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TOPNOU SOUSTAVU LZE 
CHEMICKY VYČISTIT A UŠETŘIT 

ZA TEPLO ZA KOLIK JSME LONI TOPILI?

SBD SEVER UZAVŘELO NOVOU 
POJISTNOU SMLOUVU,  

CENA SE SNIŽUJE
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JAK BĚŽEL ČAS  
S VÝSTAVBOU NAŠÍ NOVÉ BUDOVY
si můžete prohlédnout ve fotogalerii:
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2 |  Jak běžel čas s výstavbou naší nové budovy si 
čtenáři mohou prohlédnout ve fotogalerii

3 |  Během května přesídlí družstvo do nové budovy 
v ulici Bažantí v horním centru Liberce

4 |  Úspor ve vytápění bytů lze dosáhnout také jinak 
než zateplením domů nebo snížením teplot v bytě 
– topnou soustavu lze chemicky vyčistit, chemické 
čištění nabízí například společnost DK CHEMO

5 |  Za kolik jsme v loňském roce topili – proběhlo 
vyúčtování topné sezóny

6 |  Podle statistiky je v ČR aktuálně 467 tisíc druž-
stevních bytů a 1.447 tisíc bytů ve společenství 
vlastníků – ČSÚ publikoval zajímavá data v oblasti 
bydlení v bytových domech

8 |  SBD SEVER uzavřelo novou rámcovou smlouvu 
– bytové domy jsou nově pojištěny o 28 % levněji  

8 |  Semináře Akademie pro bytové domy v Liberci 
pokračují i na jaře

9 |  Právní poradna: Co je všechno potřeba k výkonu 
funkce člena výboru společenství

9 |  Společenství vlastníků už nemusejí měnit název

10 |  Tradiční křížovka PhDr. Miroslava Šilara speciálně 
pro Zpravodaj Severu

11 |  Nabídka bytů v novostavbě domu na Papírovém 
náměstí v centru Liberce – vhodná investiční  
příležitost nebo krásné bydlení v centru města

V TOMTO ČÍSLE: BĚHEM KVĚTNA SBD SEVER 
PŘESÍDLÍ DO NOVÉ BUDOVY
Budeme se na Vás těšit na adrese Bažantí 1415/3, Liberec

Po několika letech příprav se blíží doba kolaudace nového domu, který kromě 15 
nových nájemních bytů poslouží jako nové sídlo našeho družstva. V přízemí budovy 
bude umístěno zákaznické centrum, v prvním patře budou umístěny kanceláře 
ekonomického úseku, v druhém patře kanceláře technického úseku a vedení 
společnosti.

Přesný termín přestěhování sídla není zatím určen, naši klienti o něm budou 
informováni prostřednictvím našich webových stránek a elektronickou cestou 
a veřejnost prostřednictvím zpravodajských médií.

Společně s přestěhováním do nové budovy dochází také k drobným změnám 
v otevírací době zákaznického centra. Dojde k rozšíření otevírací doby v pokladně 
zákaznického centra, k posunu otevírací hodiny na osmou hodinu ranní a posunu 
zavírací hodiny v úterý a ve čtvrtek na 17. hodinu. V pátek bude zákaznické centrum 
uzavřeno.

Pracovníci ekonomického a technického úseku budou k dispozici v pondělí 
ve vyhrazeném čase a mimo tyto hodiny každý pracovní den po předchozí vzájemné 
dohodě.

Věříme, že prostředí nového sídla družstva nabídne našich klientům větší pohodlí 
při vyřizování potřebné agendy, stejně tak i lepší podmínky pro parkování vozidel 
pro ty zákazníky, kteří k nám přijedou vozem.

redakce

Nové sídlo družstva s 15 nájemními byty 
v Bažantí ulici

FOTO NA TITULU: 

Otevírací doba:

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM 
Pondělí–čtvrtek   8:00–17:00 
Pátek zavřeno

Pokladní hodiny:
Pondělí–čtvrtek  8:00–11:00   13:00–16:30 
Pátek zavřeno

EKONOMICKÝ A TECHNICKÝ ÚSEK
Pondělí 8:00–11:00  13:00–16:30 
Úterý–pátek po předchozí dohodě

Novou budovu naleznete v blízkém 
sousedství kliniky Gennet  a budovy 
Katastrálního úřadu nedaleko 
liberecké radnice, divadla F. X. Šaldy, 
budovy hlavní pošty nebo Krajské 
knihovny.



ÚSPOR VE VYTÁPĚNÍ BYTŮ LZE 
DOSÁHNOUT TAKÉ JINAK NEŽ ZATEPLENÍM 
DOMŮ NEBO SNÍŽENÍM TEPLOT V BYTĚ
Topnou soustavu lze chemicky vyčistit, chemické čištění nabízí například společnost DK CHEMO.

Proč chemické čištění?
Při ohřevu i ochlazování dochází ve  vod-

ních a topných soustavách k postupnému 
vylučování minerálních a organických látek, 
které jsou vždy ve vstupní vodě obsaženy. 

V dlouhodobě provozovaných soustavách 
i přes dávkování inhibitorů koroze a  látek 
zabraňujících tvorbě usazenin vždy vznikají 
pevné povlaky (inkrusty – tvořeny převážně 
uhličitany vápníku a hořčíku, sírany a slouče-
ninami železa) a nánosy na teplosměnných 
plochách, které snižují účinnost zařízení 
a způsobují tak nedostatečný přenos tepla.

V místech se sníženou cirkulací (např. ra-
diátory, zásobníky teplé vody) vznikají navíc 
usazeniny ve formě kalů, které jsou tvořeny 
organickými kaly a uvolněnými částečkami 
pevných inkrustů. K jejich tvorbě dochází 
nejen na kovovém potrubí a armaturách, ale 
i na povrchu plastového potrubí a armatur.

Přínos chemického čištění můžeme shr-
nout následovně:

•	 Rychlá a skutečně efektivní cesta k odstra-
nění nežádoucích vlivů způsobených usa-
zeninami (zvýšení tepelných ztrát, zvýšení 
spotřeby oběhových a cirkulačních čerpa-
del, nedotápění objektů, nedostatečný tlak 
v rozvodech apod.) Chemická lázeň působí 
při aplikaci okamžitě a bezprostředně po 
ukončení chemického čištění lze zazname-
nat pozitivní výsledky.

•	 Okamžité úspory energií (teplo, plyn, elekt-
řina). Ročně lze uspořit 15–30 % celkových 
nákladů vynaložených za teplo dle sousta-
vy a zařízení.

•	 Prodlužuje životnost čištěných soustav 
a jejich prvků, neboť zamezuje korozi.

•	 Maximalizuje účinnost přenosu tepla a zvy-
šuje tepelnou pohodu.

•	 Bez nutnosti složité logistiky, neboť lze pro-
vádět v místě instalace čištěných zařízení.

•	 Finanční částka vynaložená za chemické 
čištění je výrazně nižší než rekonstrukce 
systémů, které navíc vyžadují výrazný zá-
sah do chodu budov.

•	 Návratnost investice do chemického čištění 
v rozpětí 1–3 let dle soustavy a zařízení.

O společnosti DK CHEMO

Začátky české společnosti spadají do roku 
1984, kdy z původně přidruženého subjektu 
vznikla zcela nezávislá firma, která se v  prů-
běhu let dostala do povědomí ve sféře tep-
lárenského a plynárenského průmyslu, a  to 
v  oblasti chemického čištění energetických 
zařízení se zaměřením na vodní a topné sou-
stavy. V roce 2009 došlo k finálním změnám 
v organizaci a nynějšímu názvu DK CHEMO 
s.r.o.

•	 Optimální kombinace aktivních činidel 
v  čistících směsích, která zajišťuje kom-
pletní odstranění nánosů, patří mezi dlou-
holeté „know-how“ společnosti. Chemické 
přípravky jsou zcela ohleduplné ke kon-

strukčním materiálům čištěných soustav 
a k životnímu prostředí.

•	 Využívání CIP metody (čištění v místě 
instalace). Za pomoci mobilních zařízení 
jsou tak minimalizovány časové prodlevy 
s odstávkami v provozu a mnohdy lze 
pracovat i za plného chodu soustav bez 
nutnosti odpojení (otopný systém).

•	 Dostatečné technické zázemí pro čištění 
soustav v menším rozsahu (malé zásobníky 
TV, bojlery atd.), tak i pro rozsáhlou činnost 
(topné soustavy a chladicí systémy).

•	 Soustavné investování do nových techno-
logických prostředků za účelem optimali-
zace čistícího procesu a  diagnostiky sou-
stav.

•	 Zpracování odborného posudku pro kon-
krétní zakázku. Zahrnuje specifikaci pro-
blematiky včetně popisu metod a postupů, 
kterých bylo využito při vyhodnocování 
projektu z hlediska spolehlivosti, životnos-
ti soustav a zejména energetických úspor. 
Energetické audity jsou zpracovávány 
v  souladu se zněním zákona č. 406/2000 
Sb. (§ 9) a vyhlášky č. 213/2001 Sb.

•	 Spolupráce s předními českými vědecký-
mi ústavy a vysokoškolskými institucemi 
v oblasti rozborů vod, chemikálií a analýz 
konstrukčních materiálů.

Co vše společnost DK CHEMO čistí?

V současné době se servisní činnost 
společnosti DK CHEMO s.r.o. v rámci obnovy 
soustav pomocí chemického čištění soustředí 
na následující zařízení a systémy:

•	 Otopný systém (vertikální rozvody, hori-
zontální přívody, tělesa ÚT).

•	 Rozvody teplé užitkové vody.

•	 Deskové výměníky / SWEP, Alfa Laval a další 
výrobci.

•	 Trubkové výměníky / SECESPOL, ELTE, ZVÚ 
a další výrobci.

•	 Chladící systémy / Trane, York, Carrier 
a další výrobci.
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PROBĚHLO VYÚČTOVÁNÍ TOPNÉ SEZÓNY 
ZA KOLIK JSME V LOŇSKÉM ROCE TOPILI?

•	 Kotle / Viessmann, Viadrus, Buderus a další 
výrobci.

•	 Bojlery a zásobníkové ohřívače pro TV 
a pitnou vodu včetně aplikace antikorozní-
ho nátěru.

•	 Stacionární kompresory / Atlas Copco, 
Kaeser a další.

Bodová či důlková koroze jsou nejčastěj-
šími příčinami znehodnocení kovových ma-
teriálů, proto je zákazníkům nabízena také 
aplikace antikorozního nátěru na stěny boj-
lerů a zásobníkových ohřívačů vody po jejich 
chemickém vyčištění, které proniká do míst 
napadených korozí a zastavuje její další pro-
gresi.

Pórovitý povlak nátěru na organické bázi 
zabraňuje agresivnímu působení solí a s jeho 
minimální životností 5–7 let může zákazník 
nadále využívat stávající zařízení, nežli  ihned 
investovat do pořízení nového a několikaná-
sobně dražšího. Nátěr je testovaný pro styk 
s pitnou vodou a splňuje bezpečnostní před-
pisy.

Monitoring a diagnostika

V oblasti chemického čištění je společnost 
DK CHEMO s.r.o. průkopníkem v aplikování 
moderních technologií, kterými transparent-
ně dokládá výsledky vyčištění. Disponujeme 

monitorovacími systémy průmyslového pro-
vedení pro využití v extrémních podmínkách 
a jsme schopni zákazníkovi zobrazit stav zaří-
zení a kompletních soustav před chemickým 
čištěním, v jeho průběhu i v závěrečné fázi 
čištění.

Termovizi včetně vizualizace pomocí sondy 
zajišťujeme také jako vedlejší servisní činnost  
a zákazník může využít této alternativy pouze 
v rámci preventivní kontroly, která může 
odhalit skryté závady především u obtížně 
dostupných míst a zásadně tak napomoci 
k určení následných nápravných kroků.

Pro zachování efektivity z hlediska přeno-
sů tepla a životnosti teplovodních zařízení 
je nezbytné sledovat charakteristiky energe-
tických vod, které jsou hlavní příčinou tvor-
by nánosů, proto jsou součástí naší nabídky 

monitorovacích služeb také chemické roz-
bory vod, jejichž parametry dle normy ČSN 
07 7401 zahrnujeme do výstupního reportu 
konkrétní zakázky.

Způsoby vytápění v jednotlivých bytových 
domech se liší.  Za rok 2016 na tom byli nejlé-
pe obyvatelé domů, ve kterých jsou domovní 
plynové kotelny ve správě SBD Sever. Ceny 
tepla v těchto kotelnách se díky hromadným 
nákupům plynu družstvem pohybovaly v loň-
ském roce od 244 Kč/GJ do 357 Kč/GJ. Prů-
měrná cena v těchto kotelnách dosáhla částky 
308,52 Kč/GJ.

Špatně si nevedly také ostatní plynové do-
movní kotelny, ve kterých průměrná cena za 
loňský rok dosáhla částky 374,40 Kč/GJ. Za 
těmito příznivými cenami stojí zejména nízká 
tržní cena zemního plynu. Ta umožnila snížit 
ceny také z centrálního zdroje, tedy tepla do-
dávaného z Teplárny Liberec. Liberecká tep-
lárna využila snížených cen plynu k nabídce 
14,5% slevy pro všechny odběratele, kteří po-
depíší smlouvy na 5 let. V těchto případech se 
cena tepla ve vyúčtování dostala v roce 2016 
na částku 698,89 Kč/GJ. U teplé vody to bylo 
705 Kč/GJ. To je zhruba o 100 Kč na 1 GJ méně 
než před rokem.

Domy, které Teplárně podepsaly jen roční 
kontrakt a obdržely tak pouze 3% slevu z kup-
ní ceny, mají na faktuře částku 792,90 Kč/GJ. Ti 
odběratelé, kteří zůstali u původní smlouvy v 
režimu dvousložkové ceny, zaplatili v průměru 
802 Kč/GJ. V tomto případě se jedná o přibliž-
ně stejné ceny jako v roce 2015.

Porovnání cen ukazuje i následující graf.  
První dva sloupce ukazují cenu z plynových ko-
telen (první sloupec kotelny spravované SBD 
Sever), třetí sloupec pak cenu se 14,5% slevou 
pro věrné zákazníky Teplárny Liberec s pětile-

tým kontraktem. Čtvrtý sloupec ukazuje cenu 
se slevou 3% za jednoletý kontrakt s Teplárnou 
a  poslední sloupec je průměrem dvousložko-
vých cen u  domů, které zůstaly u původních 
smluv bez nároku na slevu.
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DK CHEMO s.r.o.
IČO: 28766822, DIČ: CZ28766822

Kancelář:
Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy

Sídlo společnosti:
Slavíkova 1499/22,
130 00 Praha 3 – Žižkov

Tel.: +420 222 211 254
 +420 461 312 831
Mobil: +420 607 256 624

E-mail:  info@dkchemo.cz
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PODLE STATISTIKY JE V ČR AKTUÁLNĚ  
467 TISÍC DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A 1.447 TISÍC BYTŮ  
VE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
ČSÚ publikoval zajímavá data v oblasti bydlení v bytových domech.

Český statistický úřad sleduje vývoj a změ-
ny v oblasti družstevního a vlastnického 
bydlení (ve společenství vlastníků) od roku 
2002. Statistici nedávno publikovali nově 
sebraná data, která ukazují nastolené trendy 
až do  roku 2015. Zatímco ubývá vlivem pri-
vatizace bytového fondu velkých bytových 
družstev a vznikají stále nová společenství 

vlastníků, počet malých bytových družstev se 
od roku 2002 s novou družstevní výstavbou 
zvýšil.
Z publikovaných dat redakce Zpravodaje 
vybírá nejzajímavější údaje. V roce 2015 bylo 
na  území ČR celkem 108 velkých bytových 
družstev, mezi něž patří také SBD Sever. 
Malých bytových družstev bylo celkem 

8775, zatímco společenství vlastníků bylo 
evidováno již 60.434. Nejpočetnější skupinou 
společenství vlastníků jsou domy s počtem 
bytů mezi 21–40, kterých je více než 437 tis. 
Naopak společenství s počtem bytů vyšším 
než 301 bylo registrováno pouze 69.

Sídlo společnosti: 
Slavíkova 1499/22, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Tel.: +420 222 211 254 
+420 461 312 831 

Mobil: +420 607 256 624 
E-mail:   
 

info@dkchemo.cz 

 

 

Podle statistiky je v ČR aktuálně 467 tis. družstevních bytů a 1.447 tis. bytů ve 
společenství vlastníků 

ČSÚ publikoval zajímavá data v oblasti bydlení v bytových domech 

Český statistický úřad sleduje vývoj a změny v oblasti družstevního a vlastnického bydlení (ve 
společenství vlastníků) od roku 2002. Statistici nedávno publikovali nově sebraná data, která ukazují 
nastolené trendy až do roku 2015. Zatímco ubývá vlivem privatizace bytového fondu velkých 
bytových družstev a vznikají stále nová společenství vlastníků, počet malých bytových družstev se od 
roku 2002 s novou družstevní výstavbou zvýšil. 

Z publikovaných dat redakce Zpravodaje vybírá nejzajímavější údaje. V roce 2015 bylo na území ČR 
celkem 108 velkých bytových družstev, mezi něž patří také SBD Sever. Malých bytových družstev bylo 
celkem 8775, zatímco společenství vlastníků bylo evidováno již 60.434. Nejpočetnější skupinou 
společenství vlastníků jsou domy s počtem bytů mezi 21 – 40, kterých je více než 437 tis. Naopak 
společenství s počtem bytů vyšším než 301 bylo registrováno pouze 69. 

 

Velká bytová družstva graficky 
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Malá bytová družstva graficky 

 

 

Bytová družstva celkem 
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Bytová družstva celkem 
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Malá bytová družstva graficky:

Velká bytová družstva graficky:

Bytová družstva a počet jejich bytů podle  
velikostních kategorií 

  2015 

Kategorie podle počtu bytů  
Bytová družstva  

v ČR podle 
počtu bytů  

Byty v  
bytových 

družstvech  
počet bytů 0 587 0 
počet bytů 1_4 364 838 
počet bytů 5_10 958 7261 
počet bytů 11_20 1906 28788 
počet bytů 21_40 1886 54064 
počet bytů 41_60 603 29974 
počet bytů 61_100 475 36712 
počet bytů 101_150 136 16636 
počet bytů 151_500 139 36246 
počet bytů 501_1000 41 28920 
počet bytů 1001_5000 75 158620 
počet bytů 5001 a více 10 68877 

nezjištěno 1703   

Celkový součet 8883 466936 

Společenství vlastníků graficky 

 

Společenství vlastníků jednotek 
 a počet bytů podle velikostních kategorií v roce 2015 

Velikostní kategorie podle 
počtu bytů  Počet SVJ Počet bytů  

počet bytů  0 2 899 0 
počet bytů  1 až 4 111 573 
počet bytů  5 až 10 16 379 120 801 
počet bytů 11 až 20 17 925 274 051 
počet bytů 21 až 40 14 947 437 140 
počet bytů 41 až 60 4 288 213 104 
počet bytů 61 až100 2 779 216 081 
počet bytů 101 až 150 708 86 889 
počet bytů 151 až 300 329 69 381 

počet bytů  301 a více 69 29 368 

Celkem  60 434 1 447 388 

 

Dle statistického úřadu jsou za malá 
bytová družstva považována všechna 
družstva s méně než 20 zaměstnanci.
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SBD SEVER UZAVŘELO NOVOU RÁMCOVOU 
POJISTNOU SMLOUVU
Bytové domy jsou nově pojištěny o 28 % levněji.
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Vzhledem k navýšení ceny pojistného od 
Pojišťovny Allianz v lednu roku 2016, které 
bylo vyvoláno zejména z důvodu vysokého 
výskytu pojistných událostí v předchozích le-
tech, věnovalo se v druhé polovině loňského 
roku družstvo výběrovému řízení na nového 
poskytovatele pojištění nemovitostí v majet-
ku a správě SBD Sever.

Ve snaze docílit významně lepší ceny po-
jistného při stejném rozsahu pojistného krytí, 
bylo výběrové řízení ukončeno až na  sklon-
ku loňského roku. V tomto výběrovém řízení 
byla vybrána pojišťovna Generali, která při 
zachování obdobného pojistného rozsahu, 
výše limitů a spoluúčastí nabídla o 28% niž-
ší cenu, než tomu bylo v roce 2016 v přípa-
dě pojištění pojišťovnou Allianz. Tato cena je 
navíc garantována na celou dobu platnos-
ti rámcové smlouvy, tedy 5 let bez ohledu 
na  průběh pojistného plnění v jednotlivých 
letech pojištění. Součástí pojištění je stejně 
jako v  loňském roce pojištění odpovědnosti 
člena statutárního orgánu do výše 1 mil. Kč. 
Nově bude spolupráce družstva a pojišťovny 
probíhat bez účasti makléře.

Věříme, že naše klienty tato úspora pojist-
ných nákladů potěší. Navíc, podobně jako 
v  předchozích letech, nabízí pojišťovna z  ti-
tulu pojištění našich bytových domů také 
významné slevy na pojištění domácnosti a na 
jiné druhy pojištění.

redakce

Projekt Akademie pro bytové domy je 
společným vzdělávacím programem pro 
zástupce společenství vlastníků a bytových 
družstev. Akademie pro bytové domy vznikla 
spoluprací společnosti Dům plný úspor, 
Sdružení na ochranu nájemníků a České 
společnosti pro rozvoj bydlení. 

Akademie pro bytové domy je série semi-
nářů, které navazují na úspěšný vzdělávací 
program České společnosti pro rozvoj byd-
lení. Tato společnost nad celým programem 
také převzala záštitu. Na svých seminářích 
Akademie řeší pečlivě vybraná témata, kte-
rá jsou v bytových domech nejvíce aktuální. 

O  jejich správném výběru svědčí fakt, že se-
mináře navštívilo již několik tisíc lidí a z pů-
vodního projektu pro obyvatele bytových 
domů v Praze se stala akce, která se rozšířila 
i do dalších měst po celé České republice.

Stavební bytové družstvo Sever se organi-
začně podílí na pořádání seminářů Akademie 
pro bytové domy v Liberci. První jarní semi-
nář Akademie proběhl v  úterý 21.  března, 
tradičně již ve velkém sále Krajského úřadu 
v Liberci a věnoval se tématu tepelných úspor 
a  měření spotřeb tepla v domech.  Druhým 
seminářem bude téma týkající se správné-
ho svolávání a řízení shromáždění vlastní-

ků. Tento seminář má své datum 12. 4. 2017 
od 17 hodin ve velkém sále Krajského úřadu. 
Do  třetice se s Akademií můžeme v Liberci 
potkat 15. května od 17 hodin na stejném 
místě, když probíráno bude oblíbené a široké 
téma „Peníze v bytovém domě“.

redakce

www.akademiebd.cz

SEMINÁŘE AKADEMIE PRO BYTOVÉ 
DOMY V LIBERCI POKRAČUJÍ I NA JAŘE
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PRÁVNÍ PORADNA CO JE VŠECHNO POTŘEBA 
K VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU SPOLEČENSTVÍ

Dotaz:
Dobrý den, před časem jsem byl osloven 

odstupujícími členy našeho výboru spole-
čenství vlastníků, zdali bych jako čerstvý 
důchodce neměl čas a chuť vykonávat funk-
ci předsedy výboru. Protože s tím nemám 
žádné zkušenosti, rád bych se zeptal, jaké 
věci musí člověk splnit, aby mohl tuto funkci 
vykonávat.

Odpověď:

Základní předpoklady pro výkon funkce 
člena výboru společenství vlastníků definuje 
občanský zákoník v § 1205, odst. 2), kde se 
uvádí: „Způsobilý být členem voleného or-
gánu nebo zástupcem právnické osoby jako 
člena takového orgánu je ten, kdo je plně 
svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného 
právního předpisu upravujícího živnosten-
ské podnikání.“ Tedy řečeno zjednodušeně, 
členem výboru společenství může být každý, 
komu nebyla soudem odebrána svéprávnost 
a je zároveň bezúhonný ve smyslu požadav-
ku živnostenského zákona. Bezúhonnost je 
v  tomto zákoně v současné době definová-
na jako absence pravomocného odsouzení 
pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl 
tento trestný čin spáchán v souvislosti s pod-
nikáním, anebo s předmětem podnikání, 
o který osoba žádá nebo který ohlašuje, po-
kud se na ni nehledí, jako by nebyla odsou-
zena. V tomto ohledu lze tedy konstatovat, že 
tyto obecné požadavky splňuje drtivá většina 
občanů.

Zatímco členství ve společenství vlastníků 
je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jed-
notky (§1194 odst. 2 Občanského zákoníku), 
tak členem výboru společenství vlastníků 
nemusí být člen společenství, pakliže stanovy 

neurčí opak (někteří odborníci jsou toho ná-
zoru, že stanovy nemohou určit další omeze-
ní pro výkon funkce člena orgánu společen-
ství, než je stanoveno v § 1205 odst. 2 NOZ, 
avšak tento názor je v odborných kruzích 
spíše v menšině – pozn. autora). To je posun 
oproti předchozí právní úpravě, která naopak 
předpokládala, že členem voleného orgánu 
společenství může být pouze člen společen-
ství. To znemožňovalo například výkon funk-
ce člena výboru jednomu z manželů, který žil 
s druhým manželem v jeho bytě, ale sám ne-
byl vlastníkem tohoto bytu, tudíž ani členem 
společenství.

Předpokládám však, že Váš dotaz nesmě-
řoval pouze k obecným předpokladům pro 
výkon funkce člena výboru, ale také k před-
pokladům odborným. Zde je nutné zmínit 
zejména skutečnost, že s novým občanským 
zákoníkem došlo k zásadní změně, pokud jde 
o členy orgánů společenství vlastníků, neboť 
nově se i na tyto členy vztahuje povinnost 
jednat s péčí řádného hospodáře, což je zá-
sada, která byla v minulosti spojována pouze 
s obchodními korporacemi. 

V čem tedy zejména spočívá povinnost jed-
nat s péčí řádného hospodáře? Dle § 159 NOZ 
spočívá péče řádného hospodáře v nezbytné 
loajalitě, potřebných znalostech a pečlivosti. 
Za porušení této péče se výslovně považuje 
i situace, kdy určitá osoba přijme funkci, byť si 
musela být vědoma, že na ni znalostmi nebo 
z jiných důvodů nestačí. Je tedy nutné si 
uvědomit, že předmětem činnosti společen-
ství vlastníků je správa domu, která se však 
skládá z mnoha profesních odvětví od účet-
nictví, ekonomiky, přes stavební a technické 
znalosti až po právní odbornost. Člen orgánu 
společenství by měl tedy alespoň rozeznat, 
v jakých případech je vhodné svěřit správu 

domu profesionálnímu správci, který na zá-
kladě smlouvy příkazního typu převezme vý-
kon těchto činností, tak jak je tomu například 
u smluv o zajišťování správy s SBD Sever.

Opakuji tedy, že člen voleného orgánu je  
povinen vykonávat svou funkci s péčí řádné-
ho hospodáře a zároveň se přijetím funkce 
zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou 
loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečli-
vostí. Zákonodárce tak chtěl reagovat na situ-
aci, kdy určitá osoba setrvávala ve své funkci, 
ačkoliv na ni svými znalostmi nestačila. Od 
roku 2014 proto platí vyvratitelná právní do-
mněnka o porušení péče řádného hospodáře, 
typicky ze strany statutárního orgánu SVJ, se 
všemi z toho vyplývajícími důsledky, zejména 
povinnosti k náhradě škody. Vznikne-li ško-
da, jsou členové výboru za tuto škodu plně 
odpovědní, zvláště pak, jedná li se o škodu, 
které šlo předejít. SVJ má plné právo na čle-
na výboru, který své povinnosti neplnil s péčí 
řádného hospodáře, podat žalobu a domáhat 
se náhrady škody, která jeho pochybením 
vznikla. Za způsobenou škodu odpovídá člen 
orgánu společenství celým svým majetkem.

Členové volených orgánů SVJ si proto musí 
uvědomit, že jsou na ně nově kladeny mno-
hem větší nároky, než tak činila dosavadní 
právní úprava. Jejich odpovědnost se totiž 
dříve řídila ustanoveními starého občanské-
ho zákoníku a péče řádného hospodáře se 
na jeho členy neaplikovala. Z tohoto důvodu 
je pravděpodobné, že dosavadní problémy 
s  obsazením členů výboru se ještě zvýší. To 
potvrzují i naše zkušenosti. V celkem 23 pří-
padech společenství vlastníků, kde nebyl do-
statečný zájem o práci ve výboru, vykonává 
SBD Sever funkci předsedy společenství.

Ing. Mgr. Petr Černý

§

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ UŽ NEMUSEJÍ 
MĚNIT NÁZEV

Jednou z povinností, která vznikla pro spo-
lečenství vlastníků po přijetí nového občan-
ského zákoníku, který nabyl účinnosti dne 
1. ledna 2014, byla také povinnost uvést v ná-
zvu společenství úplné označení právní for-
my.  Nepostačovalo tak pro ta společenství, 
která vznikla před dnem účinnosti nového 
zákona, aby nesla v názvu označení pouze 
„společenství“ nebo dříve hojně používané 
a doporučované označení „společenství pro 
dům“. Tato povinnost navíc měla být splněna 
do dvou let od nabytí účinnosti nového ob-
čanského zákoníku. Není divu, že se tento po-
žadavek setkal s poměrně značnou kritikou. 

Na tuto kritiku reagoval zákonodárce 
v jedné z prvních menších novel občanského 
zákoníku. Dne 30. 12. 2016 byl ve sbírce zákonů 
vyhlášen zákon č. 460/2016 Sb., kterým je 
občanský zákoník novelizován. Tato novela 
se mimo jiné týká i spolků a  společenství 
vlastníků vzniklých do 31.  12. 2013. Podle 
této novely nejsou ode dne nabytí jejich 
účinnosti povinny uvést označení právní 
formy ve svém názvu v souladu s požadavky 
v § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 
Sb. Jedná se o změnu názvu SVJ, která již není 
vyžadována, jako tomu bylo dosud.

Ačkoliv byla tato povinnost původně 
stanovena k 31. 12. 2015, přichází změna až 
nyní. Protože však zákon neukládal žádnou 
sankci v případě nesplnění této povinnosti, 
řada SVJ v praxi změnu neuskutečnila 
nebo ji odkládala až do konce roku 2016, 
kdy skončila lhůta pro splnění povinnosti 
přizpůsobit stanovy SVJ nové legislativě. 
Ta společenství, která na tento požadavek 
zákona nezareagovala, se již obávat žádné 
sankce nemusí, neboť zákonodárce výše 
zmíněnou povinnost pro společenství zrušil.

Ing. Mgr. Petr Černý



10  |   ZPRAVODAJ SBD SEVER 10  |   ZPRAVODAJ SBD SEVER 

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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NABÍDKA NOVÝCH BYTŮ  
K PRODEJI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ 

Nabízíme k prodeji byty do osobního vlast-
nictví v novostavbě bytového domu na rohu 
ulic Papírová a Široká v samém centru Liberce, 
nedaleko Soukenného náměstí, v takzvaném 
„zlatém kříži“. Dům byl zkolaudován v květnu 
2016. Bytové jednotky jsou v současné době 
obývány nájemníky, kteří mají uzavřeny ná-
jemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku 
s 6 měsíčním předkupním právem. Byty by 
tak byly k nastěhování na podzim roku 2017 
nebo i dříve po dohodě. V případě pořízení 
bytu jako investice je možné po dohodě pře-
vzetí nájemní smlouvy.

Byt je vybaven kuchyňskou linkou a spotře-
biči. V bytě jsou položeny laminátové podla-
hy, obklady v koupelnách, osazena sanitární 
keramika a dveře s  dřevěnými zárubněmi. 

Dům splňuje veškeré nároky moderního 
a energeticky úsporného bydlení s nízkými 
provozními náklady. Vhodné též jako inves-
tice. Dům je postaven z železobetonového 
monolitického skeletu s cihlovými vyzdívka-
mi. Celý dům je zateplen a zakryt fasádními 
deskami CEMBRIT. V domě je vlastní plynová 
kotelna pro vytápění domu a přípravu teplé 
vody a výtah. Nízké náklady na služby. V pří-
zemí domu jsou nebytové prostory.

Díky poloze v centru města jsou veškeré 
obchody, úřady či dopravní spojení v  bez-
prostřední docházkové vzdálenosti. Lokali-
ta je vysoce ceněna pro možnosti kulturně 
společenského vyžití. Bydlení lze využít též 
k  rekreaci. Liberec nabízí možnosti relaxace 
a odpočinku  na úpatí Jizerských hor pro letní 
i zimní turistiku. Z centra Prahy je dostupný 
do 1 hodiny jízdy autem či autobusem.

Seznam nabízených bytů:

Podlaží Číslo bytu Dispozice Plocha bytu v m2 Orientace Cena bytu včetně DPH

2 1 3+kk 91,6 JZ 3 690 000 Kč

2 3 1+kk 54,1 J 2 269 000 Kč

2 4 1+kk 54,2 V 2 269 000 Kč

2 5 2+kk 53,5 V 2 359 000 Kč

2 6 2+kk 52,4 SV 2 349 000 Kč

3 8 3+kk 91,6 JZ 3 699 000 Kč

3 9 3+kk 100,0 J 3 990 000 Kč

3 11 1+kk 54,2 V 2 289 000 Kč

3 12 2+kk 53,5 V 2 369 000 Kč

3 13 2+kk 52,4 SV 2 359 000 Kč

4 15 3+kk 91,6 JZ 3 719 000 Kč

4 16 3+kk 100,0 J 3 999 000 Kč

4 18 1+kk 54,2 V 2 299 000 Kč

4 19 2+kk 53,5 V 2 369 000 Kč

4 20 2+kk 52,4 SV 2 369 000 Kč

5 22 2+kk 73,3 + 129,1 terasa J 3 989 000 Kč

Bližší informace:   
  Michal Kadlas
telefon: 485 106 572, 777 750 993
 e-mail: kadlas@sbdsever.cz



Pro získání slevy a více informací kontaktujte:
Generali Pojišťovna a.s.
Andrea Hnízdilová, pojišťovací poradce
M 607 888 904 / andrea_hnizdilova@generali.cz

Váš dům je pojištěn u Generali. Díky tomu můžete  
i vy získat mimořádnou slevu na pojištění vaší  
domácnosti i další typy pojištění. 
 
Nabízíme:

• pojištění osob
• pojištění majetku občanů
• pojištění motorových vozidel
• pojištění úvěrů a záruk
• pojištění odpovědnosti
• hypoteční a spotřebitelské úvěry
• a další

Využijte

speciální slevu

na pojištění

od Generali


