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2   |   ZPRAVODAJ SBD SEVER 

Úřad na ochranu osobních Údajů 
upravuje svůj pohled na kamerové 
systémy v bytových domech

Kamerové systémy v  bytových domech 
jsou v  praxi hojně instalovány z  důvodu 
ochrany majetku. V  minulosti se objevily 
časté případy kolize se základními lidskými 
právy, a to konkrétně právem na soukromý 
a rodinný život. Z  tohoto důvodu Úřad na 
ochranu osobních údajů vyžadoval souhlas 
každého člena SVJ nebo BD, kterého však 
nebylo možné reálně dosáhnout. Postupem 
času Úřad svůj postoj k této věci upravoval 
tak, že v  konkrétních případech za urči-
tých podmínek není nutné mít k  dispozici 
souhlas s  pořízením kamer se záznamem. 
Jednou z takových podmínek je dostatečné 
zdůvodnění potřeby a užitečnosti takové-
ho zařízení. Takovou potřebu či užitečnost 
lze doložit například policejními protokoly, 
dokládajícími opakované krádeže, napří-
klad vloupáním apod.  Přitom je ale nutné 
přihlédnout k povaze prostor, které mají být 
sledovány. Souhlas všech obyvatel v  domě 
je nutný třeba v případě, pokud by byly mo-
nitorovány prostory spjaté se soukromým 
a osobním životem, například přístupy k by-
tům. 

Úřad vydal stanovisko č. 1/2016, které Zpravo-
daj Severu zveřejňuje v plném znění. 

1. Úřad pro ochranu osobních údajů (dále 
jen „Úřad“) vydává toto stanovisko vztahující 
se ke zpracování osobních údajů prostřed-
nictvím kamery se záznamem instalované 
v bytovém domě. Zohledňuje v něm vlastní 
dozorové poznatky, stejně jako závěry týkají-
cí se kamerových systémů obecně, vyplývají-
cí z  aktuální judikatury Nejvyššího správního 
soudu. Stanovisko uvádí souhrn povinností při 
takovém zpracování s ohledem na zvláštnosti 
kamerového systému v bytových domech, při-
čemž je založeno na obecném stanovisku Úřa-
du ke kamerovým systémům (se záznamem). 

2. Častými důvody pro zpracování osobních 
údajů – pořizování záznamů kamerovými sys-
témy jsou v případě bytových domů ochrana 
života a zdraví, ochrana majetku, prevence 
před vandalismem. Potřebnost kamerového 
systému musí každý, kdo kamerový systém 
hodlá provozovat, pečlivě uvážit, neboť je 
jeho povinností jako budoucího správce osob-
ních údajů stanovit legitimní účel zpracová-
ní osobních údajů (podle § 5 odst. 1 zákona 
č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů 
a  o  změně některých zákonů) tak, aby v pří-
padě potřeby byl schopen doložit potřebnost 
a užitečnost kamerového systému. Základním 
právním důvodem pro pořizování kamerové-
ho záznamu v bytovém domě je pak nejčas-
těji ochrana práv a právem chráněných zájmů 
správce a dotčené osoby dle § 5 odst. 2 písm. 
e) zákona o ochraně osobních údajů, kdy při 
splnění dále uvedených podmínek není nut-
né získat souhlas s pořízením a uchováváním 
záznamu. Provozovatel kamerového systému 
v bytovém domě je i v průběhu provozu po-
vinen kdykoliv prokázat, že kamerový systém 

jako prostředek k ochraně majetku a osob ve 
zvolené lokalitě je s ohledem na jistý zásah do 
soukromí osob řešením proporcionálním, a to 
zejména vůči přínosu pro bezpečnost.

3. Jednou ze základních otázek zpracování 
osobních údajů prostřednictvím kamerových 
systémů v bytových domech je posouzení po-
měru mezi hodnotami, které mají být chráněny, 
na jedné straně (např. ochrana života a zdraví, 
ochrana majetku), a  hodnotami, do kterých 
bude zasaženo, na straně druhé (ochrana 
soukromí). Každý, kdo hodlá instalovat a pro-
vozovat kamerový systém, musí posoudit, zda 
je zvolený prostředek (kamerový systém) způ-
sobilý a potřebný k dosažení cíle (např. odradit 
či následně odhalit pachatele krádeže) a vhod-
ně jej kombinovat s dalšími prostředky (např. 
zamykání dveří, mříže apod.) tak, aby zvolené 
řešení nepřiměřeně nezasahovalo do práva na 
soukromí všech lidí, kteří se v prostorách byto-
vého domu mohou pohybovat.

4. Při stanovení prostředků a způsobu zpra-
cování osobních údajů (tj. při nastavení kame-
rového systému), což je povinnost správce dle 
5 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních 
údajů, doporučuje Úřad přihlédnout k povaze 
prostor, které mají být sledovány, a to zejména 
k tomu, zda tyto prostory jsou obvykle prů-
chozí nebo pouze příležitostně navštěvovány, 
anebo zda slouží jako bezprostřední přístup 
k bytům, v nichž obyvatelé domu mají nárok 
na nejvyšší míru soukromí. 

5. Sledování prostor jako jsou sklepy a půdy 
a vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, 
prostory dopisních schránek, vnější plášť bu-
dovy (a jeho bezprostřední okolí), do soukro-
mí s ohledem na další parametry kamerového 
systému většinou zasahuje v  přiměřené míře 
a  z  hlediska zásad účelného a přiměřeného 
zpracování údajů nevyvolává zásadní problé-
my. V obdobném režimu jsou obvykle také 
vstupní dveře do domu, vstupní chodby k vý-
tahům a  schodištím i výtahy a  schodiště. Ve 
všech prostorách je však třeba dbát na pečlivé 
nastavení kamerového systému, zejména úhlu 
záběru kamery ve vztahu k celkovému rozsa-
hu snímaných prostor tak, aby současně, bez 
dalšího výslovného posouzení dle odstavce 3, 
nebyla snímána jiná místa, v nichž by sledová-
ním bylo více zasaženo soukromí obyvatel či 
návštěvníků.

6. V případě kamerového sledování vcho-
dových dveří do bytů se jedná o prostory, je-
jichž záběry mohou podstatně více vypovídat 
o  soukromém životě obyvatel. Provozováním 
kamerového systému zaměřeného na konkrét-
ní byty může docházet k závažným zásahům 
do práva na ochranu soukromého a osobního 
života a  lze jej uskutečnit jen ve výjimečných 
a odůvodněných případech, a to se souhlasem 
obyvatel dotčených bytů.

7. Souhlas s provozováním kamerového sys-
tému jako právní titul pro zpracování osobních 

údajů nelze obecně vyloučit, ovšem takový 
souhlas, udělený podle zákona o ochraně 
osobních údajů, lze následně odvolat. Pokud 
je souhlas získáván od všech obyvatel domu, 
přináší to problémy nejen v případě časté 
změny nájemníků nebo majitelů bytů apod., 
ale také nezletilých osob. „Souhlas většiny“, tj. 
usnesení společenství vlastníků jednotek či 
družstva k realizaci kamerového projektu, není 
kvalifikovaným souhlasem dotčených osob ve 
smyslu zákona o ochraně osobních údajů (jed-
ná se však o  faktor zdůvodňující potřebnost 
kamerového systému).

8. Doba uchovávání záznamů musí být sta-
novena tak, že nepřesáhne dobu potřebnou 
k  tomu, aby incident zaznamenaný kamerou 
bylo možno dále prošetřit a zajistit další ne-
zbytné informace, potřebné například k  pře-
dání záznamu příslušným orgánům či pojiš-
ťovně. Takovou dobou je obvykle nejvýše 7 
dnů, v případě příležitostně navštěvovaných 
prostor uvedených v odstavci 5 pak až 14 dnů. 
V  odůvodněných případech může správce 
dobu prodloužit. 

9. U obyvatel domu je nutné splnit informač-
ní povinnost, například prostřednictvím schů-
ze shromáždění společenství vlastníků jedno-
tek a  následným vyvěšením nebo rozesláním 
informace o zpracování všem obyvatelům 
domu, a  to ještě před zahájením zpracování. 
Informační povinnost vůči obyvatelům domu 
je nutno plnit v plném rozsahu požadovaném 
zákonem, neboť tento okruh subjektů údajů je 
správci předem znám, a ten má tak možnost 
bez zbytečného odkladu informovat ještě 
před zahájením shromažďování údajů. Uve-
dené platí i v případě nových obyvatel domu, 
kteří se do něj přistěhují již po instalaci a spuš-
tění kamerového systému.

10. V případě dalších osob, které do bytového 
domu budou přicházet nepravidelně, nepřed-
vídatelně, je správce povinen splnit informační 
povinnost alespoň umístěním informačních 
tabulek u všech vstupů do sledovaných pro-
stor (vč. vstupu do výtahu). Informační tabulka 
musí obsahovat alespoň informaci, že prostor je 
sledován kamerovým systémem, musí zde být 
uveden správce – provozovatel kamerového 
systému, resp. kontaktní osoba nebo sdělení, 
kde bude subjektu údajů poskytnuta (např. v pí-
semné podobě) kompletní informace o zpraco-
vání v rozsahu požadovaném zákonem.

11. Správce je povinen, a to ještě před zahá-
jením zpracování osobních údajů prostřednic-
tvím kamerového systému, oznámit zamýš-
lené zpracování Úřadu postupem podle 16 
zákona o ochraně osobních údajů. Úřad bude 
informovat veřejnost na svých webových 
stránkách, pokud vyhodnotí, že na některé 
z případů zpracování údajů prostřednictvím 
kamerových systémů v bytových domech lze 
uplatnit výjimku z  registrační povinnosti sta-
novené v § 18 odst. 1 zákona o ochraně osob-
ních údajů.
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V  pořadí již čtvrtý ročník populárního 
Dětského dne SBD Sever, Čs. Obce legi-
onářské a Libereckého kraje se uskuteční 
v areálu ve Vesci. Tentokrát výjimečně již 
o dva týdny dříve než v  předchozích le-
tech.

Zatímco v  loňském roce se více než 
patnáctitisícové návštěvě představila his-
torická vojenská technika při inscenaci 
tankové bitvy německého Wehrmachtu 
a Rudé armády u příležitosti oslav 70 let 
míru, v  letošním roce budeme svědky 
unikátní ukázky vojenské bojové techni-
ky, která byla nasazena v operaci Pouštní 
bouře. Chystaná tanková bitva připome-
ne právě letošní 25. výročí této vojenské 
operace v Perském zálivu. K vidění bude 

také legendární vrtulník AH 1 – Cobra. 
Nebudou chybět ani tradiční ukázky prá-
ce hasičů, policistů i vojáků.

Na své si přijdou také děti, pro které 
bude připravena opět široká paleta her 
a soutěží. Nebudou chybět ani oblíbené 
nafukovací atrakce a spousta další zá-
bavy. Stejně jako v  minulých letech se 
budou moci návštěvníci Dětského dne 
proletět vrtulníkem. Novinkou letošního 
ročníku bude závěrečná afterparty s  hu-
dební produkcí.

Nezapomeňte si do svých kalendářů 
poznamenat termín sobota 27. 8. 2016. 
Srdečně Vás všechny zveme.

Ing. Mgr. Petr Černý
Předseda představenstva SBD Sever 
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Výstavba nového sídla družstva  
s 15 nájemními byty pokračuje

2 |  Úřad na ochranu osobních údajů upravuje svůj 
pohled na kamerové systémy v bytových domech 
– Zpravodaj Severu přináší nové stanovisko 
úředníků na problematiku kamer

3 |  Dětský den SBD Sever a ČS. Obce legionářské se 
uskuteční i letos – tentokrát v jiném termínu

4 |   Nový trend – zateplování domů, zateplených 
již v minulosti – aktuální zkušenosti výrobce 
zateplovacích systémů

5 |  Nabídka pojišťovny Allianz ve spolupráci s SBD 
Sever

6 |  SBD Sever podalo připomínku k územnímu plánu 
města – řešení vytápění Liberce monopolem Tep-
lárny považuje družstvo za skandální

8 |  Energetický regulační úřad se vyjádřil k postupu 
Teplárny Liberec – úřad konstatoval, že výrobce 
tepla může poskytnout slevu pouze ze svého zisku  

8 |  Okénko pro členy SBD Sever – proběhlo jednání 
shromáždění delegátů

9 |  Příjem televize v bytových domech: kabelovka 
nebo společná anténa aneb pozemní (DVB-T) nebo 
kabelový (DVB-C) příjem televizních programů?

9 |  SBD SEVER navázalo spolupráci se společnostmi 
Extra Uklízení a Extra Stěhování – využijte 5% slevy 
na služby těchto společností 

10 |  Právní poradna – tentokrát na téma novely zákona 
o službách

10 |  Současné sídlo družstva v Lipové ulici se promění 
v byty – vznikne 7 nových nájemních bytů v centru 
města

11 |  Letní křížovka PhDr. Šilara

v ToMTo Čísle: 

FoTo na TITulu: 

kamerové systémy v bytových domech

dĚtský deN sbd sever a Čs. obce 
LeGIoNÁŘské se usKuTeČní I leTos
Tentokrát v novém termínu: 
poznamenejte si do svých kalendářů sobotu 27. srpna 2016

12. Zákon o ochraně osobních údajů 
správcům a dalším osobám, které na zá-
kladě jejich pověření zpracovávají osob-
ní údaje (zpracovatelům), ukládá po-
vinnost přijmout a dokumentovat řadu 
bezpečnostních opatření, aby nemohlo 
dojít k neoprávněnému nebo nahodilé-
mu přístupu k osobním údajům, k jejich 
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jejich jinému neoprávně-
nému zpracování, jakož i k jejich jinému 
zneužití. Tato opatření zahrnují zejména 
zabezpečení přenosové soustavy a zá-
znamového zařízení a vnitřní zabezpe-
čení (zejm. hesla pro přístup do záznamu 
či jeho šifrování). Zvláštní opatření musí 
být přijata v případě, pokud záznamové 
zařízení není uchováváno v samostatné 
zabezpečené místnosti.

13. Je nutno určit úzký okruh osob, jež 
mají k zařízení přístup a jimž jediným jsou 
známa hesla, dále vymezit případy, kdy 
tyto osoby mohou k záznamům přistu-
povat (většinou jen případy podezření 

z konkrétní trestné činnosti či přestupku 
a  škody na majetku) a  stanovit kompe-
tence a postup, jak s nimi mohou naklá-
dat včetně způsobu a dokumentování 
předání části záznamu dalším osobám 
(orgánům činným v trestním řízení, obec-
ní policii, pojišťovně). Všechny přístupy 
k záznamům a  operace s kamerovými 
záznamy musí být evidovány („logová-
ny“), aby bylo zřejmé, kdo, kdy a z jakého 
důvodu do záznamů nahlížel. Jakýkoliv 
svévolný přístup ke kamerovému sys-
tému a jeho záznamům (a  manipulace 
s  nimi) mimo stanovený bezpečnostní 
režim, bez důvodu prověření konkrétní-
ho incidentu, je deliktem podle zákona 
o  ochraně osobních údajů pod pokutou 
až 5 mil Kč.

14. Toto stanovisko nahrazuje stanovisko 
Úřadu č. 1/2008. Další informace o provo-
zování kamerových systémů naleznete 
na webu Úřadu v rubrice „Kamerové sys-
témy“.
   redakce
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Nový treNd: ZatePLovÁNÍ domŮ 
ZatePLeNých JIŽ v mINULostI 
dodaTeČnÉ Zesílení ZaTeplení eTIcs na eTIcs

V  současné době se stále zřetelněji proje-
vují nedostatky zateplovacích systémů (dří-
ve VKZS) aplikovaných v nedávné minulosti. 
Zateplení budov nevyhovuje z hlediska sou-
časných tepelně technických požadavků; 
dříve běžné tloušťky ETICS – 50 až 80 mm již 
nevyhovují a uživatelé zateplených budov 
postrádají požadovaný komfort, zateplovací 
systémy kolabují,…

Dnes požadované tloušťky ETICS se pohy-
bují běžně mezi 100 až 200 mm, nízkoener-
getické a pasivní domy dokonce až 400 mm. 

To vše dlouhodobě vede dodavatele 
zateplovacích systémů (ETICS) a především 
investory k  úvahám, jak nevyhovující stav 
zlepšit. Co tedy dělat se starým zateplovacím 
systémem, který již nevyhovuje tloušťkou 
izolantu?

Jako první řešení se nabízí dožilý zateplo-
vací systém odstranit a nahradit jej novým 
dle aktuálních požadavků. Je zde však nutno 
vzít v  potaz ekonomickou i  technologickou 
stránku provedení tohoto pracovního kroku, 
zejména pak vyvstává otázka demontáže 
a ekologické likvidace strženého materiálu 
(směs izolantu EPS/MW, cementové lepicí 
hmoty, skleněné síťoviny a omítky) a náklady 
s ní spojené.

Společnost Weber přichází s jednoduchým 
řešením sanace stávajícího staticky nesta-
bilního ETICS a také možnosti jeho zesílení 
(přiteplení) – to vše systémem Weber therm 
elastik SAN SA, Weber therm elastik SAN SAW 
mineral.

Systémy weber therm elastik SAN SA 
a  weber therm elastik SAN SAW mineral 
jsou tedy určeny k:

1) Základní sanaci ETICS
Základní sanace je zaměřena výhradně 

na stávající ETICS, přičemž není uvažováno 
s jeho zdvojením.

Možný rozsah základní sanace zahrnuje:

- servisní injektované ukotvení stávajícího  
       ETICS

- příprava povrchu stávajícího ETICS

- fi nální injektované ukotvení ETICS

nebo ke

2) Komplexní sanaci ETICS
Komplexní sanace umožňuje mimo 

rozsah základní sanace provedení zdvojení 
ETICS. Zvýší se tepelně izolační vlastnosti 
konstrukce, sníží se riziko kondenzace uvnitř 
souvrství a zároveň se odstraní nežádoucí 
tepelné mosty.

Cílem sanace je zabezpečení nestabilního 
ETICS vůči horizontálnímu a vertikálnímu 
zatížení s  využitím injektovaného kotvení 

Spiral Anksys. Pro kotvení ETICS s izolanty 
z EPS jsou určeny hmoždinky Spiral Anksys SA 
s injektážní hmotou SAF1/SAF3. Pro kotvení 
ETICS s izolanty z MW jsou určeny hmoždinky 
Spiral Anksys Wool SAW s injektážní hmotou 
SAF3

Servisní ukotvení:
  zabezpečení stávajícího ETICS vůči vlastní 

váze (smykovému zatížení) před fi nálním 
ukotvením

- vyrovnání případného odklonu a  zabez-
pečení rovinnosti stávajícího ETICS

- stabilizace ETICS v případě nesoudržnosti 
podkladu

- zvýšení nosné způsobilosti nestabilního 
ETICS

Finální ukotvení:
přenesení plného zatížení na kotvící sys-

tém bez ohledu na původní způsob lepení 
a kotvení ETICS

-  zabezpečení stávajícího ETICS včetně 
případného zdvojení vůči účinkům sání 
větru

-  zabezpečení stávajícího ETICS včetně 
případného zdvojení vůči smykovému 
zatížení

-  zvýšení celkové stability stávajícího 
ETICS včetně případného zdvojení vůči 
kombinovaným zatížením

Pro kotvení ETICS s izolanty z EPS jsou 
určeny hmoždinky Spiral Anksys SA 
s  injektážní hmotou SAF1/SAF3. Vícevrstvé 
izolace EPS + EPS:  zdvojení zateplovacích 
systémů na bázi EPS kotvící systém Spiral 
Anksys typ kotvy SA15+ s injektáží hmotami 
SAF1/SAF3, rozsah kotvení 80 – 230 mm, 
izolanty EPS s min. CS (10) 70 kPa. Jednovrstvá 
izolace EPS:  kotvící systém Spiral Anksys, typ 
kotvy SA15+ s injektáží hmotami SAF1/SAF3, 
rozsah kotvení 80 – 300 mm, izolanty EPS 
s min. CS (10) 70 kPa.

Pro kotvení ETICS s izolanty z MW jsou ur-
čeny hmoždinky Spiral Anksys Wool SA-W 

s  injektážní hmotou SAF3. Vícevrstvé izolace 
MW + MW/EPS + MW:  zdvojení zateplovacích 
systémů na bázi MW, případně EPS + MW, 
kotvící systém Spiral Anksys, typ kotvy SA-W/
SM 70 s injektáží hmotou SAF3, rozsah kotve-
ní 100 – 230 mm, izolanty z MW s min. TR 10 
kPa. Jednovrstvá izolace MW:  kotvící systém 
Spiral Anksys, typ kotvy SA-W/SM 70 s injek-
táží hmotou SAF3, rozsah kotvení 100 – 300 
mm, izolanty z MW s min. TR 10 kPa.

Weber therm elastik SAN SA / SAN SAW 
min je systém s národním certifi kátem, který 
je ekonomicky výhodným řešením šetrným 
k životnímu prostředí

Jak sanaci ETICS začít? 

Nejprve je nutno ověřit vnitřní skladby za-
teplovacího systému, skladbu a stav jednot-
livých komponentů a stav podkladu je třeba 
ověřit otevřenými sondami do zateplovacího 
systému

Doporučené rozměry jsou cca. 1 x 1 m (po-
čet a rozmístění stanoví projektant)

Výsledky zjištěné průzkumem provedené 
sondy a návrhových hodnot zesílení ETICS  
musí být zapsány do Zjišťovacího protokolu 
a na jeho základě je následně vypracován 
statický posudek. 
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PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI WEBER:
Weber Saint Gobain je dnes v České repub-
lice jedním z  nejvýznamnějších dodavatelů 
a výrobců vysoce kvalitních fasádních a za-
teplovacích systémů, štukových, tepelně 
izolačních a sanačních omítek, nátěrů, tech-
nických malt, vyrovnávacích a samonivelač-
ních podlahových hmot, lepidel na obklady 
a dlažby. 

Nabízí komplexní škálu řešení, využívá 
moderní technologie, založené na nejvyšších 
technických požadavcích.



Jak systém s injektovaným kotvením Spiral Anksys  funguje?

Speciální hmoždinky Spiral Anksys přenášejí ohybové a smykové síly. Hmoždinky se osazují 
do otvorů vyvrtaných přes izolant.

Defi nitivním krokem injektovaného kotvení je vyplnění injektážní hmotou SAF1/SAF3.
Přebytečnou pěnu stačí seříznout a dále se postupuje způsobem běžným pro technologii ETICS.

Ing. František Jurák

obchodně technický poradce

divize WEBER

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
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S vámi od A do Z

Co Vám nabízíme? 
• pojištění domácnosti   • pojištění odpovědnosti 

Orientační kalkulace pojištění
Pojistná 
částka

Domácnost
- varianta

Odpovědnost
- varianta

Roční 
pojistné

200 000 Kč Optimal Normal 1 667 Kč

500 000 Kč Exkluziv Optimal 1 819 Kč

750 000 Kč Exkluziv Exkluziv 2 729 Kč

Cena je kalkulována v rámci propojištěnosti domácnosti a odpovědnosti.

požár výbuch úder pád 
letadla

vichřice, 
krupobití

voda z vodo-
vodního 
zařízení 

krádež 
vloupáním, 

loupež

imploze

povodeň, 
záplava

sesuv, 
zemětřesení

tíha 
sněhu

pád 
předmětů

mráz 

rázová 
vlna nad-

zvukových 
letadel

znečištění 
kouřem

voda 
z kanalizace

přepětí, 
podpětí

vandalismus

rozbití 
skla 

atmosfé-
rické srážky

chybná 
funkce 

sprinkleru

náraz 
vozidla

únik vody poškození 
fasády

zkrat 
v elektro-
motorech

Pojistná rizika ve variantě Normal: 

ztráta 
nájemného

Ve variantě Optimal máte navíc:

Ve variantě Exkluziv máte navíc:

Máte zájem o konkrétní nabídku pojištění?
Stačí zaslat na e-mailovou adresu 
tyto údaje a my Vám do druhého dne zašleme kalkulaci na míru.
• Jméno, příjmení • Adresu místa pojištění
• Adresu trvalého bydliště • Nachází se v přízemí či v patře?
• Korespondenční adresu • Jaká je plocha domácnosti?
• E-mail • Celkovou pojistnou částku
• Mobilní telefon 

Pojištění domácnosti
Exkluzivní nabídka pro
SBD SEVER

sbdsever@allianz.cz S vámi od A do Z

Co Vám nabízíme? 
• pojištění domácnosti   • pojištění odpovědnosti 

Orientační kalkulace pojištění
Pojistná 
částka

Domácnost
- varianta

Odpovědnost
- varianta

Roční 
pojistné

200 000 Kč Optimal Normal 1 667 Kč

500 000 Kč Exkluziv Optimal 1 819 Kč

750 000 Kč Exkluziv Exkluziv 2 729 Kč

Cena je kalkulována v rámci propojištěnosti domácnosti a odpovědnosti.

požár výbuch úder pád 
letadla

vichřice, 
krupobití

voda z vodo-
vodního 
zařízení 

krádež 
vloupáním, 

loupež

imploze

povodeň, 
záplava

sesuv, 
zemětřesení

tíha 
sněhu

pád 
předmětů

mráz 

rázová 
vlna nad-

zvukových 
letadel

znečištění 
kouřem

voda 
z kanalizace

přepětí, 
podpětí

vandalismus

rozbití 
skla 

atmosfé-
rické srážky

chybná 
funkce 

sprinkleru

náraz 
vozidla

únik vody poškození 
fasády

zkrat 
v elektro-
motorech

Pojistná rizika ve variantě Normal: 

ztráta 
nájemného

Ve variantě Optimal máte navíc:

Ve variantě Exkluziv máte navíc:

Máte zájem o konkrétní nabídku pojištění?
Stačí zaslat na e-mailovou adresu 
tyto údaje a my Vám do druhého dne zašleme kalkulaci na míru.
• Jméno, příjmení • Adresu místa pojištění
• Adresu trvalého bydliště • Nachází se v přízemí či v patře?
• Korespondenční adresu • Jaká je plocha domácnosti?
• E-mail • Celkovou pojistnou částku
• Mobilní telefon 

Pojištění domácnosti
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NabÍdka PoJIŠŤovNy aLLIaNZ 
ve spoluprÁcI s sbd sever
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sbd sever PodaLo PŘIPomÍNkU 
k ÚZemNÍmU PLÁNU mĚsta  
řeŠení vYTÁpĚní lIberce MonopoleM 
TeplÁrnY povaŽuje druŽsTvo Za sKandÁlní

doKuMenT  
PŘIPomÍNka k NÁvrhU ÚZemNÍho PLÁNU

Připomínka směřuje k textové části návrhu 
územního plánu kapitole D. 2.5 Zásobování 
teplem v kontextu s odstavci C. 2.6.4, C2 6. 5. 
a B2.2.16.

V  článku D. 2.5.2. se navrhuje řešit území 
města Liberce z  hlediska zásobování tepel-
nou energií rozdílně ve dvou územních cel-
cích a to v  rozdělení na oblasti SZTE určené 
pro oblasti zásobování z  centrálního zdroje 
(TERMIZO a Teplárna Liberec) a oblasti mimo 
SZTE. Zatímco v  první oblasti se navrhuje 
nepřipouštět odpojování od SZTE bez pro-
kázaného ekonomického a ekologického 
odůvodnění a požaduje se připojení nových 
odběratelů tepla k SZTE, v oblasti mimo SZTE 

se uvažuje o zásobování ekologickými zdroji 
(zemní plyn, solární technologie, tepelná čer-
padla apod.).

Dále se v  článku D. 2.5.4. hovoří o tom, 
že při povolování odpojování jednotlivých 
odběrů od SZTE z  hlediska zachování 
rentability systému započítat do srovnatelné 
ceny tepla i roli spalovny TERMIZO v systému 
odpadového hospodářství města Liberce. 
A dále z hlediska ochrany životního prostředí 
prověřit účinky koncentrace neposuzovaných 
malých zdrojů znečištění přímo v  obytných 
plochách.

K výše uvedeným ustanovením vyslovuje-
me tyto připomínky:

1. Obecně: Takto definované požadavky 
jsou v  rozporu s  právními předpisy ČR. Po-
drobnosti zde uvedené neodpovídají obec-
nému charakteru územního plánu, tak jak je 
definován zákonem o územním plánování. 
Z  tohoto důvodu je nutné kapitolu D. 2.5 
z návrhu vypustit nebo přepracovat souladně 
s právními normami ČR.

2.  Podrobněji k obsahu textu:

a) v článku D. 2.5.4. je použito slovní spo-
jení „při povolování odpojování jednotlivých 
odběrů od SZTE…“. Citovaná věta je naprosto 
nesmyslná, neboť předmětem rozhodování 
orgánů veřejné správy (stavební úřad apod.). 
v  žádném případě není „povolování odpo-

Vedení liberecké radnice, které vzešlo 
z  výsledků komunálních voleb v  roce 2014, 
složené z hnutí ANO a Změna, se k problému 
předraženého tepla v  Liberci postavilo 
doslova skandálně. V  době, kdy ceny plynu 
klesly na historické minimum, nabídla 
Teplárna Liberec svým klientům pouze slevu 
ve výši 14,5 % na pětileté kontrakty. Tuto slevu 
interpretuje tak, že zákazníci jsou s Teplárnou 
a cenou spokojeni. Teplárna Liberec se chystá 
uvést do života projekt s  názvem GreenNet 
za více než 350 mil. Kč s  využitím dotací. 
Přestože vedení města se vždy zaštiťovalo 
tím, že všechny důležité kroky budou 
diskutovány s  veřejností, tak tento projekt 
z  pera managementu Teplárny Liberec se 
dává do pohybu i přes drtivé negativní 
vyjádření jak veřejnosti odborné, tak i laické. 
A navíc se radniční koalice rozhodla do 
textové části nového územního plánu zařadit 
taková opatření, která definitivně znemožní 
komukoliv se od drahého zásobování teplem 
odpojit.

Stále více se přitom ukazuje, že současný stav 
není trvale únosný a zatížení vysokou cenou 
tepla je třeba řešit rychle, neboť se ukazuje, 
že systém CZT není možné provozovat levněji 
než jiné alternativní typy vytápění. V  praxi 
tedy dochází k  námi předvídané situaci, že 
tlak odběratelů z  řad společenství vlastníků 
i domovních samospráv roste a  v  domech, 

kde není problém s připojením na plyn nebo 
není nedostatek elektrické energie, dochází 
k  instalaci alternativních zdrojů vytápění 
v  podobě domovních plynových kotelen 
(jako například v případě našeho největšího 
klienta z  řad SVJ, liberecké „Hokejky“) nebo 
tepelných čerpadel. Bohužel existují lokality, 
kde dostatek plynu zatím není k dosažení a pro 
tyto domy neexistuje v současnosti náhradní 
alternativa zajištění vytápění a ohřevu vody. 
Přesto družstvo neustále zkoumá možnosti 
zajištění možných alternativ i v  oblastech, 
kde není zemní plyn k  dispozici nebo není 
ze strany města umožněno ho smysluplně 
využívat. Prioritou však zůstává budování 
plynových kotelen, které vykazují nejnižší 
provozní náklady. SBD Sever aktuálně 
provozuje celkem 31 plynových kotelen, 
včetně vlastní kotelny v objektu Papírová.

Mnoho našich klientů má však nejbližší 
plynovou přípojku takřka na dosah, jen 
několik metrů od domu, takže by nebylo 
obtížné přivést plyn až do objektu. Za tímto 
účelem musí být použity pozemky města 
Liberec (komunikace, chodníky), které však 
stále odmítá vydávat souhlasy s  překopem 
těchto pozemků, a to i v  případech, kdy se 
jedná jen o několik málo metrů výkopu. 
Z  tohoto důvodu rozhodlo představenstvo 
družstva v  minulosti o podání žaloby na 
město Liberec.  V  soudním sporu nebylo 

družstvo úspěšné, a to ani v  odvolání ani 
v následném  dovolání.  Úspěšná nebyla ani 
ústavní stížnost, protože se Ústavní soud 
odmítl kauzou meritorně zabývat. 

Dle rozhodnutí soudu tedy záleží výhradně 
na rozhodnutí vedení města, jak se k jednot-
livým žádostem postaví. Bohužel současné 
vedení zastává ve vztahu k Teplárně Liberec 
pozici zachovat systém zásobování teplem 
v současném rozsahu, proto v návrhu textové 
částí nového územního plánu rozděluje z hle-
diska vytápění město na část v  současnosti 
obsluhovanou Teplárnou Liberec a ostatní 
části. V části dnes vytápěné Teplárnou nebu-
de dle tohoto návrhu možnost se od systému 
zásobování teplem v žádném případě odpo-
jit a v případě nových staveb bude povinnost 
tyto stavby na systém vytápění Teplárně Libe-
rec naopak připojit.

Poté, co se představenstvo družstva sezná-
milo s tímto návrhem, podalo v zákonné lhů-
tě dne 14. dubna 2016 písemnou připomínku 
k tomuto návrhu. Připomínka směřuje k tex-
tové části návrhu územního plánu kapitole D. 
2.5 Zásobování teplem v kontextu s odstavci 
C. 2.6.4, C2 6. 5. a B2.2.16. Celý text připomín-
ky k územnímu plánu zveřejňujeme pro čte-
náře Zpravodaje Severu.

Ing. Mgr. Petr Černý



jování od SZTE, tedy od Teplárny Liberec“, 
ale vydání stavebního povolení na výstavbu 
nového lokálního zdroje tepla (např. plynové 
kotelny). Zmíněné“ odpojování“ je čistě věcí 
uzavřené kupní smlouvy mezi dodavatelem 
tepla a kupujícím, jde tedy čistě o soukromo-
právní vztah, do kterého nemůže orgán veřej-
né moci zasahovat. Město Liberec zde faktic-
ky přiznává, že současná praxe neumožnění 
použití pozemků ve vlastnictví města Liberec 
k přivedení plynové přípojky byť jen několik 
metrů k  bytovým domům, je faktickým roz-
hodováním o „(ne)povolování odpojování od 
Teplárny Liberec“. 

Na druhou stranu, pokud by byl žadatelem 
o vydání stavebního povolení na výstavbu 
lokálního zdroje tepla subjekt, který by měl 
plyn nebo jinou komoditu nutnou k  výrobě 
tepla zajištěnu, těžko lze požadovat po sta-
vebním úřadu, aby v rámci vydání stavebního 
povolení zkoumal otázku odpojení od SZTE, 
neboť mu to zjevně nepřísluší.

b) K  požadavku a definici „ekonomického 
a ekologického“ odůvodnění při „povolování 
odpojování“… Nejedná se, jak uvedeno výše, 
o „povolování odpojování“, byť by to Teplárna 
Liberec přála, ale o vydání stavebního povo-
lení k výstavbě nového (lokálního) zdroje tep-
la.  „Ekonomické a ekologické“ odůvodnění je 
definováno v odst. D. 2.5.4., kde se hovoří, že 
„z  hlediska zachování rentability systému se 
má započítat do srovnatelné ceny tepla i role 
spalovny TERMIZO v systému odpadového 
hospodářství města Liberce.“ Takový poža-
davek nelze na žadatele o vydání stavební-
ho povolení k výstavbě nového zdroje tepla 
objektivně klást. Je obecně známé, že z nově 
pořízeného lokálního zdroje tepla – domovní 
plynové kotelny na zemní plyn při součas-
ných cenách této komodity na trhu včetně 
započtení pořizovacích nákladů kotelny při 
její uvažované životnosti 15 let vyrobíme 1 GJ 
tepla za cenu v  úrovni 370-430 Kč/GJ. Tedy 
za cenu, která je v průměru na cca 57 % sou-
časné nejvýhodnější ceny z Teplárny Liberec 

(po započtení 14,5% věrnostní slevy) a na 
49 % ceny ceníkové. Takovou kalkulaci je sice 
možné stavebnímu úřadu žadatelem předlo-
žit, ale jak do této ceny promítnout „roli spa-
lovny TERMIZO v  odpadovém hospodářství“ 
je zjevně nejasné (výše poplatku za likvidaci 
odpadu je stanovena vyhláškou). Z  logiky 
věci vyplývá, že nově pořizovaný zdroj tepla 
bude vždy ekonomičtější, jinak by nedochá-
zelo k odpojování od SZTE.

c) v odst. B 2. 2. 16 se píše „ve společensko-
ekonomicky optimálním rozsahu zachovat 
rekonstruovaný systém zásobování tepelnou 
energií s  ohledem na nezastupitelnost 
spalovny TERMIZO v  systému odpadového 
hospodářství města Liberce.“  Pokud má 
město Liberec zájem na spalování svého 
odpadu ve spalovně TERMIZO a následně 
preferuje výrobu a distribuci tepla z  tohoto 
odpadu, bylo by „společensko-ekonomicky 
optimální“, aby cena, za kterou distributor 
(Teplárna Liberec) nakupuje vyrobené teplo 
od výrobce (TERMIZO) byla výrazně levnější 
než cena nakupovaného zemního plynu 
Teplárnou Liberec. V  minulosti dle vyjádření 
vedení Teplárny Liberec cena nakupovaného 
tepla ze společnosti TERMIZO v  podstatě 
kopírovala cenu nakupovaného zemního 
plynu. V  současnosti se domníváme, že 
tržní cena plynu je daleko pod úrovní ceny 
nakupovaného tepla ze společnosti TERMIZO.  
Prodejní cena tepla ze spalovny TERMIZO 
je určována jen a výhradně uzavřenou 
smlouvou mezi touto společností a Teplárnou 
Liberec. Tyto soukromé obchodní společnosti 
mají ovšem identického majoritního vlastníka 
a z  tohoto pohledu se jedná o zjevný střet 
zájmu, jehož odrazem je i současná situace. 
V současnosti dosahuje společnost TERMIZO 
ročních zisků v řádech desítek milionů korun 
ročně. Na tomto zisku se nejvýznamněji 
podílí právě prodej tepla, nikoliv příjmy 
z tržeb za spalování odpadu nebo za výrobu 
elektrické energie. Na straně druhé dosahuje 
Teplárna Liberec významně menších zisků 
při extrémně vysoké ceně vyráběného 

tepla s  dlouhodobým klesajícím objemem 
produkce.  Je v  rozporu s pravidlem jednání 
s  péčí řádného hospodáře, aby docházelo 
k  nákupu tepla ze společnosti TERMIZO 
společností Teplárna Liberec za ceny vyšší 
než je nákupní cena zemního plynu.

d) navrhované rozdělení oblastí na oblasti 
s SZTE a ostatní je v rozporu s deklarovaným 
„společensko-ekonomicky optimálním roz-
sahem“.  Je totiž společensko-ekonomicky 
naprosto nezdůvodnitelné, proč by se stáva-
jícím odběratelům SZTE, kteří jsou lokalizo-
váni v oblasti stávajícího SZTE mělo zamezit 
v budování lokálních zdrojů tepla, když např. 
plynová přípojka je vzdálena jen několik 
metrů nebo desítek metrů od těchto domů 
a vybudování nového ekologického a eko-
nomického (výrazně levnějšího) zdroje s  se-
bou nenese žádné vysoké náklady. Zatímco 
v případě domů v lokalitách mimo SZTE bude 
budování dlouhých rozvodů plynu preferová-
no. Naopak je společensko-ekonomicky opti-
mální, aby k odpojení od systému SZTE došlo 
všude tam, kde to bude z hlediska nároků na 
technickou infrastrukturu snadné. Tím bude 
docíleno stavu, že SZTE bude zásobovat tep-
lem pouze v nezbytně nutném rozsahu  loka-
lity, kde by vybudování jiného zdroje nemělo 
společensko-ekonomické opodstatnění.

e) v čl. D. 2.5.2 se mj. bez dalšího uvádí, že 
v  oblasti SZTE „rovněž požadovat připojení 
nových odběratelů k  SZTE.“ Těžko lze spra-
vedlivě požadovat, aby stavebník, který bude 
stavět v lokalitě SZTE připojil svou budovu na 
SZTE, když bude mít k dispozici jiné levnější 
možnosti. K takovému jednání stavebníků by 
zcela jistě docházelo v situaci, kdyby cena ze 
SZTE byla konkurence schopná. 

Za Stavební bytové družstvo Sever

Ing. Mgr. Petr Černý
předseda představenstva 

Ing. Vratislav Šedivý
II. místopředseda představenstva
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eNerGetIcký reGULaČNÍ ÚŘad se 
vyJÁdŘIL k PostUPU tePLÁrNy LIberec

V  loňském roce jsme ve Zpravodaji 
Severu informovali naše čtenáře o postupu 
Teplárny ve věci nových smluv na dodávky 
tepla. Marketingově Teplárna Liberec pojala 
tuto akci jako slevu pro věrné zákazníky. Při 
podepsání pětiletého kontraktu jde o slevu 
14,5 %.

Skutečnost byla ale taková, že nebylo příliš 
na výběr. Buď mohlo družstvo setrvat u stáva-
jící smlouvy, nebo podepsat novou na jeden 
rok nebo pět let. Pokud bychom zvolili stá-
vající smlouvu, Teplárna by i nadále účtova-

la cenu dvěma složkami, tak zvanou cenu za 
kapacitu a cenu za odebrané množství. Zvolit 
tuto variantu by znamenalo nejenom vzdát 
se poskytované slevy, ale přistoupit na nové 
ceny Teplárny podle ceníku pro rok 2016, což 
nebylo vůbec výhodné. Cena za odebrané 
množství se sice snižovala v ceníku z 517 na 
490 Kč/GJ, tedy o 5,2 %, avšak cena za kapa-
citu se zvyšovala z 3.220 Kč/kWh na 4.481 Kč/
kWh, tedy o více než 39 %.  Volba této varian-
ty by nebyla v žádném případě výhodná, ov-
šem k této variantě by byli odsouzeni všichni 
ti, kteří by nepřistoupili na návrh Teplárny 

k uzavření nové smlouvy na jeden rok nebo 
pět let se slevou až 14,5 %.

Co však znamená uzavření nové smlou-
vy? V nové kupní smlouvě se uvádí, že teplo 
bude účtováno v  jednosložkové ceně s  vy-
účtováním a z  této ceny bude poskytnuta 
sleva. Avšak již v cenovém ujednání, které je 
přílohou kupní smlouvy, se dočteme, co zna-
mená ono vyúčtování jednosložkové ceny. Je 
zde totiž napsáno, že cena uvedená v kupní 
smlouvě dle ceníku Teplárny je pouze cenou 
předběžnou. Cenové ujednání následně totiž  

pokračování na straně 8
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obsahuje tzv. cenovou doložku podle § 2154 
občanského zákoníku, který umožňuje doda-
tečné upravení ceny. Toto upravení ceny je 
definováno v cenovém ujednání následovně: 
„Smluvní strany se dohodly, že ceny tepelné 
energie pro vytápění a ceny tepelné energie 
pro přípravu teplé vody… jsou… stanoveny 
jako předběžné ceny… Po ukončení a uza-
vření regulovaného roku provádí Dodavatel 
výslednou kalkulaci ceny. Výsledná kalkulace 
ceny tepelné energie obsahuje skutečné eko-
nomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk, 
DPH a  skutečné množství dodané tepelné 
energie v regulovaném roce.“

Co z  toho vyplývá? Že odběratel má sice 
jistotu, že obdrží 14,5% slevu z  ceny tepla 
(sleva se týká pouze tepla, nikoliv ohřevu 
teplé vody, který je tak dražší než ohřev vody 
v  elektrickém bojleru), ale bohužel neví, jak 
vysoká tato cena bude. Cena jednosložková 
se tak chová fakticky stejně jako cena 
dvousložková. Vzhledem k  formulaci 
cenového ujednání, že kalkulace obsahuje 
všechny oprávněné náklady včetně zisku, tak 
navíc není ani zřejmé, jestli ona 14,5% sleva 
již není započtena do těchto nákladů. 

Na základě výše uvedených skutečností se 
představenstvo SBD Sever rozhodlo podat 
žádost o prošetření postupu Teplárny Liberec 
Energetickému regulačnímu úřadu. Žádost 

byla odeslána dne 1.12 2015. Energetický úřad 
ve svém vyjádření v podstatě konstatoval, že 
kroky uskutečněné Teplárnou Liberec jsou 
v souladu s rozhodnutím ERÚ, když například 
délka kontraktu se zákazníkem opravňuje 
Teplárnu poskytnout zákazníkovi slevu. 
Avšak ERÚ konstatoval, že tato sleva nesmí 
být v  žádném případě poskytována na úkor 
jiného zákazníka, to znamená, že musí být 
poskytnuta ze zisku Teplárny, případně může 
způsobit Teplárně ztrátu. Po zvážení všech 
skutečností se představenstvo rozhodlo 
akceptovat 5 leté smlouvy s Teplárnou, a to 
zejména z  důvodu, že smlouva je kdykoliv 
vypověditelná a jedinou sankcí je vratka 
poskytnuté slevy. Stejné doporučení dalo 
družstvo také svým klientům z řad SVJ. Tento 

postoj nicméně nelze interpretovat tak, 
jak činí Teplárna Liberec, jako spokojenost 
klientů Teplárny se sníženou cenou a ochotu 
pokračovat za těchto podmínek v  odběrech 
tepla po dobu pěti let. 

Zároveň chce mít SBD Sever jistotu, že 
Teplárna Liberec dodrží podmínky definova-
né Energetickým regulačním úřadem. Proto 
v  minulých dnech družstvo požádalo město 
Liberec podle zákona č. 106/1999 Sb. o svo-
bodném přístupu k informacím o informace, 
které se týkají smluvních vztahů Teplárny Li-
berec s jejich majetkově spřízněnými firmami. 

Ing. Mgr. Petr Černý

Ve středu 1. června letošního roku proběh-
lo v  Clarion Grandhotelu Zlatý lev jednání 
shromáždění delegátů Stavebního bytového 
družstva Sever. Z 28 zvolených delegátů, zá-
stupců členů družstva, se shromáždění zú-
častnilo 25 delegátů, 2 delegáti se z vážných 
důvodů z jednání omluvili.

Jedním z  projednávaných bodů bylo 
každoroční schválení řádné účetní závěrky 
a vypořádání hospodářského výsledku. 
Družstvo, které v  roce 2015 zvýšilo počet 
spravovaných bytů na 8.549, hospodařilo 
v loňském roce se ziskem před zdaněním ve 
výši 143 tis. Kč.

Ve zprávě o činnosti představenstva 
družstva bylo uvedeno, že kromě zmíněných 
8.549 bytových jednotek družstvo rovněž 
spravuje nebytové prostory v  počtu 1  438 
(z  toho 554 družstevních garáží), zpravidla 
řadové garáže a garážová stání. Tato čísla 
dělají z  SBD Sever největšího správce 
nemovitostí v  Liberci a i v  našem kraji. SBD 
Sever má v současné době uzavřeno 207 
smluv o zajištění správy společných částí 
bytových domů a dále spravuje 24 domů ve 

vlastních domovních samosprávách. V 21 
společenstvích vlastníků s  právní osobností 
(v souhrnu u 1362 bytů) byla družstvu 
dána důvěra vykonávat funkci předsedy 
společenství (meziroční nárůst 5 společenství 
vlastníků), ve dvou spravovaných SVJ je 
družstvo prostřednictvím svého zástupce 
členem výboru. Družstvo také spravuje 
bytový fond měst a obcí, konkrétně měst 
Česká Lípa a Jilemnice a také Českého Dubu.

Shromáždění delegátů schválilo účetní 
závěrku družstva za rok 2015 včetně návrhu 
na vypořádání hospodářského výsledku 
za tento rok. Shromáždění delegátů také 
v  souladu s  metodickým pokynem schválilo 
výši odměn členů představenstva a kontrolní 
komise, která zůstává již několik let 
nezměněna.

Shromáždění delegátů se věnovalo také 
problematice Koncepce rozvoje družstva 
pro roky 2017 – 2020. Koncepce, která 
v  sobě zahrnuje i plán úspěšné realizace 
schválených rozvojových projektů družstva 
v oblasti nové výstavby, byla shromážděním 
delegátů schválena. 

Asi nejrozsáhlejším bodem jednání byl bod 
týkající se úvěrování stávající výstavby no-
vého sídla družstva s  15 byty v  ulici Bažantí 
v  horním centru Liberce. V  tomto bodě roz-
hodli delegáti o zvýšení částky investičního 
úvěru od ČSOB až o 10 mil. Kč. Celková výše 
úvěru na tuto akci může dosáhnout až 38 mil. 
Kč.

V  souvislosti s  výstavbou objektu nového 
sídla družstva, projednávalo opětovně 
shromáždění delegátů návrh na nové využití 
stávajících prostor správy družstva v  Lipové 
ulici. Zatímco před třemi lety bylo rozhodnuto 
o vybudování ubytovacího centra pro matky 
s  dětmi, představenstvo družstva předložilo 
shromáždění návrh na změnu tohoto 
usnesení s  tím, že tyto nebytové prostory 
budou přestavěny na byty, které bude 
družstvo pronajímat. Tento návrh byl přijat 
a Zpravodaj Severu o tomto záměru píše na 
jiném místě.

redakce

okéNko Pro ČLeNy sbd sever 
dne 1. Června 2016 probĚhlo jednÁní 
shroMÁŽdĚní deleGÁTů sbd sever
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PŘÍJem teLevIZe v bytových domech 
KabelovKa nebo spoleČnÁ anTÉna?
pozemní (dvb-T) nebo kabelový (dvb-c) příjem televizních programů

sbd sever NavÁZaLo sPoLUPrÁcI  
se spoleČnosTMI eXTra uKlíZení a eXTra 
sTĚhovÁní    využijte 5% slevy na služby těchto společností!
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Pokud nyní využíváte „bezplatný“ příjem 
televizních programů pozemního digitálního 
vysílání (DVB-T), např. prostřednictvím spo-
lečné televizní antény, věřte, že přichází doba, 
kdy se budou věci měnit. V České republice je 
rozhodnuto o přechodu ze standardu  DVB-
-T na standard DVB-T2/HEVC s  tím, že první 
změny by měly nastat již na podzim letošního 
roku. Odborníci v současné době o přechodu 
na DVB-T2/HEVC hodně diskutují, ale málo-
kdo ze stávajících běžných uživatelů DVB-T si 
uvědomuje, co vlastně bude tato změna pro 
něj znamenat. 

Není DVB-T jako DVB-T
Jaký rozdíl je mezi DVB-T a DVB-T2/HEVC? 

Zásadní, ale zabývat se technickými detaily 
nemá příliš velký smysl. Zjednodušeně však 
lze říci, že kdo má dnes televizi nebo set-top-
-box pro příjem DVB-T, tak pro příjem progra-
mů ve standardu DVB-T2/HEVC bude muset 
své zařízení vyměnit a to platí i pro novější 
zařízení, která sice podporují příjem DVB-T2, 
ale jen ve formátu MPEG-4. Dalším zásadním 
důsledkem přechodu na DVB-T2/HEVC je 
skutečnost, že příjem komerčních televizních 
stanic již s největší pravděpodobností nebu-
de „bezplatný“.  Komerční televize plánují, že 

jejich programy v DVB-T2/HEVC budou kódo-
vané a placené obdobně jako příjem progra-
mů ze satelitu nebo v sítích kabelové televize 
a „zadarmo“ tak bude možné přijímat pouze 
programy České televize. 

DVB-T2/HEVC a kabelová televize
Změní se příjem digitálního vysílání DVB-

-C v  sítích kabelové televize v  souvislosti 
s přechodem pozemního digitálního vysílání 
z DVB-T na DVB-T2/HEVC? Nezmění. Standar-
du DVB-C v  sítích kabelové televize se pře-
chod na DVB-T2/HEVC nijak nedotkne a vše 
bude fungovat stejně jako dosud. Zařízení, 
která dnes mají zákazníci od poskytovatele 
služeb kabelové televize pro příjem digitál-
ních DVB-C programů k dispozici, se nebu-
dou muset měnit a uživatelé těchto služeb 
nebudou muset přechod na DVB-T2/HEVC 
sami řešit. 

Povinnost majitele domu
Poměrně mnoho lidí má ještě stále v pod-

vědomí „historickou“ povinnost, že majitel 
bytového domu musí v  domě zajistit „bez-
platný“ příjem „základních“ televizních pro-
gramů, např. zřízením nebo rekonstrukcí spo-
lečné televizní antény. V současné době však 

žádný právní předpis tuto povinnost vlastní-
kovi nebo správci domu neukládá a v  mno-
ha případech jsou staré společné televizní 
antény likvidovány. Jediné, co je v  daných 
souvislostech vlastník domu povinen majiteli 
nebo uživateli bytu umožnit, je zřízení vnitř-
ního komunikačního vedení (nové kabelové 
přípojky do bytu), které mu umožní přijímat 
rozhlasové a televizní programy objednané 
od dostupného poskytovatele těchto služeb. 

Vzhledem k výše uvedenému si dovolím 
na závěr položit 2 otázky:

Má v  dnešní době ještě smysl v  bytových 
domech investovat nemalé finance do vý-
stavby nových společných televizních antény 
pro placené satelitní DVB-S a prozatím „bez-
platné“ pozemní DVB-T programy, pokud 
jsou již nyní v domech dostupné služby něko-
lika poskytovatelů služeb kabelové televize?  

Kolik uživatelů bude budoucí placené služ-
by prostřednictvím nové společné televizní 
antény ve skutečnosti využívat? 

Bohumil Baránek
ředitel pobočky Nej.cz s.r.o.

Společnost Extra Uklízení s.r.o se zabývá 
jednorázovými i pravidelnými úklidy domů, 
bytů, firem, společných prostor bytových 
i  nebytových budov, ale také úklidem škol, 
školek, restaurací, penzionů či hotelů a to po 
celé České republice prostřednictvím franchi-
sových poboček. Každá z poboček má pouze 
proškolené zaměstnance, kteří patří k nejlep-
ším ve svém oboru.

Úklidy provádíme 24h denně 7 dní v týdnu, 
a to za jednotnou hodinovou sazbu v rám-
ci celé České republiky. Navíc neúčtujeme 
ŽÁDNÉ další příplatky, jako jsou příplatky za 
víkendy, svátky či pozdní hodiny. Dojezd k zá-
kazníkovi je ZDARMA! Každý z franchisantů 
je pojištěn proti způsobené škodě, což pro 
zákazníka znamená profesionální úklid se zá-
rukou a bez rizika.

Mezi standartní služby patří mimo jiné 
i  čištění automobilů, tepování koberců, 
úklid listí či hrabání sněhu a to za stejných 
platových podmínek, jako veškeré ostat-

ní úklidy. Pro více informací či objednání 
úklidu lze telefonovat na bezplatnou linku 
800 66 88 88 nebo navštívit webové stránky  
www.extra-uklizeni.com.

Společnost Extra Stěhování s.r.o posky-
tuje profesionální a kvalitní stěhovací služby 
po celé Evropě za jednotné ceny. Jako jediná 
stěhovací společnost, která využívá franchi-
sové politiky podniku, můžeme nabídnout 
nadstandartní servis za nejvýhodnějších cen. 
K zajištění kvalitních a profesionálních slu-
žeb má každá z poboček pouze proškolené 

zaměstnance a ke standartu patří i pojištění 
přepravovaných věcí do výše 5 000 000 Kč.

Stěhujeme 24h denně 7 dní v týdnu bez ja-
kýchkoliv příplatku navíc, jako jsou příplatky 
za víkendy, svátky či patra a to vše bez rizi-
ka. V případě potřeby provádíme demontáž 
a opětovnou montáž nábytku a klientům do-
dáváme vlastní obalový materiál pro co nej-
lepší ochranu stěhovaných předmětů. Mezi 
další často využívané služby patří vyklízení 
pozůstalostí, sklepů a půd, výkup nepotřeb-
né elektroniky či nábytku a stěhování těžkých 
břemen jako jsou trezory či piana. Pro více in-
formací či objednání stěhování nebo vyklíze-
ní nás lze kontaktovat na bezplatnou telefon-
ní linku 800 66 88 88 nebo navštívit webové 
stránky www.extra-stehovani.com.

Pro objednávky s využitím 5% slevy 
z ceny kontaktujte Zákaznické centrum 
SBD Sever, tel: 485 106 552
 777 334 333
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PrÁvNÍ PoradNa TenToKrÁT na 
TÉMa novelY ZÁKona o sluŽbÁch

soUČasNé sÍdLo drUŽstva v LIPové 
ULIcI se PromĚNÍ v byty vZnIKne 7 
novÝch nÁjeMních bYTů v cenTru MĚsTa

Zachytila jsem v  médiích zprávu, že do-
chází ke změně zákona o službách, což se 
dotkne změny vyúčtování tepla a vody. Je 
to pravda a o jaké změny jde?

Zákonem č. 67/2013 Sb. (zákon o službách) 
se upravují některé otázky související s  po-
skytováním plnění spojených s užíváním bytů 
a  nebytových prostorů v  domě s  byty. Zákon 
především upravuje vymezení pojmů, dále vy-
mezení a rozsah služeb, rozúčtování nákladů za 
služby a výši záloh za služby, a to včetně způso-
bu změny jejich výše.  V zákoně je řešena také 
problematika vyúčtování, splatnost přeplatků 
a nedoplatků z vyúčtování a pokuta za prodle-
ní s nepeněžitým plněním. 

Od 1. 1. 2016 nabyla účinnosti novela 
(č.104/2015 Sb.) tohoto zákona o službách. 

Novela snížila dosud zákonem stanovenou 
pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den 
prodlení na částku 50 Kč za každý započatý 
den prodlení.  Pokutu za prodlení s nepeněži-
tým plněním řeší §13 odst. 1) následovně: „Jest-
liže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb 
nesplní svoji povinnost stanovenou tímto 
zákonem, zejména nesplní-li příjemce služeb 
povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo 
nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtová-
ní nebo nesplní povinnosti spojené s  právem 
příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúč-
tování a povinnosti spojené s vypořádáním 
námitek, je povinen zaplatit druhé straně po-
kutu, ledaže by splnění povinností ve stanove-
né lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo 
k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé stra-
ny“. Důležitou změnou, kterou novela přinesla, 
je zrušení poplatku z prodlení, jelikož občanský 
zákoník již počítá pouze s úrokem z prodlení.

Nejdůležitější změnu, ke které novelou záko-
na došlo, spatřuji v § 6, konkrétně:

§ 6 odst. 1  
Toto ustanovení upravuje možnost ujednání 

o způsobu rozúčtování nákladů na vytápění 
a nákladů na společnou přípravu teplé vody 
pro dům. U společenství musí dojít k ujednání 
všech vlastníků jednotek. V případě družstev-
ních bytů musí dojít k ujednání družstva se 
všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy 
družstva. Pokud k dohodě nedojde, rozúčtují 
se náklady na vytápění a společnou přípravu 
teplé vody podle jiného právního předpisu 
upravujícího podrobnosti pro rozúčtování ná-
kladů na dodávku tepla a společnou přípravu 
teplé vody v domě, aktuálně tedy podle usta-
novení § 3 odst. 3 vyhlášky č. 269/2015 Sb. 

Změna způsobu rozúčtování nákladů na 
vytápění a společnou přípravu teplé vody pro 
dům je možná vždy až po skončení zúčtovací-
ho období. 

§ 6 odst. 3 
Rozdíly v nákladech na vytápění připadající 

na 1 m2 započitatelné podlahové plochy ne-
smí překročit u příjemců služeb (s měřením 
či indikací) v zúčtovací jednotce stanovenou 
procentní hodnotu oproti průměru zúčtovací 
jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud 
dojde k překročení přípustných rozdílů, musí 
být provedena úprava výpočtové metody. 

Pokud příjemce služeb neumožní instalaci 
měřidel, nebo neumožní přes opakované upo-
zornění jejich odečet, či měřidla ovlivní, činí 
v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce 
služeb spotřební složka nákladů trojnásobek 
průměrné hodnoty spotřební složky nákladů 

připadajících na 1m2 započitatelné podlaho-
vé plochy zúčtovací jednotky. Oproti původní 
úpravě provedené vyhláškou č. 372/2001 Sb., 
(1,6 násobek průměrné hodnoty spotřební 
složky) nyní dochází k navýšení této hodnoty 
na trojnásobek, aby se předešlo nespravedlivé-
mu přenášení nákladů jednotlivců na ostatní 
uživatele. 

§ 6 odst. 4 
Zde je upraven základní postup pro rozúčto-

vání nákladů na společnou přípravu teplé vody 
pro zúčtovací jednotku za zúčtovací období, 
které tvoří náklady na teplo spotřebované na 
ohřev vody a náklady na spotřebovanou vodu. 
Základní složka je rozdělena mezi příjemce 
služeb podle poměru velikosti podlahové plo-
chy bytu nebo nebytového prostoru k celkové 
podlahové ploše bytů a nebytových prostorů. 
Spotřební složka se rozdělí mezi příjemce slu-
žeb poměrně podle náměrů vodoměrů. Ve vy-
hlášce č. 269/2015 Sb. jsou pak uvedeny pouze 
procentní výše jednotlivých složek. Náklady 
se skládají z nákladů na teplo spotřebované 
na ohřev vody, a z nákladů na spotřebovanou 
studenou vodu, která byla ohřívána. Oddělené 
rozdělování nákladů na vytápění a vody je nut-
né z důvodu odlišné tvorby ceny za teplo a za 
vodné a stočné. 

V případě, že příjemce služeb neumožní in-
stalaci vodoměru nebo opakovaně jeho ode-
čet, nebo jej poškodí či ovlivní, činí spotřební 
složka v daném zúčtovacím období trojnáso-
bek průměrné hodnoty spotřební složky ná-
kladů připadajících na 1 m² podlahové plochy 
zúčtovací jednotky. 

           Mgr. Adéla Maršálková
právník SBD Sever

§

Červnové shromáždění delegátů schválilo 
představenstvem SBD Sever navrženou změnu 
využití stávajících prostor správy družstva 
v Lipové ulici. Namísto původně uvažovaného 
ubytovacího centra pro matky s  dětmi se 
současné administrativní prostory promění 
v moderní byty.

Na obrázcích je navrhované řešení, kdy ve 
stávajících prostorách v přízemí a v prvním pat-
ře vznikne celkem 7 bytových jednotek. Dispo-
zice jsou navrženy tak, aby stavební zásahy do 
stávajících prostor byly co nejmenší a zároveň, 
aby byty nabízely dostatečný komfort. Podle 
předběžného odhadu technického úseku SBD 
Sever se celkové náklady přestavby budou po-
hybovat okolo 3,5 až 4 milionů korun.

Nespornou výhodou zůstává skutečnost, že 
přístup do jednotlivých bytů bude nenáročný 
(počítá se s  využitím stávajícího vchodu), 
prakticky bezbariérový a bezprostředně před 

vchodem bude možno v případě zájmu nájemce 
zaparkovat na pronajatém parkovacím místě. 
Výhodou bude také vytápění vlastní plynovou 
kotelnou. Lukrativní je umístění bytů přímo 
v  centru města s  dosahem pěšky k  veškerým 
důležitým bodům městské infrastruktury.

S přestavbou prostor v Lipové ulici se počítá 
ihned poté, co se kompletní administrativa 

SBD Sever přesune do nového sídla v Bažantí 
ulici v  horním centru Liberce. Pokud budou 
stavební práce na Bažantí pokračovat dle 
schváleného harmonogramu, k  přestěhování 
družstva by mohlo dojít již v únoru 2017. Byty 
v  Lipové by tak mohly být svým nájemcům 
k dispozici již na jaře příštího roku.

redakce
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kŘÍŽovka sbd sever

Křížovku pro vás připravil PhDr. Miroslav Šilar.
Třem úspěšným luštitelům zašleme drobné dárky.

Tajenku zasílejte na adresu: sbdsever@sbdsever.cz nebo poštou na adresu redakce.
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