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Na stranì 2 pøipomínáme funkcionáøùm, aby si vyzvedli vytištìné stanovy.
Jejich aktuální znìní naleznete i na webových stránkách družstva.

Elektroinstalace
Strana 4 patøí zastaralé elektroinstalaci,
na kterou bychom kvùli zateplení nebo
výmìnì oken nemìli zapomínat.

Vyúètování za rok 2006
Harmonogram naleznete na stranì 5,
kde se vìnujeme také zasílání pøeplatkù na bankovní úèet.

Vážení družstevníci,
do rukou se vám dostává první èíslo letošního Zpravodaje. Kromì èlánkù, které se
vìnují aktuální bytové problematice, jsme poprvé dali prostor také vám. Svùj pøíspìvek nám poslal pøedseda domovní samosprávy 89 z Jirkova, kterému se podaøilo
díky spolupráci s družstvem vymýtit dlužníky a zrekonstruovat svùj dùm.
V této souvislosti musím podotknout, že se stavem pohledávek mùžeme být spokojeni. Jejich pokles sice nedosahuje stejné výše jako v minulých letech, ale podaøilo se je stabilizovat. Stav pohledávek k 31. lednu 2007 byl zhruba 21 milionù korun.
Odhadujeme, že pøedbìžný výsledek hospodaøení za uplynulý rok 2006 bude asi
2,5 milionu korun.
Jsem rád, že družstvo plní své závazky vèas. Celková ekonomická situace je dobrá. Díky tomu zdárnì pokraèujeme v zateplování panelových domù. Pøesto prosím
nahlédnìte do èlánku na poslední stranì, kde upozoròujeme na možná úskalí pøi
nerozvážné regeneraci objektù.
pøedseda pøedstavenstva Josef Tvrdý

Výtahy

Velká rizika výtahù musí být odstranìna do roku 2009
V roce 2004 byly provedeny Inspekèní
zkoušky na všech výtazích v majetku
SBD. Na každý výtah byl zpracován protokol závad, které ohrožují bezpeènost a
podle norem platných v Evropské unii by
mìly být odstranìny do pìti let (2009
velká rizika) nebo do deseti let (2014
malá rizika).
Již od listopadu loòského roku probíhají odborné tøíleté zkoušky na všech výtazích ve správì SBD. Tyto zkoušky potrvají do èervna 2007. Provádí je revizní

technik a jsou fakturovány nad rámec
paušálu dle smlouvy uzavøené s odbornými firmami. Z tìchto tøíletých zkoušek
dostane výtahový technik SBD protokol,
který je založen v technické dokumentaci
jednotlivých výtahù, kde budou uvedeny
závady ohrožující bezpeènost provozu.
Chtìla bych pøipomenout jednotlivým
DS, aby pøi nynìjším trendu zateplování
domù a výmìny oken, nezapomínaly, že
termín odstranìní velkých rizik, které byly stanoveny inspekèními zkouškami, se

blíží. Doporuèuji všem DS, aby ve svých
finanèních plánech s rekonstrukcemi poèítaly a naplánovaly si dostateèné finanèní rezervy.
Jako pøíklad uvedu Bytové družstvo v
Èeské Lípì, které má 322 výtahù. Naše
družstvo jich má nyní 337. Bytové družstvo v Èeské Lípì již zaèalo s plošnou
rekonstrukcí výtahù. Z finanèních dùvodù se rozhodli modernizovat výtahy po
etapách.
(pokraèování na 2. stranì)

Vlevo (modrá) výtahová kabina pøed rekonstrukcí. Vpravo (zelená) výtahová kabina po rekonstrukci, kterou provedla odborná firma podle norem EU.
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Funkcionáøi: vyzvednìte si vytištìné stanovy
Plné znìní najdou zájemci i na webových stránkách družstva
Shromáždìní delegátù schválilo na jaøe 2006 zmìny stanov SBD Chomutov.
Úprava se dotkla šestnácti èlánkù. Zásadnì se zmìnila èísla 38 a 39, ve kterých se hovoøí o zavedení kauce pøi vydání nájemní smlouvy k pronájmu nebo
vzniku nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), k èemu a kdy ji lze použít a jakým zpùsobem se musí doplnit.
Menší úpravy byly provedeny u èlánkù
5, 20, 22 a 108 (vznik èlenství, vylouèení,
zánik spoleèného èlenství a doruèování
písemností). Upozoròujeme také na èlánek 79, který øeší zastupování družstva
ve spoleèenství vlastníkù. Další zmìny
již nebyly tak obsáhlé, týkaly se pouze

vložených vìt nebo slov do stávajícího
znìní stanov.
Vytištìné stanovy jsou nyní pøipraveny
k pøedání èlenùm výborù domovních samospráv. Poèet výtiskù se rovná desetinì všech èlenù DS, minimálnì tøi kusy
jsou urèeny pro èleny výboru.
Stanovy si mohou vyzvedávat zástupci
výborù domovních samospráv v úøední
dny v kanceláøi Petra Erdélyiho. Po dohodì i v mimoúøední dny, nejpozdìji do
13.45 hod. Plné znìní stanov mohou zájemci nalézt také na webových stránkách
družstva, www.sbdcv.cz.
Petr Erdélyi

Neèekejte na výtisk, aktuální
stanovy už teï - www.sbdcv.cz !

Generální oprava výtahù - etapy modernizace
(pokraèování z 1. strany)

korun za jednu výtahovou kabinu.

U všech výtahù udìlali nezbytné úpravy, aby zamezili nejvìtším rizikùm. Zaèali
s elektroinstalací, všech 322 jejich výtahù má kompletnì novou elektroinstalaci,
jejímž základem je nový mikroprocesorový rozvadìè s frekvenèním mìnièem, jištìní pohonu, kompletní el. kabiny, strojovny, šachty a dvouèinná brzda.
Velmi zajímavì øešili v Èeské Lípì kabiny bez vnitøních dveøí, kdy tyto dveøe
nahradili celoplošnou svìtelnou clonou,
která snižuje riziko nejèastìjších úrazù
zachycení pøedmìtù nebo èástí tìla o šachetní dveøe nebo stìnu. Pokud k nìèemu takovému dojde, toto zaøízení výtah
zastaví na nìkolika centimetrech. Cena
této clony je velmi pøíznivá zhruba 19 tisíc

Havarijní služba
SBD Chomutov
Voda, topení, odpady

602 418 050

Elektro

474 621 001
724 073 733
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Výtahy Elvyt Vass

474 334 103

Výtahy Fanak

474 621 001

Dispeèink TH Kadaò

474 316 444

Plyn

1239

Toto øešení bych doporuèila u výtahù,
kde byla kolaudace pomìrnì nedávno
tj. mezi léty 1985 až 1989 a kde je celková rekonstrukce z finanèních a jiných
dùvodù v nedohlednu.
Postup modernizace výtahù
Všechny dále uvedené etapy by mìly být
hotové do pìti let od data provedené inspekèní prohlídky.
I.etapa
Rozvadìè a bezprostøednì logicky navazující komponenty (mikroprocesorový
rozvadìè s øídícím systémem, vleèné
kabely, srovnávaèe v šachtì, snímaèe
na kabinì a frekvenèní mìniè).

II. etapa
Generální oprava stroje - nová ložiska,
pouzdra, trakèní kotouè, nosné prostøedky, dvouèinná brzda, nová kabina vèetnì
automatických kabinových dveøí, kompletních elektrorozvodù, nerezové antivandalové ovladaèe v kombinaci s displejem, nouzovým osvìtlením a komunikaèním modulem, nové zachycovaèe kabiny a omezovaè rychlosti vèetnì zakrytování, dovážení a úprava protizávaží,
montáž nárazníkù a žebøíku do prohlubnì šachty, oddìlení kabiny a protiváhy.
III. etapa
Šachetní dveøe s protipožární odolností,
výmìna portálù èelní stìny pro šachetní
dveøe.
Ivana Sluneèková

BOHUSLAV KRATOCHVÍL

ÈIŠTÌNÍ KANALIZACE
smluvní partner SBD Chomutov

HAVARIJNÍ
SLUŽBA
nonstop
602 446 520

Vymalovat
celý
byt dnes
mùžete klidnì
sami
Napsali
jste
- První
jirkovská
vlaštovka
Panelový dùm v Krušnohorské ulici se pyšní novým kabátem
Už i v Jirkovì je první dùm, který je po
kompletní rekonstrukci. Objekt Krušnohorská 1661, Jirkov, má vymìnìná
okna za plastová, balkónové lodžie jsou
prosklené, pláš domu je zateplen, spoleèné prostory jsou vymalovány a je
položená dlažba. Již døíve bylo rekonstruováno osvìtlení spoleèných prostor.
A jak to vlastnì zaèalo? V roce 2000 byl
zvolen nový výbor domovní samosprávy
ve složení p.Klas, p.Frydrych, pí.Hronová. Pozdìji paní Hronovou vystøídal
p.Šmat a pí.Vitvarová. Byly vytyèeny
úkoly jak zlepšit èistotu a vzhled domu.
Hlavním problémem byli dlužníci. Na
32 bytových jednotek bylo asi pøes 300
tisíc Kè dluhu na 8 bytových jednotkách.
Uzavøela se smlouva s dohodáøi na úklid
a údržbu. Byly vymalovány spoleèné
prostory. Byla provedena rekonstrukce
osvìtlení na pohybová èidla (roèní úspora cca 20 tisíc Kè).
Èistota a poøádek se v domì zaèaly
zlepšovat. Byl to nelehký boj, vandalství
v domì se projevovalo dennì, ale daøilo
se ho odstraòovat. V souèasné dobì byli
nejvìtším oøíškem dlužníci, protože pokud jsme chtìli èerpat finanèní prostøedky na investice v domì, museli jsme s tím
nìco dìlat. Díky tomu, že vedení SBD v
tomto smìru spolupracovalo, z naší strany jsme dlužníkùm odpojili teplou vodu.

Nátlak na dlužníky se zvýšil tak výraznì, že v domì nejsou žádní dlužníci. Výbor DS musel tvrdì bojovat se všemi neduhy v domì a pøesvìdèit obyvatele
domu, že je jen na nich, jak budou udržovat a zvelebovat svoje bydlení.
Postupnì se zaèal zvyšovat fond oprav
a mohli jsme zkusit vymìnit prvních 10
oken. Úspìch se dostavil, v bytech zaèalo být tepleji a zmìnilo to i èásteènì
vzhled domu k lepšímu. Proto se výbor
DS snažil vymìòovat co nejvíce oken.
Provedla se regulace topné soustavy a
v roce 2004 jsme provedli rekonstrukci
balkónù. Staré balkóny byly odstranìny
a byly osazeny prosklené lodžie. Tato akce sklidila obrovský úspìch. V bytì bylo
opìt tepleji. Jelikož se projevovaly vady
typické pro panelové domy, rozhodli
jsme se v roce 2006 provést rekonstrukci
domu (zateplit, vymìnit zbytek oken, opravit základy domu, rekonstruovat spoleèné prostory, vchod a td.).
Investice 3,6 mil. Kè se vyplatila. Po
srovnání nákladù za teplo v uplynulých
letech již nyní uspoøíme 50 % nákladù na
teplo (asi 560 tisíc Kè roènì). Nyní pøipravujeme kamerový systém, abychom
si investici ochránili. V roce 2005 se
pøedsedovi naší DS podaøilo pøesvìdèit
radnici k rekonstrukci komunikace a v
roce 2006 se zde podaøilo vybudovat

Rekonstruovaný panelový dùm v ulici Krušnohorská 1661.

nové dìtské høištì, což pøispìlo k výraznému zlepšení okolí domu.
A proè vznikl tento èlánek? Je to odpovìï na otázku „jak se to vše podaøilo,
vždy jinde se nedohodnou?“. Je vidìt,
že i jirkovská sídlištì nejsou periférií a je
zde možné pìknì a slušnì bydlet!
pøedseda DS Libor Klas
Pozn. redakce: Èlánek zveøejòujeme v
pùvodním znìní autora. V textu nebyly provedeny žádné úpravy a korekce.

Dìje se ve Vašem domì nìco zajímavého, o èem byste nám rádi napsali? Podìlte se o
zážitky s ostatními. Svùj pøíspìvek mùžete poslat e-mailem na redakce@sbdcv.cz nebo
osobnì odevzdat v sekretariátu pøedsedy. Otiskneme pouze podepsané texty a obrázky.

Tvrdý: rekonstrukce není možná bez boje s neplatièi
možném financování rekonstrukcí panelových domù za pomoci úvìrù.
Bez snížení stavu pohledávek za celé
SBD nebylo možné èerpat úvìry a zahájit rekonstrukce panelových domù.

Díky tomu, že došlo i ke zmìnì ve vedení SBD a byl znásoben boj s neplatièi,
došlo ke snížení stavu pohledávek a bylo
možné zaèít komunikaci s bankou o

komfortu bydlení. Zde bych si dovolil podìkovat zástupcùm DS a zamìstnancùm správy SBD, kteøí svým pøístupem
umožòují výraznì zlepšit vzhled našich
panelových domù.

Vzhledem k tomu, jak panelové domy
stárnou, jsou investice do tìchto objektù
nutností. Zateplením objektu se sníží
energetická nároènost (dojde ke snížení
spotøeby dodávky tepla), zamezí se prùniku exhalací k armovací oceli (zamezení koroze) a prùniku vody do objektu.

Na jednotlivých støediscích správy
SBD (ekonomický a technický úsek) se
projevily vyšší nároky na odbornost a èasovou nároènost pøípravy tìchto akcí. V
pøípadì úèasti vlastníkù na zateplení objektu se - vzhledem k postoji jednotlivých
vlastníkù k financování akce - podstatnì
prodlužuje termín její realizace.

Zlepší se vzhled objektu a zvýší tržní
cena bytu. Dojde k výraznému zlepšení

pøedseda SBD Josef Tvrdý
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Vánoèní
tradice nejen
na Štedrý domì
den
Výmìna
elektroinstalace
v panelovém
Stejnì jako zažívání èlovìka, i vnitønosti domu vyžadují péèi
Novì postavené budovy, rodinné a bytové domy jsou vybaveny nejmodernìjší
technikou elektrických rozvodù a ovládacích prvkù, které jsou plnì v souladu s
dnešními vysokými nároky na funkènost,
estetiku a pøedevším bezpeènost osob.
Zcela jiná situace však panuje u starší
zástavby, z níž jsou na tom nejhùø panelové domy. Jejich pùvodní elektroinstalace je daleko za hranicí své životnosti.
Esteticky, ale pøedevším technicky je
zcela zastaralá a nevyhovující.
Souèástí celkové rekonstrukce elektroinstalace panelového domu by mìla
být výmìna hlavního domovního vedení,
rekonstrukce nebo výmìna elektromìrových rozvadìèù, výmìna bytových pøípojek, výmìna rozvodù osvìtlení a výmìna
režijního domovního rozvadìèe a výmìna rozvadìèe vzduchotechniky.

Jedním z dalších problémù, které musí
obyvatelé panelových domù øešit je nedostaèující poèet pøípojných míst pro domácí spotøebièe. Jejich poèet neustále
stoupá, a tak dochází k ještì vìtšímu
pøetìžování proudových spojù v elektrických rozvodech.
Celková rekonstrukce elektroinstalace
je nevyhnutelná. Bìžná praxe u novostaveb, uložení mìdìných kabelù pod omítku, není u panelových domù možná. Sekání èi frézování s ohledem na statiku
panelových objektù je vylouèené, navíc
by tento zpùsob znamenal kompletní
vystìhování nájemníkù na dobu rekonstrukce zcela mimo byt.
Jednoduchým øešením je pokládka kabelù do povrchových úložných systémù
vyvinutých speciálnì pro sanaci panelových domù. Jde o estetický systém vodících soklových kanálù pro uložení elektrických rozvodù pøi podlaze, doplnìný o
minikanály a rohové lišty pro horizontální
i vertikální vedení kabelù na stìnách.
Tento systém byl mimo jiné napøíklad
úspìšnì použit pøi rekonstrukcích panelových staveb ve východním Nìmecku.
Díky nenároènosti a rychlosti montáže
tohoto systému se mùže pokládka nových rozvodù provádìt, aniž by bylo nutné vystìhovat obyvatele bytu.

Hlavním problémem jsou hliníkové rozvody umístìné zejména v dutinách stropních panelù nebo zalité betonovou mazaninou. Vlastní vodièe jsou vlivem pøechodového odporu v proudových spojích
vyhøáté a køehké (náchylnost k lámání i
pøi nepatrném pohybu). Dùsledkem je
nefunkènost zásuvkových okruhù. Extrémem jsou požáry panelových domù z dùvodu zchátralé elektroinstalace.

Doba montáže je zkrácena na minimum, pøedevším díky snadnému upevnìní kanálù na panel, rychlé instalaci
kabelù, pøístrojù a tvarových dílù. Do pøístrojových tankù lze montovat pøevážnou vìtšinu pøístrojù dle požadavku uživatele bytu. Jednou z hlavních výhod
povrchového úložného systému je jeho
následná flexibilita. Kdykoliv lze velmi
jednoduchým zpùsobem posouvat zá-

suvky a spínaèe pøi zmìnì dispozic bytu,
instalovat nové pøístroje a vkládat nová
kabelová vedení.
Závady
Závady starších elektroinstalací se projevují tím èastìji,
èím více jsou používané spotøebièe s vysokým
pøíkonem (vysavaè, kávovar, rychlovarná konvice, žehlièka, praèka, myèka, sušièka atp.). Bohužel se bez tìchto spotøebièù již neobejdeme, ale v dobì vzniku
panelových domù staršího typu nebylo s
navýšením spotøeby elektrické energie
vùbec poèítáno.
Nejèastìjší závady elektroinstalace v
bytech panelových domù:

• uhoøelé hliníkové vodièe pod kontakty
zásuvek, vypínaèù, jistièù a svorkovnic

• pøehoøelé vedení zásuvkových a svìtelných obvodù, poškozené zásuvky
pùsobením tepla vznikajícím na svorkách s napojením hliníkových vodièù
Závady elektroinstalace ve spoleèných
prostorách panelových domù:

• závady na systémech osvìtlení (poruchy èasových spínaèù a stykaèù, poruchy ovládacích tlaèítek, závady vedení
provedeného hliníkovými vodièi)

• závady

na svítidlech (chybìjící kryty,
absence ochranného pospojení kovových èástí svítidel)

• závady

elektromìrových rozvadìèù
(chybìjící informaèní tabulky a popisy
proudových obvodù, zneèištìní prachem, absence krycích plechù)

Následky zanedbané údržby elektroinstalace: elektromìrové rozvadìèe po požáru, jejich následná demontáž a osazení nových rozvodù.
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Harmonogram vyúètování za rok 2006
Zálohy nájemného a služeb spojených s užíváním bytu
Vyúètování za rok 2006 bude provedeno v souladu s vnitrodružstevní smìrnicí VS-01/2005-00. Smìrnice vychází z
právní legislativy pro rozúètování a vyúètování záloh, kterou je zejména vyhláška è. 372/2001 Sb. Podle uvedené
smìrnice platí pro jednotlivé kroky vyúètování následující termíny:

• do 30. dubna 2007 zpracování
øádného vyúètování a jeho pøedání
koneèným uživatelùm

• reklamaèní období 21 dnù od pøedání vyúètování respektive 21 dnù
od vyvìšení oznámení k pøevzetí
vyúètování

• do 30 dnù po skonèení reklamaèního období v pøípadì uznané reklamace bude zpracováno nové
(opravné) vyúètování

• do 31. èervence 2007 splatnost
nedoplatku nebo pøeplatku vyplývající z vyúètování

• do 31. srpna 2007 splatnost nedoplatku nebo pøeplatku vyplývající z vyúètování v pøípadì, že na
zúètovací jednotce (DS-HS) byla
uplatnìna reklamace
Správa SBD pøedává písemné vyúètování (øádné i opravné) prostøednictvím
zástupcù domovních samospráv. Pøedání vyúètování zástupcùm domovní samosprávy je provedeno na správì družstva proti podpisu vèetnì uvedení data
pøevzetí. Pøedání koneèným spotøebitelùm zajišují zástupci domovních samospráv proti podpisu na pøedávací arch
spolu s uvedením data pøedání.
Informace o pøedání vyúètování vèetnì
jména distributora vyúètování bude vyvìšena v jednotlivých bytových objektech. Po ukonèení distribuce vyúètování
pøedá zástupce domovní samosprávy
pøedávací arch na správu družstva.
V pøípadì, že si do týdne po výzvì k
pøevzetí domovní samospráva vyúèto-

Pøeplatky na váš bankovní úèet
platkù z roèního vyúètování na bankovní
úèet“ je též k dispozici na webových
stránkách SBD (www.sbdcv.cz) a na
družstvo se lze dostavit s již vyplnìným
formuláøem k ovìøení údajù.

Správa SBD oznamuje uživatelùm bytù (družstevníkùm, vlastníkùm), že i letos
pokraèuje v zasílání pøeplatku z roèního
vyúètování služeb na bankovní úèet.
Proto vyzýváme uživatele bytù, aby se
dostavili osobnì na SBD Chomutov k Veronice Hejlové (budova „A“ pøízemí) nejpozdìji do 30. dubna 2007 potvrdit
souhlas se zasíláním pøeplatkù z roèního vyúètování na bankovní úèet, poèínaje vyúètováním za rok 2006.
Tuto záležitost je nutné doložit „kartièkou“ k bankovnímu úètu, která obsahuje èíslo bankovního úètu a dále obèanský prùkaz k ovìøení totožnosti !!
Formuláø „Souhlas se zasíláním pøe-

Èíslo bankovního úètu mohou nahlásit pouze uživatelé bytu, na které je
vystavena platná smlouva o užívání
bytu (nájemní smlouva nebo smlouva o
pøevodu bytu do vlastnictví). Pro lokalitu
Kadaò, Vilémov a Mašov lze vyøídit tuto
záležitost na støedisku SBD v Kadani v
úøední dny (každé pondìlí) u Ireny Hyhlanové.
Dále upozoròujeme uživatele bytù,
kteøí nahlásili svùj úèet pro zaslání pøeplatku v pøedchozích letech, aby si zkontrolovali zadané èíslo bankovního úètu a
v pøípadì zmìny úètu se osobnì dostavili na SBD a provedli jeho zmìnu.
Stejnì tak je nutné na SBD provést
storno døívìjšího souhlasu, v pøípadì, že
nemáte zájem o zasílání pøeplatku poèínaje vyúètováním za rok 2006. Pokud
nebude žádná zmìna provedena bude
pøeplatek zaslán na stejné èíslo bankovního úètu jako v loòském roce.
Ekonomický úsek

vání nevyzvedne, zašle správa SBD jednotlivým uživatelùm vyúètování poštou
na náklady DS.
Posledním krokem celého vyúètování
je finanèního vypoøádání pøeplatkù vyúètování. Z tohoto vypoøádání jsou vyjmuti uživatelé, vùèi kterým má SBD pohledávku a jejich pøeplatek je do výše
pohledávky SBD snížen.
Dalším dùvodem nevyplacení pøeplatku mùže být napø. platební výmìr od Finanèního úøadu, exekuèní titul ze strany
soudu. Po pøípadné korekci pøeplatku o
pohledávky následuje vlastní distribuce
pøeplatku k jednotlivým uživatelùm.
Vedle „tradièního“ zpùsobu rozesílání
pøeplatku formou poštovních složenek
zabezpeèujeme i v letošním roce, s ohledem na náklady spojené s využitím této
služby, která „stojí“ správu SBD nemalé
náklady, zaslání pøeplatku na bankovní
úèet uživatele.
Ekonomický úsek

Èeši se nebojí
stìhování za prací
Èeši jsou ochotnìjší stìhovat se
za prací. Z výzkumu, který nedávno
provedla Hypoteèní banka vyplývá,
že témìø každý druhý nevidí ve stìhování žádný problém.
Lidí, jež by výhodná pracovní nabídka pøimìla odstìhovat se, je již
dokonce více než tìch, kteøí si to nedovedou pøedstavit. Celkem 45%
dotázaných odpovìdìlo, že výhodná pracovní nabídka by je pøesvìdèila zmìnit bydlištì. Dalších 40%
Èechù by se naopak stìhovat nechtìlo. Pro vìtšinu z nich by totiž bylo obtížné opustit svoji rodinu a dìti.
Z prùzkumu dále vyplývá, že èeští
muži jsou ochotnìjší se stìhovat za
prací více než ženy. Pokud jde o vìkovou strukturu, zmìna bydlištì je
pochopitelnì menším problémem
pro mladé lidi do 29 let, kteøí ještì
nemají rodinu. Starší drží na místì
kromì vlastního bytu nebo domu i
dobrá práce.
Stìhovat za prací se vìtšinou nechtìjí také lidé s nižšími pøíjmy a živnostníci.
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Exekuce není vùbec žádná legrace
Soudci na dlužníky nedosáhnou, ruce jim prodlužuje exekutor
Nesplácíte své dluhy a upomínky
házíte zásadnì do koše? Pak se nedivte, až zmizí všechny peníze z vašeho úètu, v práci dostanete o tøetinu
nižší mzdu a kvùli vymìnìnému zámku se nedostanete do vlastního bytu!
Jak je to možné?
Už nìkolik let v Èesku pùsobí kromì
tìžkopádných soudù vcelku rychlí soudní exekutoøi. Mají velké pravomoci a není
pro nì problém zjistit si o dlužníkovi a jeho majetku vše podstatné a pak neoèekávanì udeøit na více místech. Kromì toho, že vám mohou obestavit bankovní
úèty, klidnì vám vyberou vaše úspory ze
stavebního spoøení èi penzijního pøipojištìní. Zabavit mohou také vaše cenné
papíry, podíly na obchodních spoleènostech nebo i celou firmu.
Lehce pøijdete o jakoukoliv nemovitost
nebo dokonce i o družstevní byt. Zabaveno mùže být vaše auto a témìø jakýkoliv jiný movitý majetek. Ostudu mùžete
mít i v práci, když vaše mzdová úètárna
obdrží exekuèní pøíkaz postihující vaši
mzdu.
V klidu ale nemohou být ani dùchodci a
nezamìstnaní, protože postihnout lze
libovolný pøíjem, tedy i sociální dávky.
Splácet se bude sice po troškách, ale do
té doby, dokud nebude dluh splacen nebo dlužník nezemøe. Ani pak vše neskonèí, protože dìdí se nejen majetek, ale i
dluhy.
Pštrosí taktika nepomùže

vidly. Jedná se zejména o odìvy a obprodej by byl v rozporu s morálními pravidly jako je obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten, zdravotnické potøeby a pomùcky a hotové peníze do jednoho tisíce korun.
Nenechte se však mýlit, že staèí, když
prohlásíte všechny vìci za bìžné vybavení domácnosti nebo vìci potøebné k
plnìní pracovních úkolù èi podnikání a
exekutor vyjde naprázdno! Postel, stùl,
židle, sporák, asi i lednièka a praèka bìžným vybavením domácnosti jsou, ale
tøeba mikrovlnná trouba, myèka nádobí,
televize a spotøební elektronika už ne.
Nic mi tu nepatøí
Vaše stavební spoøitelna nebo penzijní
fond vám suše oznámí, že jste porušili
podmínky smlouvy a odebírají vám proto
v minulých letech pøipsanou státní podporu. Pøed domem nenajdete své auto a
ve dveøích do bytu bude vymìnìný zámek s oznámením, že klíè si mùžete vyzvednout na pøíslušném exekutorském
úøadì. Stejnì infarktová situace mùže
nastat, když vás ráno vytrhne ze spánku
zvonìní a za dveømi bude stát soudní
exekutor s partou stìhovákù.
Co mùže exekutor zabavit
Podle obèanského soudního øádu exekutor nesmí zabavit pouze vìci, které povinný nezbytnì potøebuje k uspokojování
hmotných potøeb svých a své rodiny nebo k plnìní pracovních úkolù nebo výkonu podnikatelské èinnosti a vìci, jejichž

Možnosti obrany jsou omezené a rozhodnì vám nepomùže zaujetí polohy
mrtvého brouka. Exekuce mùže být naøízena, i když jste se nikdy nedostavili k
soudu a nereagovali na výzvy k vyzvednutí doporuèených zásilek. Vaše chyba!
Soud vás totiž klidnì odsoudí i ve vaší
nepøítomnosti. Rozsudek lze doruèit i tzv.
náhradním zpùsobem, a když o tom nebudete vìdìt, nebudete mít ani možnost
se bránit. Zákon také pøímo stanoví, že
povinný (dlužník) se o naøízení exekuce
má dozvìdìt jako poslední.
Neèekejte tedy, že se exekutor pøedem
ohlásí a budete mít spoustu èasu si
všechno rozmyslet a øádnì se pøipravit.
O tom, že u vás probíhá exekuce, se mùžete dozvìdìt, až když bude po všem.
Vaše platební karta pøestane fungovat
a v bance zjistíte, že na úètu máte nulu.
6

Témìø každý se pøi exekuci brání tím,
že mu nic nepatøí. Vybavení bytu je rodièù, vkladní knížka manželky a auto kamaráda, takže není co zabavit. Omyl!
Exekutor mùže zabavit témìø všechny
vìci, o nichž se domnívá, že patøí povinnému. Vìci, které povinný užívá nebo
jsou uloženy v bytì, v nìmž se zdržuje.
Pokud to budou vìci nìkoho jiného, musí
to tato osoba prokázat a podat tzv. vyluèovací žalobu k soudul.
Naøízením exekuce je postihován celý
dlužníkùv majetek. Dlužník s ním nesmí
nakládat vyjma bìžné obchodní èinnosti,
uspokojování základních životních potøeb, udržování a správy majetku. Veškeré právní úkony uèinìné v rozporu s touto
povinností jsou neplatné!
Petr Bukaè (www.mesec.cz)

Pozor na falešné
exekutory!
Zachovat chladnou hlavu v situaci,
kdy vám cizí èlovìk oznámí, že k vám
jde provést exekuci a požaduje po vás
peníze èi hodlá zabavit váš majetek,
je tìžké. Podvodníkù bìhá po svìtì
hodnì a vydávat se za exekutora nemusí být až tak složité. Než pustíte nìkoho do bytu nebo mu vydáte majetek, ujistìte se, s kým máte tu èest.
Zdroj: www

Poèet schválených a provedených
exekucí roste. Zatímco v roce 2005
bylo provedeno 270 tisíc exekucí, v
roce 2006 tento poèet podle
odhadù pøesáhl 300 tisíc.

Požadujte pøedložení služebního a
nejlépe i obèanského prùkazu a listin
týkajících se exekuce. Dostat byste
mìli soudní usnesení o naøízení exekuce a exekuèní pøíkaz s kulatým razítkem a podpisem exekutora uvedeného v usnesení o naøízení exekuce.

Exekuce a spoleèný
majetek manželù
Exekuce se týká nejen
povinného, ale i jeho rodiny.
Jde-li o vymáhání závazku
vzniklého za doby trvání
manželství, exekuce se
vztahuje i na majetek ve
spoleèném jmìní manželù.

Vývoj cen tepla v letech 2001 až 2007

Kè
za
GJ

Vyhráno však povinný nemá, ani když je majetkovou
smlouvou rozsah spoleèného jmìní manželù zúžen.
Zejména podnikatelé èasto zapomínají na to, že odvolávat se na majetkovou
smlouvu pøi øešení závazkù
mohou jen tehdy, pokud o
její existenci i obsahu byl
vìøitel prokazatelnì informován už pøi vzniku závazku.
Zbavit se dluhù nelze ani
rozvodem. Myšlenka, že na
vìøitele manželé vyzrají formálním rozvodem, pøièemž
na jednoho z manželù se
pøevede veškerý majetek a
na druhého dluhy, je lichá.

Porovnání cen tepla, TUV a vody v roce 2006 a 2007
V následující tabulce jsou
uvedeny ceny od dodavatelù
tepelné energie a vody pro
SBD Chomutov. Ceny tepelné energie pro rok 2007 jsou
pøedbìžné. Jejich skuteèná

výše mùže být po skonèení
kalendáøního roku upravena
dle výpoètu regulace ceny tepelné energie v souladu s
pravidly Energetického regulaèního úøadu. Do uzávìrky

Zpravodaje nebylo k dispozici vyúètování za uplynulý rok
2006 od dodavatelù pro Jirkov a Kadaò. Uvedené ceny
pro rok 2006 tak nemusí být
rovnìž koneèné.

Vypoøádání majetku pøi
rozvodu musí vycházet ze
zásady, že nesmí být dotèena práva vìøitelù, jinak by
byl tento právní úkon neplatný. Z manželství si tedy
každý z manželù odnese
pøíslušnou èást majetku a
také závazkù, které musí
vypoøádat.

Vláda schválila nižší DPH pro domy a byty
Vláda na svém zasedání 9. února 2007
schválila definici bydlení podle sociální
politiky státu. U vymezení objektu podle
této definice použila kritérium maximální
podlahové plochy navržené Ministerstvem financí. U bytù jej stanovila na 120
metrù ètvereèních a u rodinných domù
na 350 metrù ètvereèních.
Na byty a rodinné domy s touto maximální rozlohou bude možno i po roce
2007 pøi jejich výstavbì uplatòovat sníženou sazbu DPH. Možnost použití snížené sazby danì z pøidané hodnoty u dodávek, výstavby a pøestavby, které jsou
souèástí sociální politiky státu, vyplývá
ze smìrnice Evropských spoleèenství.

Snížená sazba danì z pøidané hodnoty
pro bytovou výstavbu je v Èeské republice umožnìna na základì výjimky, která
byla udìlena na pøechodné období do
31. prosince 2007.
Vláda ÈR má zájem, aby tato snížená
sazba platila i nadále. U nové výstavby
bytù, rodinných a bytových domù je možno sníženou sazbu DPH po 31. prosinci
2007 øešit právì v rámci sociální politiky
státu. Stavby pro bydlení dle sociální politiky státu budou kromì nových bytù a
rodinných domù zahrnovat rovnìž další
ubytovací zaøízení sociálního charakteru
jako domovy dùchodcù, ústavy, azylové
domy, dìtské domovy, hospice a pod.

Èeská republika požádala o prodloužení možnosti uplatòovat sníženou sazbu danì z pøidané hodnoty u oprav, rekonstrukce a modernizace bytù, a to až
do roku 2010.
Zdroj: MF ÈR
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Malá bytová družstva a spoleèenství vlastníkù
jsou v ohrožení kvùli regeneraci bytových domù
Letos oèekáváme masivní provádìní
regenerací bytových domù, postavených
pøedevším panelovou technologií. Spoleèenství vlastníkù (SVJ) a malá bytová
družstva (BD) jsou v procesu regenerace
bytových domù nejohroženìjší skupinou, nebo jejich znalosti a zkušenosti
nestaèí ke správným rozhodnutím o kvalitnì provedené regeneraci.
Záruka na provedené práce
Úmyslnì zaèínám od špatného konce.
Èastým argumentem "domovních schùzí" je "Firma nám dùm opraví, dá pìt let
záruku, tak èeho se bát. Když k nìèemu
dojde, tak závady odstraní."
Pod dojmem tohoto argumentu pak BD
a SVJ k výbìru zhotovitelù pøistupují velmi laxnì. Každý soudní znalec potvrdí,
že v pøípadì výskytu závažnìjších poruch, se zhotovitelé nezøídka staví k reklamaci jako by se jich vùbec netýkala,
nebo se všelijak snaží z odpovìdnosti
vyvléci. Následují znalecké posudky a
soudní stání. Spory trvají mnoho mìsícù
až let. Zhotovitelé èasto kalkulují s pøedpokladem, že vlastník domu do žádného
soudního sporu ani nepùjde.
Investoøi (BD a SVJ) také velmi èasto
zapomínají, že závady se neprojevují za
mìsíc èi rok po pøevzetí díla, ale také
tøeba v prùbìhu nìkolika let. Pøi délce
splácení úvìru 10 a více let èeká družstvo ještì dlouhá doba k doplacení, pøesto musí vynaložit další prostøedky na
opravu projevených vad, místo investování napøíklad do nového výtahu.

domu pøistupovat zodpovìdnì, aby minimalizovali riziko pøípadných reklamací.
Stanovení nutného rozsahu prací
Základem dobré investice do opravy bytového domu je dùkladné posouzení stávajícího stavu domu. Pouze kvalitnì provedený stavebnì technický prùzkum
vèetnì plnohodnotného vstupního energetického auditu je nejlepším stavebním
prvkem, na jehož základì se vlastník domu mùže rozhodnout o smysluplném
rozsahu regenerace a zároveò je nezbytným podkladem pro stanovení typu a
rozsahu provádìných prací.
Pod pojmem dùkladné posouzení stavu objektu však není myšlena prohlídka
objektu realizovaná tzv. v poklusu. Ztrátou èasu je zrychlená prohlídka obchodníkem stavební firmy èasto bez patøièného vzdìlání ve stavebním oboru, praxí
v oblasti regenerace panelových domù a
náležitého technického vybavení.
Správnì provedenou prohlídku domu
uskuteèòuje zpravidla více odborníkù s
náležitou praxí v oblasti regenerace
bytových domù. Prohlídce pøedchází
dùkladné prostudování dostupných
podkladù k objektu (projektová
dokumentace, revizní zprávy, informace
o dosud provedených opravách). Zakrývání statických poruch panelù zateplovacím systémem je oblíbenou praxí
realizaèních firem, které však v mnoha

O stavu dùkazní nouze mohou právníci
sáhodlouze hovoøit. Právì proto musí
BD a SVJ k regeneraci svého bytového
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Bez provedení stavebnì technického
prùzkumu a energetického auditu svého
domu se pøipravíte o nejlepší podklady
pro rozhodnutí vedoucí ke skuteèným
úsporám energií. Souèástí plnohodnotného energetického auditu je totiž navržení tøech rùzných variant úsporných
opatøení vèetnì ekonomické návratnosti
vložených finanèních prostøedkù.
Vlastimil Kuèera
(èasopis PanelPlus, únor 2007, èíslo 1)

Zpravodaj èíslo 1/2007 byl vydán
nákladem 8.000 výtiskù a zdarma
dodán všem družstevníkùm. Pøipomínky a námìty pište e-mailem na
redakce@sbdcv.cz. Ozvìte se prosím i v pøípadì, pokud jste nedostali
aktuální èíslo Zpravodaje.
Vydává:
SBD Chomutov, K. Svìtlé 1936,
430 01 Chomutov
Šéfredaktor:
Kateøina Hodková
Tiskne:
Akord Chomutov, s.r.o.
Další èíslo vyjde v èervnu 2007.

Úøední doba a kontakty na dùležité osoby
SBD Chomutov, Karolíny Svìtlé 1936, Chomutov

Bude reklamaci kde uplatnit?
Z médií známe mnoho pøípadù, kdy dodavatelská firma ukonèila èinnost brzy
po pøedání díla a vymáhání jakýchkoli
pohledávek èi uplatnìní reklamací se
stalo bezpøedmìtné. Pro nepoctivého
zhotovitele není nic jednoduššího, než
svou firmu zrušit a tím znemožnit družstvùm uplatnìní reklamací. V pøípadì likvidace spoleènosti konkurzem se s reklamací vlastníci obracejí na správce
konkurzní podstaty a zpravidla se stávají
jedním z mnoha neuspokojených vìøitelù. Vìtšinou si zadlužená bytová družstva musí nápravu reklamovaných závad provést sama a na vlastní náklady.

pøípadech mùže mít za následek snížení
užitných vlastností èi zkrácení životnosti
panelového domu.

pondìlí a støeda

7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30*

* støedisko Kadaò má úøední dny pouze v pondìlí
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474 319 816

e vi d e n c e è le n ù

474 319 817

za k á zk y

474
474
474
474
474
474
474
474

i n ve s ti c e
p ro vo z te c h n i c k é h o ú s e k u
s e k re ta ri á t te c h n i c k é h o ú s e k u
s tyk s D S
vla s tn íc i
o to p y
ú è e tn í S V J
re vi zn í te c h n i k e le k tro

319
319
319
319

319
319
319
319
319
319
319
319

818
819
820
822
824
825
828
829

o d d ì le n í p o h le d á ve k
n á jm y

N o vo tn á
In g . P š e n i è k a
R i c h te ro vá
H yh la n o vá
È a ne c k á
G a h le r
P o n d ì líè k o vá
K lo u b o vá
H e i d o vá
T i m è ík o vá
S zi lá g yi o vá
M la d á
A n to n o vá
S lá m o vá
A rva i o vá
J u rš ta k o vá
È m u g ro vá
B u ri a n o vá
B u re š o vá
È esal
Ž o è k o vá
E rd é lyi
P øi b i lo vá
H e jlo vá
Im ro v á
In g . Ficek

n o vo tn a @ s b d c v.c z
p s e n i c k a @ s b d c v.c z
ri c h te ro va @ s b d c v.c z
h yh la n o va @ s b d c v.c z
c a n e c k a @ s b d c v.c z
a d m i n @ s b d c v.c z
p o n d e li c k o va @ s b d c v.c z
k lo u b o va @ s b d c v.c z
h e i d o va @ s b d c v.c z
ti m c i k o va @ s b d c v.c z
s zi la g yi o va @ s b d c v.c z
m la d a @ s b d c v.c z
a n to n o va @ s b d c v.c z
s la m o va @ s b d c v.c z
a rva i o va @ s b d c v.c z
ju rs ta k o va @ s b d c v.c z
c m u g ro va @ s b d c v.c z
b u ri a n o va @ s b d c v.c z
b u re s o va @ s b d c v.c z
c e s a l@ s b d c v.c z
zo c k o va @ s b d c v.c z
e rd e lyi @ s b d c v.c z
p ri b i lo va @ s b d c v.c z
h e jlo va @ s b d c v.c z
i m ro va @ s b d c v.c z
fi c e k @ s b d c v.c z

