodeji bytu), 
nabídnutí bytu k podnájmu či výměně bytu, můžete využít služby INZERCE 
prostřednictvím družstva. Tato služba je pro Vás zřízena na referátu 
členských a bytových záležitostí a Váš inzerát bude uveřejněn na 
internetových stránkách družstva www.bdsvitavy.cz.  
Služba není časově omezena, doba uveřejnění inzerátu je podle potřeb 
člena.  Zpoplatněna je částkou 100,- Kč, tato částka slouží k pokrytí nákladů 
spojených s uveřejněním inzerátu a telefonické komunikace.  
Pro zadání inzerce stačí vyplnit formulář, který je k dispozici na referátu 
členských a bytových záležitostí a pracovnice referátu zajistí uveřejnění a 
následný servis.    

 
Zdeňka Benešová, členské a bytové záležitosti BD Svitavy 

  
  

Informace technického úseku 
 
Vážené předsedkyně a vážení předsedové samospráv a SVJ, nejprve bych 
rád z pohledu technického úseku shrnul uplynulou podstatnou část roku 
2022. 
 
Prozatímní shrnutí roku 2022 za technický úsek:  
I přes výrazná omezení, která představenstvo BD nařídilo na jaře letošního 
roku s ohledem na dramatické nárůsty cen stavebních a jiných materiálů a 
komponentů, technický úsek nemohl ve větší míře omezit nutné výdaje do 
oprav a údržby. Prováděly se akce již nasmlouvané a nutné z hlediska 
celkového stavu objektů a vzniklé bez ohledu na stanovený plán údržby. 
 
- prozatím bylo letos technickým úsekem provedeno 477 oprav, servisů 
a pomocných úkonů v celkové částce 8.500.000,00 Kč. 
 
- Na rok 2022 bylo plánováno v požadavcích správ a samospráv 46 akcí 
za odhadovanou cenu 11,5 mil. Kč. 

 
- Do současné doby bylo z plánu těchto 46 požadavků proinvestováno cca 
4,4 mil. Kč, a to za akce sanace fasády Revoluční, výměna svislého potrubí 
studené vody J. Švermy, oprava vchodů Sídl. Hegerova S172, oprava 
střechy Kollárova 24, čipovací systém otvírání Revoluční, výměna 
vchodových dveří Sídl. Hegerova S172 
 
- do konce roku je plánováno ještě několik významnějších akcí, např. střecha 
Radiměř, výmalba společných prostor a výměna zvonkových tabel včetně 
domácích telefonů na Felberově S158, výměna svislého odpadního potrubí 
Vítějeves 103, modernizace společné elektroinstalace, Riegrova 10-12 a 
Riegrova 6, kompletní rekonstrukce a přestavba suterénu Vendolí 243 atd.  
 
Některé z požadavků byly v průběhu roku samosprávami nebo SVJ 
negovány a zrušeny, některé byly na jejich žádost přesunuty na rok 2023, 
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mnoho z nich bylo drobného charakteru a byly provedeny v rámci 
standartních oprav a oprav z revizí. Některé požadavky si SVJ zařizovala 
sama. Některé z požadavků byly přesunuty na rok 2023 nebo pozdější 
z důvodů přechodu domu na SVJ. Některé nebylo možno uskutečnit 
z hlediska absolutního nepoměru stavu finančních prostředků na účtu fondu 
oprav a ceny díla, která by připadala v úvahu dle hrubého nacenění. 
 
Jak již bylo předesláno v podzimním zpravodaji loňského roku, v říjnu začalo 
docházet k postupné výměně všech bytových vodoměrů. Těmto vodoměrům 
ze zákona (pětiletá lhůta) skončila životnost a je povinností majitelů a 
nájemců tyto vyměnit za nové. Akce výměny vodoměrů ve všech bytových 
domech a SVJ ve správě BD Svitavy bude probíhat cca do prosince 2022. 
V průběhu akce budou vždy předsedové samospráv v dostatečném 
předstihu informováni o výměně vodoměrů v jejich domě.  
Všechny vodoměry budou již dálkově odečitatelné pře PC a tímto odpadne 
starost jednotlivým správcům se zapisováním stavů a hlavně hlavně 
„handrkování“ o správně zapsaném stavu a tím pádem i náměru vodoměrů. 
Firma Techem již výměnu dokončila, firma Renova dokončí výměnu 
vodoměrů na budovách BD Svitavy v obcích na Svitavsku začátkem 
prosince. 
 
UPOZORNĚNÍ A ŽÁDOST!!!! Prosím tímto všechny správce, aby 
požádali nájemníky o kontrolu funkčnosti uzávěrů vody u bytového 
vodoměru. Při výměně vodoměru je třeba zavřít přívod vody do bytu. 
V mnoha případech se stává, že uzávěry nejsou funkční nebo s nimi 
nejde vůbec hnout. Nasmlouvaná firma musí přijít znovu poté, co je 
tento uzávěr opraven či vyměněn. Toto za prvé zdržuje a komplikuje 
práci a za druhé zdražuje celkovou výměnu vodoměru.  
 
V souvislosti s tímto také upozorňuji na přítomnost majitelů a nájemců 
bytů v předem stanovený termín. V případě, že majitel či nájemce 
nebude v termínu výměny vodoměrů přítomen nebo nepustí 
z jakéhokoliv důvodu pracovníky vodárenské firmy do bytu 
k uskutečnění výměny, může být, podle vládní vyhlášky 269/2015 §4 
čl.4, sankcionován až 300% přirážkou za výpočet spotřební složky 
(vody a energie). V neodůvodněných případech bude BD Svitavy podle 
svých stanov a smluv uzavřených s SVJ proti takovýmto majitelům a 
nájemníkům nekompromisně postupovat.  
 
Teplo a teplá voda – ceny energií. 
Jak hodně má cenu šetřit??? 
Začala topná sezona a při tom všem, co se děje kolem nás s cenami 
energií začalo popravdě peklo. Desítky telefonů denně. Tři lidé z jedné 
bytovky nezávisle na sobě, že se topí a oni topit nechtějí a že to platit 
nebudou (co jiného jim poradit, než úplně vypnou radiátory), dalších pět 
ze stejného paneláku, že mrznou, abychom zatopily více……prostě 
„jeden hot a druhý čehý“. 
Takhle to opravdu vážení přátelé nejde. Jednou bydlíte v bytovém 
domě…. 
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Přečtěte si toto: 

Žít v bytovce chtě nechtě znamená podřídit se zavedeným pravidlům. A že 

jich není málo. Týkají se všech myslitelných oblastí, pochopitelně tedy 

i společného vytápění a jeho rozúčtování. Začátek a konec topné sezóny je 

dán vyhláškou, zatopit si v létě proto vyžaduje shodu stanoveného podílu 

obyvatel domu. Legislativa rovněž nařizuje instalaci poměrových indikátorů, 

budou tedy na všech radiátorech. Nevadí, že máte na údajný 

psychologický efekt měření jiný názor, závazná pravidla chování v bytových 

domech vám výjimku neumožní. A takto by se dalo pokračovat. 
Současně je potřeba vidět, že každý bytový dům má technická omezení, 
která dokonalou aplikaci uzákoněných pravidel do jisté míry znemožňují. 
Železobetonový strop nebo dělící příčka prostě nemají dostatečnost 
schopnost zadržet teplo v místě, kam bylo dodáno, a umožní mu přetéct 
i do sousedních prostor.  
Jakmile lidem řeknete, že ušetří zavíráním radiátorů, tak je jisté, že si 
doporučení vezmou k srdci. Že to ale zvedne účet sousedovi, kterému 
nevytápěný byt vysává teplo přes dělící konstrukci, o tom už příznivci úspor 
mlčí. Zavřené radiátory v jednom bytě se na spotřebě domu prakticky 
neprojeví, celková tepelná ztráta bude stále téměř stejná. Změní se jen 
podíly jednotlivých partají na dodávce tepla. O co jeden odebere méně, 
o to více spotřebují jeho sousedé. Lidé se začali okrádat navzájem.  
Ale pozor, ze spotřeby tepla se dá odvodit i přibližná vnitřní 
teplota. Že je možné, aby v jednom bytě byla po celou zimu teplota 30 °C a 
bezprostřední soused měl naopak jen 15 °C, na to zapomeňte. Brání tomu 
v první řadě technologické možnosti ústředního vytápění (není k dispozici 
výkon na udržení takové teploty) a pak konstrukční provedení domu (tak 
nízkou průměrnou teplotu nemá díky vnitřním tepelným tokům 
ani nevytápěné schodiště). Navíc pro trvalé udržení takto vysokého 
teplotního spádu by dělící stěna nesměla být betonová, ale z polyuretanu… 
 

Jak se stane, že stejně velké byty v jednom domě mají diametrálně 

odlišnou spotřebu tepla? Zatímco krajní byt v posledním podlaží paneláku 

postaveného v systému T06B (označení typu panelového domu) sousedí 

ze čtyř stran s venkovním prostředím (3 fasády a střecha) a za pátou 

stěnou je nevytápěný schodišťový prostor, středový byt má jen jednu 

stranu orientovanou do venkovního prostředí a od schodišťového prostoru 

ho dělí stěna pouze poloviční velikosti, než je tomu u prvního bytu. Tato 

skutečnost se nutně musí projevit na rozdílu ve spotřebě tepla obou bytů. 

A platí to pochopitelně obecně, nejen pro T06B. 
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A nehraje roli třeba to, že majitel středového bytu topí méně a 
v krajním bytě možná více větrají? Roli to hrát může, ale úplně jinou, 

než by se mohlo zdát. Panelové bytové domy byly projektovány na 
jednotnou vnitřní teplotu, a proto se u nich záměrně neřešily izolační 

schopnosti mezi bytových dělících konstrukcí, stěn a stropů. Teplo 
tak v duchu fyzikálních zákonů samovolně a poměrně snadno 

přechází z míst s vyšší teplotou do míst chladnějších. To, že někdo 
topí méně, může klidně znamenat, že se nechává vytápět svými 
sousedy (těmi s vysokou spotřebou) právě prostupem tepla přes 

dělící konstrukce. 
 
Jak rychle uspořit tepelnou energii na celém objektu na bytovém domu?   
 
a) revitalizace zateplených fasád – zamezení tepelných úniků přes plášť 
budovy u bytových domů, které byly zatepleny více jak před 15lety, by bylo 
velmi vhodné, v rámci úspor tepelných energií znovu revitalizovat zateplení 
těchto domů, protože na dalších cca 15let dojde díky této revitalizaci, při 
které se na zateplené fasády domů opět nanesou chemické vrstvy, které 
obnoví tepelnou a protiplísňovou funkčnost fasády. V žádném případě se, 
jak tvrdí někteří z nezasvěcených, nejedná o pouhé umytí a barevný nátěr 
za miliony. Naopak touto revitalizací se opět dosáhne toho, že funkce 
zateplené fasády bude opět cca 15let plnit svoji funkci a výrazně tak 
zamezovat únikům tepelné energie z domu do vnějšího prostředí. BD 
Svitavy preferuje při těchto revitalizacích německou technologii firmy 
STO, která se nám z hlediska funkčnosti za léta praxe osvědčila nejlépe. 
Touto technologií revitalizované fasády získají na mnoho let samočistící 
schopnost zaručující aktivní, vlhkost regulující ochranu proti povětrnostním 
vlivům, která navíc chrání před řasami a plísněmi.  
Fasáda budovy, která je vystavená klimatickým podmínkám, je v průběhu 
času ovlivněna zejména vlhkostí a usazeninami nečistot. Poskytuje tak 
ideální živnou půdu pro mikroorganismy, jako jsou řasy a plísně, ve fasádě 
se tvoří trhliny, i mikroskopické, které následně ovlivňují její tepelnou a 
vodě odpudivou funkci, vznikají tepelné úniky a pronikající vlhkost přispívá 
k tvorbě plísní. Technologie „Lotosového efektu“ využívá vodu odpuzující 
(hydrofobní) povrch a speciální mikrostrukturu materiálu, která pracuje 
podobným způsobem jako na lotosovém listu. Výhodou v tomto případě je, 
že většina exhalací a prachových částic nemůže ani ulpět na povrchu 
fasády – jednoduše se odplaví při každém dešti. Riziko napadení řasami a 
plísněmi je tedy výrazně sníženo.  
 
Kompletní ošetření fasády domu technologií Lotosového Efektu chrání 
fasády zvláště udržitelným způsobem. Jejich samočisticí schopnost 
zaručuje aktivní, vlhkost regulující ochranu proti povětrnostním vlivům, 
která chrání před řasami a plísněmi a tepelnými úniky. Výsledek: špína 
odtéká spolu s deštěm. Fasáda zůstává po mnoho let čistá a nadále 
nedotčená a hlavně, plní svůj účel, jak má! 
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b) čištění otopných soustav – po cca 12letech bychom se rádi, v rámci 
úspor tepelných energií vrátili k chemickému a tlakovému vyčištění alespoň 
těch největších bytových domů. Máme spočítáno, že při současných 
cenách tepelné energie (tepla) je návratnost této investice cca 2roky a 
dojde k poklesu odběru tepelné energie pro každý jednotlivý dům o cca 
15%. V rámci toho projetu jsme odbornou firmou nechali po 12 letech 
zpracovat míru znečištění a ucpání topné soustavy. Naměření hodnoty 
jsme nechali vyhodnotit a ty přesně odpovídaly tomu, co jsem již uvedl o 
několik řádků výše. Náklady si lze lehce spočítat na jeden byt cca 3.800,- 
Kč. Bráno průměrnými hodnotami. Pak si již vezmete spotřebu nebo roční 
platbu za energie……… 
Veškeré informace, rady a pomoc zajistí technických úsek BD Svitavy.  
 
Zelená úsporám – solární panely na střechách apod. 
 
- Díky cenovým změnám v energetice byl technický úsek BD Svitavy přímo 
zavalen dotazy na program zelená úsporám, převážně ohledně instalace 
solárních panelů na výrobu elektrické energie a ohřev vody pro bytové 
domy. 
Z cela čistým svědomím pro všechny: 
- současná legislativa toto de facto neumožňuje. Jsou sice v jednání 
některé změny zákonů, ale zatím je na veřejnosti „ticho po pěšině“. Zelená 
úsporám je cílená na rodinné domy a novostavby. 
Proč to nejde v panelácích a bytovkách??? 
 
1. Elektrika  
– všichni majitelé a nájemníci bytů v jednom domě by museli dle současné 
legislativy přejít k jednomu jedinému dodavateli energie 
- v domě by musely být moderní dostatečně odolné a propracované rozvody 
elektřiny, a to nejen v bytech, ale hlavně ve společných prostorách 
(současnost – hliník a rozvody staré mnohdy cca 40let). 
- bezpečné úložiště akumulačních baterií ve společných prostorách (požární 
hledisko, stavební úpravy…..) 
- odečtové elektroměry pro každý byt….., a takto bych mohl pokračovat. 
 
2. Ohřev vody, topení 
- opět zásobník na teplou vodu (pro celý dům, aby byla kdykoli k dispozici, 
jaké množství…? Opět stavební úpravy, zásobník, čerpadla atd….. Měřáky 
odběru pro každý byt…. 
- co když tři dny nebude svítit sluníčko? Kdo dodá teplo a teplou vodu? 
V tomto případě zapomeňte na teplárnu, ta vám nebude vykrývat pouze 
jednorázovou nutnost odběru!!! 
 
Ač se to oproti různým reklamám, článkům, podbízivých povídání se 
všemi možnými manažery a politiky nezdá, bytových domů, které 
některé z těchto věcí využívají, jsou v celé republice pouze nižší desítky 
a jsou to převážně SVJ s nižšími počty bytů a již moderně postavené!!! 
A hlavně, výše investice je návratná cca za 17 let!!!! 
 

Martin Jansa, technický úsek BD Svitavy   
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Kontakty na pracovníky družstva 

Předseda představenstva družstva: 
Ing. Viktor Nováček   Sekretariát :         

tel: 461 533 746 e-mail: viktor.novacek@bdsvitavy.cz 

Ředitel družstva 
Monika Hladká 

tel: 461 533 529  
e-mail: monika.hladka@bdsvitavy.cz 
mobil: 602 516 732 

Sekretariát předsedy, referát členské a bytové 
agendy: 
Zdeňka Benešová  tel: 461 533 746  

e-mail: clenska@bdsvitavy.cz  
mobil: 731 441 555 

Technický úsek: 
Martin Jansa 

tel: 461 531 093  

e-mail:technik@bdsvitavy.cz   
mobil: 731 441 556  

Ekonomický úsek: 
Lenka Špinarová, nájemné, mzdy                   
Zuzana Svobodová, nájemné, SVJ                   
Alena Pallová, vyúčtování služeb                    
Jana Janoušková, vyúčtování služeb  

tel: 461 531 095  
tel: 461 531 095 
tel: 461 531 094 
tel: 461 531 094 

e-mail: najemne@bdsvitavy.cz                          
e-mail: najemne2@bdsvitavy.cz                        
e-mail: sluzby@bdsvitavy.cz                              
e-mail: sluzby2@bdsvitavy.cz 

Středisko výtahy 
Jaromír Chaloupka 

 
e-mail: vytahy@bdsvitavy.cz 
mobil: 606 041 109 

 
 
Úřední hodiny Bytového družstva 

 Úřední hodiny Pokladna  

Pondělí 8:00 – 12:00   13:30 – 14:45 8:00 – 12:00   13:00 – 14:30 
Středa 8:00 – 12:00   13:30 – 15:30 8:00 – 12:00   13:00 – 15:30 

Možnost sjednání schůzky mimo úřední hodiny pouze po předchozí 
telefonické domluvě. 


