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pravodaj
SBD Chomutov

NEPØEHLÉDNÌTE
Vážení družstevníci,
Informace o nové budovì SBD
Na stranì 4 se mùžete podívat, co
se dìje s novou správní budovou,
kam se bude družstvo stìhovat.

tìší mì, že vám mohu oznámit, že výsledek hospodaøení družstva je k devátému
mìsíci letošního roku opìt v kladných èíslech. Pohledávky jsou stabilizovány. Tím
však naše úsilí nekonèí, i v nadcházejícím roce budeme pokraèovat v opravách
a rekonstrukcích panelových domù.

Zdražování od ledna 2008
Družstvo se obává, že lidé pøestanou
pøíští rok platit nájemné, protože na
nìj nebudou mít. Více na stranì 5.
Úspìšná rekonstrukce
Na stranì 6 vám nabízíme pohled na
novì zrekonstruovanou DS èíslo 73.
Historie panelové výstavby
Kdy se ve svìtì zaèaly stavìt
panelové domy a kde stojí první
panelák? Na stranì 8 a 9 je pøíbìh
vynálezce panelové technologie.

Aby si každý zamìstnanec SBD Chomutov mohl užít zaslouženého odpoèinku
a naèerpat nové síly do budoucna, bude posledním úøedním dnem roku 2007
støeda 19. prosince. V novém roce vám budeme znovu k dispozici již ve støedu
2. ledna. V období celozávodní dovolené se v pøípadì poruch a havárií obracejte
na havarijní èísla uvedená na poslední stranì tohoto Zpravodaje.
Závìrem bych rád podìkoval všem výborùm domovních samospráv a èlenùm
družstva, kteøí v roce 2007 spolupracovali s vedením družstva a tím pøispìli
k velmi dobrému výsledku hospodaøení, umožnili snižování stavu pohledávek
a pomáhali ve zhodnocování bytových domù.
pøedseda pøedstavenstva Josef Tvrdý

Veselé Vánoce
a šastný nový rok

2008
Vám i Vaší rodinì pøeje
pøedstavenstvo, kontrolní komise
a zamìstnanci SBD Chomutov

Zmìna nájmu od 1. ledna 2008
Na jednání pøedstavenstva SBD Chomutov dne 6. listopadu 2007, byla schválena zmìna pøedpisu nájmu s platností od
1. ledna roku 2008.
Nejvýznamnìjší schválenou zmìnou je zvýšení mìsíèního pøedpisu u dlouhodobé zálohy na opravy, kde se zvyšuje
minimální èástka na m2 podlahové plochy o 1 Kè ze souèasných 20 korun/m2 na nových 21 korun/m2. Navýšení se pøitom
netýká støedisek, která již dosahují nebo pøevyšují novì navýšenou èástku.
Další možné zmìny pøedpisu nemají plošnou platnost a týkají se jen vybraných støedisek. Mùže se jednat o zmìny
v položkách pøedpisu nájmu - splátky pùjèek nebo úvìrù, stavební spoøení, úvìr na DBV (anuita), daò z nemovitosti a úklid
spoleèných prostor. Ostatní položky pøedpisu nájmu a služeb se nemìní.
Nové pøedpisy (dodatky nájemních smluv) budou distribuovány k jednotlivým uživatelùm prostøednictvím zástupcù
domovních samospráv ve druhé polovinì prosince 2007.
Ekonomický úsek
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Bytové dilema: družstvo nebo radìji
osobní vlastnictví?
Ve srovnání výhod osobního a družstevního vlastnictví tìsnì vítìzí osobní. Ale
ani dnes se nemusíte bát stát se èlenem družstva, pøestože si na byt musíte
nejprve pùjèit v bance.
KAREL FISCHER

P

ùjèí mi banka na byt, i když není a nebude v mém osobním vlastnictví, ale
v majetku družstva? To je otázka, která
se mezi zájemci o nové bydlení èasto
opakuje.
Vìtšinou ji doprovází obavy, že pùjèka
na družstevní bydlení mùže znamenat
finanèní past. Strach je zbyteèný. Družstvo neznamená finanèní ohrožení.

Soukromì od 1994
Vlastnictví k bytùm, respektive k bytovým jednotkám, se mìlo rozvíjet až od
roku 1994, kdy vstoupil v platnost zákon
è. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytù. Dnes
se již v podstatì nové byty jinak ani nestaví a neprodávají.
Developer, tedy firma, která vlastní pozemek a financuje výstavbu bytového
domu, vždy co nejrychleji postaví bytový
dùm, který podle výše uvedeného zákona rozdìlí na samostatné bytové jednotky, popøípadì nebytové jednotky, které
se tak stanou z právního hlediska samostatnými nemovitostmi. Byty jsou také
samostatnì zapsány v katastru nemovitostí.
Pozemek, na kterém stojí dùm, a spoleèné prostory domu jako chodba, pùda
a podobnì, jsou pak podle pomìru plochy bytu rozdìleny ideálním pomìrem
mezi všechny vlastníky bytù v domì.
Každý vlastník bytu je èlenem spoleèenství vlastníkù, které spoleènì rozhoduje o správì domu a dùm spravuje. Byt
v osobním vlastnictví je tedy samostatným pøedmìtem vlastnického práva a jeho vlastník není a nemùže být v jeho
dispozici nijak omezen. Mùže tedy byt
prodat, mùže k nìmu zøídit zástavní právo (pùjèit si na nìj peníze) a tak dále.
Družstevní forma bydlení je nìco, na
co jsou Èeši dávno zvyklí. Bytová družstva existovala již pøed rokem 1989 a
jsou stále velmi rozšíøená. Jaký je jejich
princip?
Dùm, kde se nachází byty, je ve vlastnictví bytového družstva, jehož èleny
jsou uživatelé bytù v družstevním domì.
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Èlenství uživatele bytu v bytovém družstvu je na základì nájemní smlouvy
spojeno s právem užívat konkrétní byt v
domì. Družstvo je vlastníkem a souèasnì i správcem domu, poskytuje a úètuje
svým èlenùm služby spojené s užíváním
bytu jako jsou poplatky za odvoz domovního odpadu, vodné a stoèné a tak dále.
Na rozdíl od bytu v osobním vlastnictví
není byt v družstevním domì samostatnou nemovitostí a v katastru nemovitostí
ho nenajdete. Tam bude vždy zapsán jen
dùm, kde se byty nachází. Družstevník
není vlastníkem bytu, ale jen jeho nájemcem.

Byt neprodáte, ale
pøevedete
Pokud chce družstevník svùj byt "prodat", musí sepsat smlouvu o pøevodu
èlenských práv v družstvu spojených s
právem užívat družstevní byt a smlouvu
družstvu doruèit.
Družstvo je povinno pøevod akceptovat, zaevidovat nového èlena
družstva a podepsat s ním ná
jemní smlouvu k družstevnímu bytu. Dnes už lze zøídit i
zástavní právo k družstevnímu podílu, tedy pøenesenì
také k bytu.
Z právního hlediska je však
jednodušší a pøímìjší osobní
vlastnictví. Lze ho mimo jiné
snadno ovìøit v katastru nemovitostí, stejnì jako to, že
byt není pøedmìtem zástavy

nebo vìcného bøemene.
Správnost údajù v katastru nemovitostí
garantuje stát. U družstevního bytu mùžete zjistit jenom ty informace, které má
družstvo k dispozici nebo které vám
družstevník poskytne, a moc možností,
jak si údaje ovìøit, nemáte.
Jazýèky vah se tedy vychylují mírnì ve
prospìch bytové jednotky v osobním
vlastnictví. Ale ani družstevní byty není
nutné zatracovat.
bydleni.denik.cz
Uvedený èlánek zprostøedkovává
jeden z možných názorù, které v naší
spoleènosti v souèasné dobì panují.
Názory na družstevní a osobní vlastnictví se èasto liší a vìtšinou vyplývají
z nedostateèné znalosti problematiky.
Další zajímavý èlánek na téma
družstevního bydlení si proto mùžete
pøeèíst na následující stranì.

Bydlení v družstevním bytì
Užívání družstevního bytu u nás patøilo pøed rokem 1989 k nejobvyklejším formám
bydlení. Od tìch dob se však leccos zmìnilo. Když teï nebudeme brát do úvahy
byty státní, mùžeme mít stále byt v družstevním vlastnictví, ale dnes také ve vlastnictví osobním.
MICHAL HAMŠÍK

v

tomto pøípadì pak mùžeme být i nadále èleny bytového družstva, což se
dìje vìtšinou v tìch pøípadech, když ne
všechny byty jsou odkoupeny do osobního vlastnictví. Pokud vìtšina bytù odkoupených je, vytváøíme spoleèenství vlastníkù bytových jednotek.

Co je to vlastnì
bytové družstvo?
Zdánlivou výhodou družstevních bytù
je jejich nižší cena, aèkoliv není tomu tak
vždy. Jaké jsou tedy výhody a nevýhody
bydlení v klasickém družstevním bytì?
Nejdøíve bychom si asi mìli øíci, co je to
vlastnì družstvo a co o nìm øíká zákon.
Jde o právnickou osobu, vznikající zápisem do obchodního rejstøíku. To se týká i
tìch družstev, která nejsou urèena k podnikání, ale jen pro zajištìní bydlení svých
èlenù.
Nejvyšším orgánem družstva je èlenská schùze, která volí pøedstavenstvo a
kontrolní komisi. Jednotliví èlenové družstva øídí a ovlivòují jeho èinnost prostøednictvím hlasování na èlenské schùzi.
Práva a povinnosti èlenù jsou upraveny
stanovami, což je jeden z nejdùležitìjších dokumentù každého družstva. K
tomu je ovšem tøeba øíci, že a stanovy
øíkají cokoliv, musí to být v souladu se
zákonem, jinak je ustanovení neplatné.

do katastru nemovitostí). Mnohá družstva mají ve stanovách usnesení, že pøevod družstevního podílu podléhá jeho
schválení. Ze zákona však pøevod nepodléhá souhlasu družstva, proto jej staèí družstvu pouze oznámit! Pøi pøevodu
družstevního podílu se nemusí platit daò
z pøevodu nemovitosti, ale na druhou
stranu je nutné zaplatit úhradu za pøevod
bytu družstvu.
Souhlasu družstva však podléhá další
pronajmutí družstevního bytu podnájemníkùm. Jestliže družstvo s podnájmem
nesouhlasí a èlen jej pøesto pronajme,

Výhodou pøi zmìnì užívání družstevního bytu je - nebo by alespoò mìla být rychlost provedení, nebo pøevod se dá
uskuteènit bìhem nìkolika dnù (oproti
mnohdy zdlouhavému èekání na zápis

www.bydleniprokazdeho.cz
Naše stavební a bytové družstvo je ve
srovnání s jinými družstvy v Èesku
ekonomicky stabilní a s penìzi svých
družstevníkù velmi dobøe hospodaøí.
Dùkazem pozitivních hospodáøských
výsledkù je pokraèující zateplování
bytových domù, snižování dlužných
pohledávek na nájemném, koupì
nové administrativní budovy a další.

Výhody a nevýhody
Èlen družstva byt nevlastní (pokud teï
nebereme v úvahu pøípady, kdy majitel
bytu zùstává èlenem), je pouze jeho nájemníkem. Proto také byt nemùže ve
skuteènosti prodat ani koupit, ale mùže
pouze pøevádìt èlenská práva v družstvu. Obecnì proto není možné použít
družstevní byt jako zástavu pøi žádosti o
úvìr, nebo uživatel není jeho majitelem.
V souèasnosti už ale existují i možnosti
financování „koupì“ družstevního bytu.
Podrobnosti jistì rádi poskytnou odborníci ve finanèních ústavech.

A protože vìtšina nemá èas, nerozumí
tomu nebo nemá vlastní názor, návrh se
schválí a družstvo koná. To se samozøejmì ale mùže obrátit i proti nájemníkùm.
Takzvanì „šikovný“ správce mùže pìknì
zneužívat a zpronevìøovat peníze družstevníkù a pokud je to vìtšinì jedno, sami s tím nic nenadìláte. U bytu v osobním vlastnictví vás nikdo nemùže do
nièeho nutit, což zase na druhou stranu
pùsobí problémy v tìch pøípadech, kdy
se spoleèenství vlastníkù není schopno
na nièem dohodnout.

existuje nebezpeèí zrušení èlenského
podílu pro neužívání bytu. Stejnì tak podléhají souhlasu vlastníka, tedy družstva, pøípadné stavební úpravy v bytì.
Jednou ze základních èinností družstva je údržba bytového fondu a spoleèných prostor. To mùže být velkou výhodou, nebo také nevýhodou. Záleží na
lidech. Domy s byty v družstevním vlastnictví bývají èasto dobøe udržované a
modernizované. Bývá to vìtšinou znakem dobrého družstva a jeho vedení.
Svou roli hraje fakt, že družstvo o nìèem
rozhodne a toto rozhodnutí èi jeho návrh
dá vìtšinì ke schválení.

Družstevním bydlení má dlouhou
historii a své pøíznivce po celém
svìtì. Tento typ bydlení lze
charakterizovat tím, že stojí na
pomyslném rozmezí mezi bydlením
vlastnickým a nájemním. Družstevní
bydlení má však tu výhodu, že jde o
celkem dobøe fungující systém
opírající se o jasnì stanovenou
právní úpravu. Nedávno byla též
schválena øada zákonù o podpoøe
družstevní bytové výstavby, které
mají nastartovat výstavbu nových
družstevních bytù.
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Informace o nové správní budovì
SBD Chomutov
Jak jsme Vás informovali již v posledním zpravodaji, zakoupilo SBD Chomutov od mìsta Chomutova budovu bývalé
zvláštní školy v Husovì ulici, která po celkové rekonstrukci
bude sloužit jako nová správní budova SBD Chomutov. V souèasné dobì byla dokonèena projektová dokumentace na provedení rekonstrukce domu. Následnì požádáme stavební
úøad o vydání stavebního povolení a vyhlásíme výbìrové øízení na dodavatele akce. Pøedpokládáme, že rekonstrukce bude
probíhat v prvním pololetí pøíštího roku a v prùbìhu letních mìsícù, tj. v èervenci a srpnu bude možno realizovat stìhování ze
souèasných tøí správních budov a ze støediska údržby v Droužkovicích do nového objektu.
Technický úsek Nová správní budova SBD Chomutov v Husovì ulici nabídne
Vlasta Richterová vìtší komfort nejen samotnému družstvu, ale i družstevníkùm.

Zleva: vstupní vestibul, kde bude umístìna podatelna a pokladna - zasedací místnost - budoucí parkovištì vedle školy.

V celém objektu se teï namátkovì provádí zjišování pøítomnosti døevomorky a odhalují se další technické nedostatky.

Na svou rekonstrukci èekají také sociální prostory, které nesplòují souèasné požadavky.
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Napsali o nás - Bytové družstvo: zdražování
zøejmì rozšíøí øady neplatièù
Nejvìtší bytové družstvo má obavy ze zdražování. Lidé prý nebudou mít na nájem.
VOJTÌCH JANDA

N

ejvìtší bytové družstvo na Chomutosku má obavy z pøíštího roku. Bojí
se, že s dramatickým zdražováním lidé
pøestanou platit nájem. Vèera to Deníku
uvedl pøedseda Stavebního a bytového
družstva Chomutov Josef Tvrdý.

"Pøíští rok by mohlo podle našich oèekávání dojít ke zvýšení pohledávek družstva. Vycházíme z našich zkušeností,"
øíká Tvrdý.
Podle nìho lidé pøestanou platit nájemné vždy v dobì, kdy se potýkají s vyšší
finanèní zátìží. Jedná se napøíklad o
období dovolených a Vánoc. Nìco podobného má pro družstvo znamenat i

oèekávané zdražování, kdy energie mají
jít nahoru o deset procent, zdražují i potraviny a výše inflace se odhaduje na 5,8
procenta.
"Abych pravdu øekl, už teï jsme mìli
problémy s placením nájmu. Zdražování
se opravdu obávám," potvrdil slova pøedsedy pøedstavenstva SBD jeden z nájemníkù, který si pøál zùstat v anonymitì.
Podle Tvrdého by ale lidé mìli upøednostnit bydlení pøed vším ostatním. V pøípadì, že nájemník pøestane za svùj byt
platit, vystavuje se nebezpeèí, že jej vystìhují bez nároku na náhradu. Není totiž
již výjimkou, že soudy mohou o vyklizení
bytu rozhodnout do pùl roku.

jsme na toto rozhodnutí èekali tøeba tøi
roky," informuje Josef Tvrdý. Navíc u novì podepsaných nájemních smluv nemusí o neplatièích rozhodovat soud. Pohledávky za dlužné nájemné se stanou
pøedmìtem takzvaného rozhodèího
øízení, které je rychlejší.
Stavební bytové družstvo Chomutov
vlastní a spravuje zhruba osm tisíc bytù v
celém okrese. Pohledávky na nájemném
se mu v posledních letech daøilo snižovat, zatímco v roce 2002 dlužili družstevníci už 54 milionù korun, vloni suma klesla pod dvacet milionù.
Chomutovský deník,dne 26.11.2007

"Je to proti minulosti velký posun. Døíve

Pøíliš drahé paneláky? Jsou ceny nadhodnocené?
Realitní odborníci tvrdí, že v nìkterých regionech jsou ceny bytù, pøevážnì panelových, mírnì nadhodnocené. Nesouhlasí však s názorem Èeské národní banky, že
v Èeské republice hrozí na trhu s nemovitostmi cenová bublina, která znamená
pøíliš vysoký rùst cen nemovitostí.
JIØÍ KUÈERA

è

eská národní banka ve své zprávì o
finanèní stabilitì za rok 2006 uvedla,
že v nìkterých regionech rychle rostou
ceny bytù a jejich rùst není opodstatnìný. "Porovnání vývoje cen bytù a pøíjmù
indikuje možnost zaèínající bubliny na
trzích nemovitostí," uvedla ÈNB.

Absolutní ceny nemovitostí v Nìmecku
a v Rakousku jsou podle ÈNB sice stále
mírnì vyšší než v Èeské republice, podíl
cen bytù a mezd je však napøíklad pro
Prahu již tøikrát vyšší než pro Berlín,

Vídeò èi Hamburk.
V ÈR ale obecnì nelze podle analýzy
aaabyty.cz mluvit o cenové bublinì tak,
jak je známá z jiných svìtových ekonomik. "Co se týèe vývoje cen v regionech,
souhlasíme s tvrzením, že v nìkterých
mìstech mohou být ceny mírnì nadhodnocené," øekl ÈTK øeditel realitní spoleènosti MEXX Reality René Hradecký. Je
to ale podle nìj dáno tím, že èeský realitní trh se stále vyvíjí a pøípadné korekce k
tomuto vývoji patøí.
Ceny v Praze jsou jistì vyšší, než by
mìli být podle Jiøího Pácala ze spoleè-

nosti Central Europe Holding. Ceny bytù
v hlavním mìstì podle nìj v minulosti
rostly výraznì rychleji než mzdy. V ostatních regionech však podle nìj cenová
bublina není.
Podle zprávy ÈNB vzrostly v Praze ceny bytù ke konci roku 2006 témìø ètvrtinovým tempem. S tím aaabyty.cz nesouhlasí.
Podle její analýzy za celou republiku
rostly ceny bytù v loòském roce zhruba o
devìt procent a u rodinných domù ještì
ménì. V Praze byl rùst zhruba desetiprocentní.
Nejvíce rostou podle analýzy ceny nemovitostí v regionech, v Moravskoslezském kraji až o 15 a více procent roènì.
"V tomto kraji však byly ceny nemovitostí
do souèasné doby silnì podhodnocené a
v nìkterých pøípadech byli nižší než
stavební náklady na výstavbu nových
bytù," uvádí aaabyty.cz.
Podle ÈNB rùst cen bytù souvisí nejspíše s rùstem úvìrù na bydlení, demografickými faktory a stabilní ekonomikou.

Pohled na jirkovské sídlištì Nové Ervìnice, které sice nepatøí k nejnovìjším,
ale pøesto je o byty ve zdejší lokalitì zájem právì díky jejich zatím nízké cenì.

24. øíjna 2007, èasopis Nemovitosti
(pøíloha Hospodáøských novin)
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SBD Chomutov pokraèuje
v zateplování svých domù
Zhodnocování družstevního majetku, se kterým
jsme zaèali pøed nìkolika lety, zdárnì pokraèuje.
Dnes bychom vám rádi pøedstavili DS èíslo 73,
jejíž pøedsedkyní je Miroslava Rudolfová.
Fotografie poøídil jeden z èlenù pøedstavenstva
SBD Chomutov Otta Hercík. Následující snímky
nepotøebují rozsáhlý komentáø. Opravený panelový dùm dnes nabízí komfortní bydlení.

Program PANEL
Dne 5. øíjna 2007 pozastavila Èeskomoravská záruèní a rozvojová banka
pøijímání žádostí o dotace z programu
PANEL pro rok 2007. Pøijímání žádostí
bude obnoveno až v roce 2008, výše dotace však bude nižší, než byla letos.
V roce 2007 èinila podpora 4% z úrokù
z poskytnutého úvìru, pro následující rok
se poèítá, že podpora bude èinit 2,5% z
úrokù z poskytnutého úvìru. Vše bude
závislé na výši finanèních prostøedkù,
které budou vládou pro dotace vyèlenìny
ze státního rozpoètu.
Technický úsek

Domovní samospráva èíslo 73: dùm v ulici Jirkovská 5014-5018 na sídlišti Píseèná v Chomutovì. Rekonstrukce objektu
trvala ètyøi mìsíce. Pøestože byl celý prùbìh prací pro družstevníky i pro výbor nelehký, nebo se musela hlídat kvalita
prací a bylo nezbytné odstraòovat nìkteré nedostatky, jsou dnes všichni s výsledkem spokojeni. Dùm má kromì nové
fasády vymìnìny a vyzdìny balkónové sestavy v bytech i ve spoleèných prostorech a nové vchodové dveøe. Zateplení
budovy pøedcházela výmìna všech oken a také rekonstrukce støechy.

Zateplený objekt lahodí oku každého, kdo prochází v jeho blízkosti. Nájemníci zase ocení teplo, které jim neuniká z bytù.
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Návrh zákona poslancù Horníkové a Vojíøe
SBD Chomutov patøí mezi družstva, která jednají se svými èleny dobøe, ale pøesto
by se mohlo kvùli navrhovanému zákonu dostat do finanèních potíží..
Návrh novely zákona o vlastnictví bytù,
kterou pøipravili poslanci za ODS Zdeòka
Horníková a Oldøich Vojíø, vyvolává již
nìkolik mìsícù vášnivé diskuse na celorepublikové úrovni. Zatímco družstevníci
novelu vítají, družstva na stranì druhé
mluví o ohrožení vlastní existence.
Novela má pøinutit bytová družstva,
aby zrychlila vydávání bytù do vlastnictví
družstevníkù. Pokud by družstvo nesplnilo dohodnutý termín o pøevodu bytu,
mìlo by platit úrok z prodlení ve výši deseti procent roènì z jeho tržní ceny.
Poslankynì Zdeòka Horníková tvrdí,
že návrh nesmìøuje proti bytovým družstvùm. „Øada družstev funguje dobøe a
lidé jsou v nich spokojeni. Mnohde však
èlenové a družstva nejsou v rovnocenné
pozici. Chceme proto dát všem družstevníkùm stoprocentní jistotu, že oni sami
ani jejich dìti o byty nikdy nepøijdou,“
uvedla Horníková pro deník Právo. Novela poèítá i s tím, že každý družstevník
bude mít nárok na pøevod do osobního
vlastnictví bez ohledu na to, zda si v
minulosti podal žádost o pøevod èi nikoli.

Podle právníka Stavebního bytového
družstva (SBD) Praha Marka Letochy ale
bude nová norma v nìkterých oblastech
neúmìrnì zasahovat do práv všech
družstev.
S návrhem zákona nesouhlasí ani
pøedseda Svazu èeských a moravských
bytových družstev Vít Vaníèek. „Je to
další protidružstevní krok. To, že v pøípadì zániku èlenství se má hodnota vypoøádacího podílu rovnat cenì bytu, by
byl bezprecedentní zásah do vlastnických práv družstev. Øada družstev by se
mohla kvùli tomu dostat do finanèních
potíží," øekl nedávno pro deník Právo
Vaníèek. V podobném duchu se vyjádøil i
pøedseda družstevní komise ÈSSD Ivan
Pøikryl, který dokonce uvedl, že by návrh
mohl vést ke krachu nìkterých družstev.
Poslankynì Horníková nicménì vìøí,
že novela se negativnì projeví jen na
tìch družstvech, která hospodaøí neefektivnì a nechovají se slušnì ke svým
družstevníkùm. „Pokud jsou družstevníci
s družstvem spokojení, nebudou mít
dùvod z družstva vystupovat a vztah

družstevník – družstvo bude v rovnovážnìjším pomìru, než tomu bylo doposud,“
soudí poslankynì za ODS.
Od roku 1995 bylo v Èesku pøevedeno
z družstevního do osobního vlastnictví
asi tøicet procent bytù, tedy necelých dvì
stì tisíc bytù z celkového poètu 660 tisíc
družstevních bytù.

Problematický návrh zákona
mìl být projednán vládou
poslední listopadový týden
roku 2007. Díky èetným
pøipomínkám odborníkù, kteøí
se zabývají družstevnictvím a
také díky spoleèné iniciativì
Svazu èeských a moravských
bytových družstev, bylo
jednání o návrhu zákona
poslancù Horníkové a Vojíøe
staženo z programu
Poslanecké snìmovny s tím,
že bude zaøazeno až do
programu pøíštího jednání
Poslanecké snìmovny, které
se uskuteèní v únoru 2008.

Paneláky jsou na našem trhu stále atraktivní
Aèkoli je nabídka bytù v novostavbách nebo v cihlových domech široká, zájem
o panelové byty trvá. Co je pøíèinou?
PETR VOSMÍK
Trh s byty v posledním roce zaznamenal tak prudký rùst cen, jaký jsme od
našeho vstupu do Evropské unie nezažili. Nejlépe to ukazují panelové byty, na
kterých se vývoj dobøe sleduje. U nich se
ceny za poslední rok zvedly øádovì o
tøicet procent.
Ceny dražších bytù z nové výstavby se
pohybují kolem 50.000 korun za m2. V
porovnání s tím se cena panelákových
bytù pøed rokem v závislosti na místì,
stavu a vybavení pohybovala kolem
25.000 korun za m2.
Bytù ve vlastnictví, které lze poskytnout bance jako zástavu pro financování
hypotékou, je nedostatek, a poptávka tak
pøevyšuje nabídku. Proto vzrostla loni
cena panelových bytù na 35.000 korun
za m2, což je docela významný nárùst.

Lokalita dìlá cenu
Cenu panelových bytù ovlivòuje i lokalita. Pojïme si jako pøíklad vybrat Prahu.
Zdaleka nejžádanìjší je stále Pankrác,
jejíž panelová výstavba poskytuje ideální
dopravní obslužnost metrem a také rychlou dostupnost do centra. Jestliže se na
Pankráci donedávna prodával byt za dva
miliony, dnes se tøi plus jednièka prodává
za 2,8 milionu i více.
S rostoucími cenami se nùžky rozevírají a cena je závislá na lokalitì, stavu domu a stavu bytu. Rozdíl mezi nejzajímavìjším a nejménì zajímavým panelákovým bytem mùže být u stejného bytu
témìø i pùl milionu korun.

Cenová bublina?
I když se cenový skok èekal, nezdá se,
že jde o cenovou bublinu. Hlavním dùvodem totiž není ani tak obava ze zvýšení

úrokových sazeb, ale ze zpøístupnìní hypoték širšímu okruhu zájemcù s nižšími
pøíjmy. Dalšími podpùrnými vlivy jsou
oèekávaná zvýšení sazby DPH u stavebních prací a zvýšení úrokových sazeb,
což dohromady motivuje zájemce k co
nejrychlejšímu nákupu. Významnou roli
hraje zlepšující se kvalita bydlení, které
panelové domy poskytují.
Existující moderní technologie na vytmelení spár a zateplení panelových domù spolu s instalací nových výtahù, plastových oken a rozvodù vody posunuly
panelové domy, by jde o starší budovy,
kvalitativnì výraznì dopøedu.
Dùkazem toho je pohled do dnešních
sídliš, kde je vidìt, že domy jsou udržované a že se do nich investuje. To z panelových domù èiní stále atraktivní formu
bydlení.
bydleni.denik.cz
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Historie panelákù - kde se vzaly, tu se vzaly...
Poèátky panelové výstavby u nás spadají do doby po roce 1948, kdy došlo ke
znárodnìní stavebnictví. Nejvìtší rozmach panelové výstavby bytových domù
nastal v 60. a 70. letech 20. století.
Poèátky historie panelové výstavby se
datují již do zaèátku 20. století. Vynálezcem panelové výstavby byl Tomáš Alva
Edison, který jako první nechal touto
technologií vystavìt v Americe sídlištì s
nìkolika desítkami vìtšinou dìlnických
domkù.

výstavba, kdy jednotlivé soustavy dostávaly oznaèení. První pìtipodlažní dùm
nesl oznaèení G40. V tomto domì se
totiž nacházelo 40 bytù. Dùm z panelù
byl ve své podstatì pouze ètyøpodlažní a
páté suterénní podlaží - ztužující - bylo
provedeno jako monolitické.

Panelová výstavba se nejvíce uplatnila
na pøelomu 60. a 70. let 20. století.
Mnohé zemì tehdy øešily pomocí panelové výstavby bytovou situaci. Snahou
bylo zvýšit životní úroveò a zmodernizovat bydlení, které mnohdy ještì neslo
pozùstatky války. Nejvìtší rozvoj panelové výstavby lze zaznamenat v západní
Evropì a to pøedevším ve Francii. Pøedními zemìmi ve výstavbì panelovou
technologií se staly zemì ze Skandinávie a to Švédsko a Dánsko. Tyto zemì
využívaly panelovou bytovou výstavbu
pro zajištìní bytù zejména pro nižší pøíjmovou skupinu obèanù. Od poloviny
sedmdesátých let byla v evropských zemích bytová situace ustálena a postupnì
došlo k ukonèení této výstavby.

První vìtší sídlištì postavené z tìchto
domù se nachází v Praze 4 na Zelené lišce (výstavba v letech 1954 a 1955). Specialitou tohoto domu byla tepelná izolace
ze silikorku a spoje mezi obvodovými panely, které byly pøekrývány ozdobnými
pilastry.

Na rozdíl od výše uvedených zemí u
nás zapoèala prùmyslová výstavba
panelovou technologií po druhé svìtové
válce už v padesátých letech. Panelová
výstavba u nás pøežila až do konce let
osmdesátých.

Panelové domy jako
první postavil Baa
Za poèátek panelové výstavby u nás
se považuje rok 1940, kdy byl zahájen
vývoj panelù firmou Baa. Nejprve bylo v
období války postaveno nìkolik experimentálních dvojdomkù s výrobou panelù
pøímo na staveništi. Po válce se pokraèovalo s vývojem ve Zlínì a zaèala výstavba jedno až tøípodlažních dvojdomù. V
roce 1952 bylo vývojové pracovištì pøesunuto do Ústavu montovaných staveb v
Praze.
Od roku 1953 zapoèala systémová
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použití panelù 3,6 x 4,2 m. Tyto panely
byly podporovány ve dvou rozích ocelovou hlavicí ocelového vybetonovaného
sloupu a stìnovým pilíøem v obvodovém
plášti. U tohoto typu panelového somu
se nabízela vìtši variabilní øešení vnitøní
dispozice, ale bylo postaveno pouze nìkolik domù.
Další dùm typu G59 byl charakteristický zavìšenou konstrukcí balkonù a obvodového pláštì.

Vývoj panelu èasto
provázely omyly
U dalších panelových domù typu G55 a
G 57 byla tepelná izolace ze silikorku nahrazena pazderobetonem. Velký rozmach zaznamenal zejména typ G57, který byl stavìn od roku 1956. Pro tento typ
domu byla zavedena rozšíøená sériová
výroba panelù ve více provozovnách. Z
domù typu G57 byla postavena v Praze
velká sídlištì jako napøíklad ve Strašnicích, Petøinách nebo na Èerveném
Vrchu.
Použití tepelné izolace z pazderobetonu nebylo šastným øešením a tepelnì
technické vlastnosti obvodových plášù
byly nevyhovující. U tìchto domù byl v
následujících letech zaznamenán vznik
plísní a znaèné náklady na vytápìní vlivem velkých tepelných ztrát. Nedokonale byly rovnìž øešeny spáry mezi obvodovými panely, kdy tehdejší trh u nás
neznal dnes již bìžné trvale pružné tìsnicí materiály. Docházelo k zatékání a
tvorbì poruch. Domy byly v následujících letech pøedmìtem rùzných sanací.
Navazujícím typem domu byl G58. Byl
vyvinut ve Zlínì a mìl experimentální
charakter. Charakteristickým rysem bylo

Dalším zlomem ve vývoji panelových
domù je rok 1962, kdy se zaèalo s ukonèováním výstavby domù øady G. Výstavba se zamìøila na pøíèné nosné systémy.
To znamená, že v modulových vzdálenostech jsou v domech provedeny pøíèné nosné stìny z betonových panelù, na
které jsou kolmo kladeny stropní panely.
Prvním domem této konstrukce je dùm
typu T06 B.
Další dùm, který byl experimentálnì
vyzkoušen v Praze na Invalidovnì, je typ
T08 B. U tohoto domu je již osová vzdálenost pøíèných nosných stìn 6m a panely
mají délku 5,9m. Pro výrobu panelù bylo
poprvé použito pøedpínaného betonu. K
tomuto øešení vedl nárùst deformací
panelù vzhledem k velkému rozpìtí.
Pøedpìtí se provádìlo odporovým elektroohøevem a napnutím výztuže, na které
byly provedeny kotvy. Ty se po vytvrdnutí
betonu stropního panelu odstranily a
pøedpìtí se vneslo do vyrobeného dílce.

Zajímavé je, že se v Èesku stavìly pouze tøi základní typy
panelákù. Postup byl jednoduchý: nejprve se vybudovaly základy
a inženýrské sítì a potom se namontovaly nosné stìny.
Následnì se vytvoøila bytová jádra a jednotlivá patra se postupnì
zastøešovala, teprve po dokonèení posledního se celému domu
vytvoøil obvodový pláš. Na závìr se zavedla elektroinstalace,
rozvody vody, kanalizace, namontovaly se doplòky jako
kuchyòské linky a mohlo se zaèít bydlet.

V 70. letech byl tehdejší vládou vydán
pokyn k dalšímu rozšíøení industrializace
stavebnictví pro vyøešení stále neuspokojivé bytové situace, zejména mladých
lidí. Odborníci došli k názoru, že jedinì již
zavedená panelová výstavba mùže v následujících letech situaci øešit. V navazujícím období proto byly rozšíøeny výrobny a nakoupilo se zaøízení i v zahranièí.
Pro výstavbu v Praze byl zakoupen celý
systém bytového domu Larsen-Nilsen.
Požadavek tehdejší doby byl dvacet dva
tisíc nových bytù roènì.

nolitického železobetonu na stavbì. V
menší míøe se na výstavbì bytových
domù podílí prefabrikace a zavìšené
systémy obvodových plášù. Trh zcela
ovládly zdicí materiály s výbornými termoizolaèními, akustickými a pevnostními vlastnostmi. Jejich pøedností jsou rovnìž pøesné rozmìry pro možnost rychlého a snadnìjšího zdìní a také celá systémová øešení výrobcù pro danou konkrétní stavbu.

Nejstarší evropský
panel stojí v Holandsku
Když se ještì jednou podíváme do historie panelové výstavby, pomìrnì pøekvapivì zjistíme, že první evropský panelák byl postaven v Nizozemsku už po
první svìtové válce. Nejvìtší boom a
uplatnìní ale nakonec našly panelové
domy v zemích bývalého Sovìtského
svazu. Tady místy vznikla i celá panelová
mìsta.

V druhé polovinì 80. let dosahovala
výstavby bytù provedených panelovým
systémem nejvìtšího kvantitativního
rozvoje s to až tøicet pìt tisíc bytù roènì.
Konec 80. let lze u nás považovat za období, kdy dochází k pozvolnému ukonèování hromadné výstavby bytových panelových domù. Úplné zastavení panelové
výstavby pøišlo v roce 1990. Za rychlým
ukonèením této výstavby stála zmìna
celého politického systému v naší zemi.
Nastal pøíliv nových zahranièních investorù, výrobcù a spolu s tím i nových materiálu pro bytovou výstavbu. Došlo k privatizaci podnikù zamìøených na panelovou
výrobu a nìkteré významné podniky zcela zanikly.

Teï mají jejich obyvatelé obrovské problémy se zateplením a v pøípadì sídliš
na Sibiøi žijí v pomìrnì nelidských podmínkách. Paneláky získaly po revoluci
punc jakéhosi východního zla a cílem
všech architektù je vtisknout jim alespoò
podobu moderního stylu života. Zatím
nejúspìšnìji v tom pokraèují Nìmci na
území bývalé NDR.
Nejvìtšími problémy jsou však nejen
technické nedostatky stavebních konstrukcí, ale také uniformita prostøedí panelových sídliš, která vedla k odcizení
obyvatel, kteøí zde žijí.
www.polir.cz

Dnes se staví jen
moderní paneláky
Souèasný trend je charakterizován
zejména návratem ke klasickým zdícím
materiálùm, technologiím a výrobì mo-

døíve

a dnes

Thomas Alva Edison se narodil roku 1847 ve mìstì Milan ve státì Ohio
jako sedmé dítì Samuela a Nancy
Edisonových. Byl americký vynálezce, podnikatel a prùkopník využití
elektrické energie. V sedmi letech se
rodina pøestìhovala do Port Huronu
v Michiganu. Do školy chodil Edison
pouhého ètvrt roku, jelikož ho øeditel
školy považoval za duševnì zaostalého - Edison mìl silnou vadu sluchu
a nestaèil sledovat výuku. Vzdìlával
se proto doma. Záhy se u Edisona
projevil podnikatelský duch. V jedenácti letech pøimìl nìkolik dìtí, aby
pro nìj pìstovaly zeleninu. Tu pak
prodával. Ve dvanácti letech pracoval jako roznašeè novin. Dále pùsobil
jako novináø, od 14 let vydával týdeník Grand Trunk Herald a telegrafní
úøedník. Vìnoval se také fyzice a mechanice.
Za svùj život Edison získal více než
1000 patentù a byl známý svou pracovitostí, èasto pracoval i dvacet hodin dennì. Sám øíkal, že "genialita je
jedno procento inspirace a devadesát devìt procent potu".
Od roku 1862 do roku 1868 pracoval Edison jako telegrafista na americkém Støedozápadì. V roce 1869
patentoval duplexní telegraf. Za prodej práv na patent na vylepšení telegrafu získal ètyøicet tisíc dolarù, pøestìhoval se do New Yorku a mohl si
otevøít svou první dílnu. V té dobì se
poprvé oženil, vzal si Mary Stilwellovou, se kterou mìl tøi dìti. Dne 13.
záøí 1911 pøijel také do Prahy. Bydlel
v hotelu De Saxe - Saský dvùr v Hybernské ulici, dnes již zrušený. V
tomto hotelu bydlel kdysi také ruský
hudební skladatel Petr Iljiè Èajkovský a nìmecký spisovatel Karl May.
Thomas Alva Edison zemøel 18.
øíjna 1931 ve vìku 84 let. Tehdejší
èeský prezident T. G. Masaryk poslal
do Ameriky soustrastný telegram.
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Oznamujeme, že
rekonstruujeme...

Rozhodèí øízení
Oblast rozhodèího øízení na území Èeské republiky
je upraveno zákonem èíslo 216/1994 Sb., o rozhodèím
øízení a o výkonu rozhodèích nálezù. A jak takové
rozhodèí øízení probíhá a k èemu je dobré?
Obvyklým zpùsobem jak dosáhnout
ochrany porušených nebo ohrožených
práv v rámci urèitého právního vztahu je
soudní øízení. Délka soudního øízení
ovšem nìkdy zpùsobuje, že ochrana
porušených nebo ohrožených práv je
výraznì oslabena, ne-li zcela popøena.
Ochrana práv je totiž èinná jen tehdy, je-li
poskytnuta okamžitì, což v praxi soudù
bohužel nebývá vždy pravidlem.
Rozhodèí øízení pøenáší rozhodování o
právních sporech mezi úèastníky urèitého právního vztahu na rozhodce, který
rozhoduje bez zbyteèných formalit vydáním rozhodèího nálezu. Ten je koneèným
rozhodnutím (nelze jej napadnout odvoláním), které je v pøípadì nesplnìní uložené povinnosti použitelné pøi výkonu
rozhodnutí (nebo exekuci) jako exekuèní
titul. Již v souèasné dobì byly vydány
rozhodcem SBD Chomutov JUDr. Šárkou Houdkovou Polákovou tøi rozhodèí
nálezy, což zcela jistì není v tomto roce
koneèné èíslo.

Exekuèní titul v ÈR
Výkon rozhodèího nálezu, který je v
èeském právním øádu tzv. exekuèním
titulem, znamená, že ten, kdo ve vìci
pøed rozhodcem uspìl, se mùže pøímo
domáhat výkonu rozhodnutí. Což je
možné realizovat soudnì, nebo prostøednictvím soukromých exekutorù,
pùsobících na základì zákona èíslo
120/2001Sb., o soudních exekutorech a
exekuèní èinnosti (exekuèní øád).
Podstatou øízení pøed rozhodcem je
dohoda sporných stran o tom, že jejich
spor bude øešen právì formou rozhodèího øízení pøed rozhodcem. Ujednání smluvních stran mùže mít formu
buï rozhodèí smlouvy nebo rozhodèí
doložky (v pøípadì SBD Chomutov rozhodèí doložky). Výsledkem rozhodèího
øízení je rozhodèí nález, tedy rozhodnutí,
které má úèinky pravomocného rozsudku a je tak øádným exekuèním titulem, jak
již bylo výše uvedeno.
Rozhodcem vydaný rozhodèí nález,
který je sporným stranám doruèen, nabývá úèinku pravomocného soudního rozsudku. Je tak øádným exekuèním titulem
a na jeho základì lze okamžitì zaèít vést
výkon rozhodnutí. Za velkou výhodu lez
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považovat také širokou vykonatelnost
rozhodèího nálezu v cizích zemích v
tomto ohledu je daleko lepším exekuèním titulem než rozsudek soudní, který je
v zahranièí považován za rozhodnutí cizí
státní moci a jeho vykonatelnost je tak
uznávána velmi nepravidelnì.

Prùbìh rozhodèího
øízení
Samotné rozhodèí øízení probíhá v jedné instanci. O postupu v øízení rozhoduje
rozhodce ad hoc a to na základì Jednacího øádu Rozhodèího soudu Èeské republiky, který je základní procesní normou rozhodèího øízení rozhodcù ad hoc.
Rozhodèí øízení je zahájeno žalobou.
Zahájení rozhodèího øízení brání projednání vìci soudem, podá-li druhá strana
žalobu u soudu, lze se jí bránit námitkou
existence rozhodèí smlouvy.
Uzná-li rozhodce pravomoc na základì rozhodèí smlouvy, pokraèují v rozhodèím øízení, které je vždy neveøejné,
naøízením jednání a provedením dokazování. Strana má právo úèastnit se projednání vìci v souladu s Jednacím øádem Rozhodèího soudu ÈR a za podmínek v nìm stanovených, pokud jej však
nevyužije, nemùže na svou neúèast pøi
jednání poukazovat.

Pøezkoumání
rozhodèího nálezu
Rozhodèí øízení je založeno na zásadì
svobody a dobrovolnosti a tato zásada
se zrcadlí i v možnosti pøípadné pøezkoumatelnosti rozhodèího nálezu.
Pøezkoumatelnost rozhodèího nálezu tedy nevyplývá automaticky ze zákona, ale
strany se mohou dohodnout v rozhodèí
smlouvì, že rozhodèí nález mùže být k
žádosti nìkteré z nich nebo obou pøezkoumán jinými rozhodci. Nestanoví-li
rozhodèí smlouvy jinak, musí být žádost
o pøezkoumání zaslána druhé stranì do
30 dnù ode dne, kdy byl stranì žádající o
pøezkoumání doruèen rozhodèí nález.
Jak tedy plyne ze zákona, rozhodèí
nález lze pøezkoumat, a to pokud je to
stanoveno v rozhodèí doložce(smlouvì).
Právní oddìlení
Jana Szilágyiová

Než se pustíme do rozsáhlejší rekonstrukce svého bytu, mìli bychom vìdìt,
jaká povolení a souhlasy si musíme zajistit, abychom mohli zaèít. Uživatel bytu
nesmí provádìt žádné stavební úpravy
bez písemného souhlasu družstva!
Zejména pokud se jedná o
•rekonstrukci bytového jádra, která spoèívá v demontáži stávajícího sanitárního jádra a vyzdìní nových pøíèek bytového jádra z pórobetonových tvárnic
pøíp. montáž nových pøíèek ze sádrokartonových desek
•posunutí pøíp. vystavení nových pøíèek
•vybourání dveøního otvoru, pøíèek šatny
v pøedsíni
•zasklení bytové lodžie certifikovaným
zasklívacím systémem
Žadatel pøedloží na technický úsek
družstva písemnou žádost o povolení
stavebních úprav v bytì, dále vyjádøení
pøíslušné domovní samosprávy, jednoduchý technický popis a schematický náèrtek popø. dle rozsahu prací projektovou
dokumentaci vè. statického posouzení
od autorizovaného projektanta. Povìøený pracovník družstva pøedloženou žádost posoudí a pøi splnìní všech náležitostí vydá žadateli písemný souhlas.
Souhlas družstva není potøeba u drobných oprav èi údržbì bytu napø. pøi výmìnì zaøizovacích pøedmìtù (kuchyòských
linek, van, umyvadel), výmìny podlah,
podhledù, oken, opravy vnitøních omítek,
obkladù stìn, vnitøních instalací aj.
Nový stavební zákon platný od 1. ledna
2007 pøesnì urèuje jako stavební úpravy
èi udržovací práce se dají provádìt bez
povolení stavebního úøadu. Na úøad nemusíte, pokud pøi renovaci bytu splníte
pìt podmínek:
•nebudete zasahovat do nosných
konstrukcí stavby
•nezmìníte její vzhled
•nezmìní se zpùsob užívání stavby
•úpravy si nevyžadují posouzení vlivu na
životní prostøedí
•nezhorší se požární bezpeènost
Kritéria jsou jasná, ale úøedník stavebního úøadu posoudí, zda mùžete upravovat byt, aniž byste potøebovali ohlášení èi
stavební povolení. V nìkterých pøípadech se mohou názory úøedníkù lišit.
Upozornìní pro stavebníky
Rekonstruujeme-li bez stavebního povolení tam kde je požadováno, musíme
poèítat s pokutou až do výše 500 tisíc
korun.

Stalo se pøed rokem: webové stránky družstva
oslavily prvního listopadu 2007 svùj první rok
Každá solidní a dobøe fungující instituce v dnešní dobì provozuje své internetové stránky, kde prezentuje svou èinnost. I SBD Chomutov drží krok s vývojem. Právì proto jsme 1. listopadu 2006

spustili nové webové stránky, které vytvoøila firma EVIS GROUP.
Internet je médium budoucnosti, stále
více lidí má doma poèítaè a poøizuje si také pøipojení k internetu, který kromì ji-

ného šetøí èas. Na webové stránky dáváme zejména dùležité vìci, které vám
ulehèí jednání s družstvem. Na vám již
známé adrese www.sbdcv.cz najdete
napøíklad všechna èísla Zpravodaje.
Chceme tak vyjít vstøíc tìm, kteøí místo
listování papírem zvolí ètení pøímo na
obrazovce svého poèítaèe. Každé nové
vydání umisujeme na web ještì pøed
jeho zasláním do tisku.
Zároveò máte možnost stáhnout si rùzné formuláøe, pro které byste si jinak museli chodit pøímo na družstvo. Internet
vám pomùže také v pøípadì, pokud hledáte kontakt na nìkterého ze zamìstnancù družstva.

www.sbdcv.cz

Pøedevším však stránky slouží pro pøístup do systému Integri, kde jsou uloženy informace o všech družstevnících.
Každý má zabezpeèený pøístup jen ke
svým údajùm. Výjimku tvoøí pøedsedové,
ekonomové a technici DS.

Spoøitelny pùjèí peníze i na družstevní byt
Chcete si koupit družstevní byt, situace je jasná - potøebujete zaplatit podíl,
byt vám nepatøí, nemùžete s ním tudíž ruèit, na klasickou hypotéku tedy
podmínky nesplòujete. Pøíbuzné èi známé, kteøí by byli ochotni zastavit svoji
nemovitost, také nemáte. Co teï?
U nižších èástek lze bez problémù využít úvìru ze stavebního spoøení, spoøitelnám na pùjèku až do pùl milionu postaèí vìtšinou dva ruèitelé. Ale tøeba u
Wüstenrot se dostanete až na dva miliony, pokud budete mít ruèitele, životní pojistku a podepíšete bance smìnku.

Pùjèky na poøízení
družstevního bydlení
Prostøednictvím
úvìru s názvem
Družstevní bydlení mohou financovat poøízení družstevního bytu ti klienti, kteøí nemají možnost
ruèit nemovitostí. Pro zajištìní úvìru
jsou požadováni dva ruèitelé. Klienti mohou dobu splácení zkrátit prostøednictvím mimoøádných vkladù èi splátek, a to
bez jakýchkoli sankcí. V opaèném pøípadì je možné dobu potøebnou pro splacení prodloužit až na 23 let. Spoøitelna nijak
nepenalizuje ani pøedèasné splacení
pøeklenovacího a øádného úvìru. Úvìr je
poskytován do jednoho milionu korun s
desetiprocentní akontací. Roèní úroková

sazba pøeklenova-cího úvìru je 6,3
procenta, úvìru od 3,5 procenta.
Speciální pøeklenovací úvìr na
družstevní bydlení
je poskytován bez akontace na èástku až
dva miliony korun. Maximální splatnost
úvìru je 25 let. K zajištìní úvìru ve výši
jeden až dva miliony korun je tøeba
životní pojištìní, ruèitel a smìnka. Roèní
úroková sazba meziúvìru èiní 6,3 procenta a úvìru 3,7 procenta.
Modrá pyramida
požaduje u úvìru
do jednoho milionu korun nulovou akontaci, maximální
splatnost úvìru pak 25 let. Zajištìní: do
300 tisíc korun staèí jeden ruèitel, do 500
tisíc dva ruèitelé, na pùl až jeden milion si
musíte sehnat dokonce tøi ruèitele. Roèní
úroková sazba pøeklenovacího úvìru je
od 4,39 procenta, úvìru od 3 procent.
Tøi výše uvedené stavební spoøitelny
poskytují úvìry specializované, ale uspìjete i u ostatních.

Podmínky zajištìní úvìrù a pøeklenovacích úvìrù
umožòují klientùm ruèit za pùjèku až 700
tisíc korun dvìma ruèiteli, na 600 tisíc korun staèí jeden ruèitel.
U pùjèky, která
pøesahuje 500 tisíc korun vždy požaduje ruèení nemovitostí.
Poskytne úvìr
za pøedpokladu,
že je klient schopen dát do jednoho roku do zástavy nemovitost, tøeba i kupovaný družstevní
byt, který již v té dobì bude pøeveden do
vlastnictví. Postup je takový, že klient
nabídne jako zajištìní úvìru nìco jiného,
co spoøitelna standardnì akceptuje (napøíklad ruèitele nebo termínovaný vklad).
Klient pak zaplatí, nabude èlenská práva, poté požádá družstvo o pøevod bytu
do vlastnictví a následnì tento byt zastaví ve prospìch spoøitelny.
Mladá Fronta DNES 16.10.2007
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Pøeplatky z roèního vyúètování opìt na úèet
Správa SBD oznamuje uživatelùm bytù (družstevníkùm, vlastníkùm), že také v
roce 2008 bude pokraèovat v zasílání pøeplatkù z roèního vyúètování služeb na
bankovní úèet.
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).

Z tohoto dùvodu vyzýváme uživatele
bytù, aby se dostavili osobnì v úøední
dny tj. v pondìlí nebo ve støedu (úøední
hodiny 7.00-11.30 a 12.00-16.30 hod.)
na správu SBD Chomutovì k Veronice
Hejlové (budova „A“- pøízemí) nejpozdìji do 30. dubna 2008 a potvrdili svùj
souhlas se zasíláním pøeplatkù z roèního
vyúètování poèínaje vyúètováním za rok
2007 na bankovní úèet.

Na internetu naleznete
potøebný formuláø
Tuto záležitost je nutné doložit „kartièkou“ k bankovnímu úètu, která obsahuje
èíslo bankovního úètu a dále obèanským
prùkazem k ovìøení totožnosti. Formuláø
„Souhlas se zasíláním pøeplatkù z roèního vyúètování na bankovní úèet“ je také k
dispozici na webových stránkách SBD
(www.sbdcv.cz). Na SBD se lze díky tomu dostavit s již vyplnìným formuláøem k
ovìøení údajù.

Zpravodaj èíslo 3/2007 byl vydán
nákladem osm tisíc výtiskù a následnì zdarma dodán pro vnitøní
potøebu všem družstevníkùm.
Své pøipomínky nebo námìty
nám prosím pište na adresu
redakce@sbdcv.cz, za všechny
podnìty vám pøedem dìkujeme.
Vydává:
SBD Chomutov, K. Svìtlé 1936,
430 01 Chomutov

Dále upozoròujeme uživatele bytù,
kteøí nahlásili svùj úèet pro zaslání pøeplatku v loòském roce resp. døíve, aby si
zkontrolovali zadané èíslo bankovního
úètu a v pøípadì zmìny úètu je nutné se
osobnì dostavit na SBD a provést jeho
zmìnu.
Stejnì tak je nutné na SBD provést
storno dosavadního souhlasu na zasílání pøeplatku, v pøípadì, že nemáte zájem o zasílání pøeplatku poèínaje vyúètováním za rok 2007. Pokud nebude žádná
zmìna provedena bude pøeplatek zaslán
na èíslo bankovního úètu, které jste pøedali døíve.
Vzhledem k neustále se zvyšujícím
sazbám poštovních poplatkù za rozesílání pøeplatkù prostøednictvím Èeské
pošty a vzhledem k celkové výši tìchto
poplatkù (za zaslané pøeplatky za rok

Havarijní služba SBD Chomutov
Voda, topení, odpady

602 418 050

Elektro

474 621 001
724 073 733

Výtahy Elvyt Vass

474 334 103

Výtahy Fanak

474 621 001

Dispeèink TH Kadaò

474 316 444

Plyn

1239

SBD Chomutov, Karolíny Svìtlé 1936, Chomutov

pondìlí a støeda

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

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

319
319
319
319
319
319

800
801
803
804
805
806

p o d a te ln a + s e k re ta ri á t p øe d s e d y
ú è e tn í S V J
ve d o uc í e k o no m ic k é ho ús e k u
v e d o u c í te c h n i c k é h o ú s e k u
B O ZP
s e k re ta ri á t e k o n o m i c k é h o ú s e k u
s p rá v c e i n fo rm a è n í s o u s ta v y
ú è e tn í
v e d o u c í ú è e tn í

474 319 811

p rá v n í o d d ì le n í

Tiskne:

474 319 811
474 319 815

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

Akord Chomutov, s.r.o.

474 319 816

e v i d e n c e è le n ù

Další èíslo Zpravodaje vyjde v
bøeznu 2008.

474 319 817

za k á zk y

474
474
474
474
474
474
474
474
474

i n v e s ti c e
p ro v o 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
v ý ta h y
s ty k s D S
v la s tn íc i
o to p y
ú è e tn í S V J
re v i z n í te c h n i k e le k tro

Kateøina Hodková

Ekonomický úsek

Úøední doba a kontakty na vybrané osoby

474 319 808
474 319 809
474 319 810

Šéfredaktor:
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Pro lokalitu Kadaò, Vilémov a Mašov
lze vyøídit tuto záležitost na støedisku
SBD v Kadani u Ireny Hyhlanové v úøední den tj. v pondìlí.

2006 bylo zaplaceno 148 tisíc korun) se
obracíme na všechny uživatele bytù,
kteøí tak dosud neuèinili, aby využili této
služby, která je co do nákladù ekonomicky výraznì efektivnìjší. S ohledem na
výši nákladù spojených se zasíláním
pøeplatkù prostøednictvím poštovních
složenek, správa SBD zvažuje pøenesení poštovního poplatku na uživatele
bytu (snížením odesílaného pøeplatku).

319
319
319
319
319
319
319
319
319

818
819
820
821
822
824
825
828
829

N o v o tn á
O èen ášo v á
In g . P š e n i è k a
R i c h te ro v á
K o u d e lk a
H y h la n o v á
È a ne c k á
G a h le r
P o n d ì líè k o v á
K lo u b o v á
H e id o vá
T i m è ík o v á
S z i lá g y i o v á
M la d á
A n to n o v á
S lá m o v á
A rv a i o v á
J u rš ta k o v á
È m u g ro v á
B u ri a n o v á
B u re š o v á
È esal
Ž o è k o vá
K o ho ut
E rd é ly i
P øi b i lo v á
H e jlo v á
Im ro v á
In g . Ficek

n o v o tn a @ s b d c v .c z
o c e n a s o v 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 v a @ s b d c v .c z
k o u d e lk a @ s b d c v .c z
h y h la n o v a @ 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 v a @ s b d c v .c z
k lo u b o v a @ s b d c v .c z
h e i d o v a @ s b d c v .c z
ti m c i k o v a @ s b d c v .c z
s z i la g y i o v a @ s b d c v .c z
m la d a @ s b d c v .c z
a n to n o v a @ s b d c v .c z
s la m o v a @ s b d c v .c z
a rv a i o v a @ s b d c v .c z
ju rs ta k o v a @ s b d c v .c z
c m u g ro v a @ s b d c v .c z
b u ri a n o v a @ s b d c v .c z
b u re s o v a @ s b d c v .c z
c e s a l@ s b d c v .c z
z o c k o v a @ s b d c v .c z
k o h o u t@ s b d c v .c z
e rd e ly i @ s b d c v .c z
p ri b i lo v a @ s b d c v .c z
h e jlo v a @ s b d c v .c z
i m ro v a @ s b d c v .c z
fi c e k @ s b d c v .c z

* kompletní seznam kontaktù SBD Chomutov naleznete na webových stránkách www.sbdcv.cz

