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Anotace 

Diplomová práce je ukázkou strategického plánu renovace konkrétního stavebního 

objektu. Jedná se o bytový dům a renovace je zaměřena na investici do zlepšení a 

zkvalitnění podmínek pro život obyvatel tohoto domu. Renovací se odstraňují stále 

častější závady a zároveň se jedná o investici do úspor energií. Šetřit energiemi je trend 

této doby a nejde jen o úsporu finanční, ale i o šetření životního prostředí. V této 

diplomové práci jsem definoval možnosti renovace a navrhl řešení rekonstrukce 

vybraného stavebního objektu. 
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Summary 

 
Diploma thesis is an example of a strategic plan for the specific building renovation. It 

is a residential building and renovation is focused on investments in enhancing and 

improving the living conditions of the inhabitants. Renovation solves frequent defects 

and at the same time constitutes an investment into energy savings. Energy saving is the 

trend of these times and it is not only about the financial savings, but also the 

environment savings. In this diploma thesis, I defined the renovation options and 

suggested reconstruction solutions for the selected building. 
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Seznam zkratek 

České zkratky 

BD  Bytové družstvo 

ČMSS, a.s. Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 

ČSN  Česká technická norma 

ČSSZ  Česká správa sociálního zabezpečení 

DOSS  Dotčené orgány státní správy 

FO  Fond oprav 

FÚ  Finanční úřad 

MěÚ  Městský úřad 

NOZ  Nový občanský zákoník 

OZ  Občanský zákoník 

SBD  Stavební bytové družstvo 

SVJ  Společenství vlastníku jednotek 

SZ  Stavební zákon 

ZOK  Zákon o obchodních korporacích 

ZP  Zdravotní pojišťovna 

ZVB  Zákon o vlastnictví bytů 
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1. Úvod, cíl práce 

Diplomová práce na téma „Strategický plán renovace vybraného stavebního 

objektu“ řeší hlavně na prvním místě proces rekonstrukce objektu z pohledu investování 

do zlepšení a zkvalitnění podmínek vnitřního prostředí v bytovém objektu a posléze 

obecné pohodlí, které směřuje ke spokojenosti obyvatel daného objektu. 

Renovace starších objektů je motivována nejen nutností odstranit množící se 

provozní závady, ale s ohledem na dostupnost kvalitnějších materiálů i možností 

dosáhnout úspor provozních energií. Vzhledem k neustále rostoucím cenám za média 

bývá právě toto největší motivací k zahájení rekonstrukce. Úsporou na energiích lze 

dosáhnout komplexním zateplením, které představuje zateplení fasád, úpravou střešního 

systému a výměnou oken a dveří. Samostatnou kapitolou, která ale už nespadá do 

rekonstrukce, jsou investice do solárních systémů a kogenerace, což je kombinovaná 

výroba elektřiny a tepla. To je ale otázka nad rámec této práce.  

Šetřit energiemi není jen otázkou úspory peněžitých prostředků. Je to také 

záležitost ekologická a etická. Bude-li snížena spotřeba energie, nebude nutné hledat 

další způsoby, jak energii získat, např. stavět nové elektrárny nebo dovážet energii 

z jiných zemí. Čím méně energie bude spotřebováno, a to především té, která je 

založena na neobnovitelných zdrojích, tím méně jí bude třeba vyrobit, tím méně 

škodlivin zatíží životní prostředí. 

Téma diplomové práce jsem si vybral proto, že bydlím v jednom ze stavebních 

objektů, který potřebuje velmi rozsáhlou rekonstrukci. Jelikož jsem zde předsedou, 

rozhodl jsem se pro shromáždění vlastníků jednotek vytvořit návrh strategického plánu 

renovace s cílem ušetřit náklady spojené s energií a zároveň zlepšit bydlení. Tato práce 

tak vychází z mých osobních zkušeností, které jsem se pokusil shrnout a zobecnit, a 

doplnil jsem je o informace, které jsem na dané rekonstrukci nerealizoval, ale jsou podle 

mého uvážení relevantní k tématice. 

Práci jsem rozdělil na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem se 

zaměřil na legislativu, kde jsem se zmínil o formách vlastnictví bytových jednotek  

a jaké zákony se jich nejvíce týkají. V této oblasti došlo 1. 1. 2014 k velkým změnám 

s nástupem účinnosti nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.), a tím se zrušila 



Bc. Petr Horák: Strategický plán renovace vybraného stavebního objektu 

3 

 

platnost zákona o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb.). Dále jsem zde popsal 

společné části domu, u nichž se dá renovací ušetřit, včetně výčtu základních pojmů 

z legislativy, konkrétně stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.).  

V praktické části diplomové práce jsem charakterizoval objekt a popsal jeho 

součastný stav. V další části jsou popsány možnosti financování renovace, ať už se 

jedná o vlastní nebo cizí zdroje financování. Jsou zde uvedeny návrhy variant rozsahu 

renovace. Také jsem definoval plán renovace a jeho jednotlivé kroky, včetně časového 

harmonogramu. Dále jsem navrhl aplikovat jednu z variant rekonstrukce a její možnost 

financování. 

V závěru diplomové práce jsem popsal možnosti budoucího vývoje renovace 

našeho domu. 
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2. Legislativa spojená s oblastí renovace stavebního 

objektu 

Rekonstrukce bytového domu je velmi náročnou opravou vyžadující nemalou 

finanční investici. Co všechno se pod termínem rekonstrukce skrývá? V prvé řadě se 

jedná o rekonstrukci společných částích domu, tedy veškerých páteřních rozvodů 

elektřiny, vody, topení, kanalizace a plynu.  

Veškeré páteřní rozvody, které byly jmenované výše, se uvažují od vstupu do 

domu, mám tedy na mysli od místa, kde se o dané rozvody již nestarají správci sítí, až 

do míst, kde se tyto rozvody stávají součástí jednotlivých bytů a soukromých prostor.   

Dále lze do rekonstrukce společných částí domu zařadit opravu schodiště, výtahu, 

pavlače, sklepů, vymalování chodeb a v neposlední řadě se pojmem rekonstrukce chápe 

zateplení a nový plášť budovy. 

Toto jsou základní kroky představující pojem rekonstrukce bytového domu. Ve 

skutečnosti existuje však celá řada věcí, na které je potřeba myslet a o nichž je zapotřebí 

před samotnou realizací vědět.  

Domy můžeme rozdělit do několika kategorií. Jedná se o kategorie rodinných, 

bytových a panelových domů.  

2.1. Formy vlastnictví bytových objektů 

Bytové objekty mohou vlastnit obce, družstva a fyzické či právnické osoby.    

2.1.1. Obce  

„Obce se řídí zákonem o obcích, zákonem o rozpočtových pravidlech územních 

celků a rovněž zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dále, co se týče vztahu mezi 

nájemníkem a obcí, řídí se především občanským zákoníkem.“ [2]  

Obce vlastní nebytové a bytové prostory či objekty, které slouží k pronájmu. 

Z těchto prostor má obec nájem, který slouží jako příjem do rozpočtu obce. Obce při 

rozhodování o důležitých opravách uvažují tak, aby jejich strategie, kterou si zvolí, 

umožňovala obci postupně opravovat všechny dané prostory či objekty. Obce musejí 

řádně udržovat celý bytový fond stavebního objektu. Bytové fondy z minulých let jsou 
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velmi zanedbané. Zanedbanost je ovšem tak velká, že příjmy z nájemného v žádném 

případě nevystačí na provádění komplexních oprav. Nájemné, které platí nájemci,  

v podstatě stačí pouze na základní udržení bytových domů v provozuschopném stavu. 

Pokud obec či město rozhoduje o zahájení rozsáhlejších oprav stavebního objektu, měla 

by tomu předcházet určitá strategická rozhodnutí obce či zastupitelstva města. 

V minulosti obytné domy obce sloužily hlavně k zajištění sociálního bydlení, jako 

startovací byty pro mladé rodiny, nebo i byty k poskytování normálního nájemního 

bydlení. Obytné domy, které obce či zastupitelstva města určili k privatizaci, procházely 

většinou nezbytnou údržbou k zajištění chodu objektu.  

„Zastupitelstvo by rovněž mělo schválit střednědobý finanční výhled, ve kterém 

podle předpokládaných příjmů rozhodne o objemu výdajů investičních a neinvestičních 

prostředků a například stanoví, do jaké výše si obec bude půjčovat peníze z vnějších 

zdrojů. Výše případných úvěrů na modernizaci bytového fondu pak bude vycházet 

rovněž z toho, jaké jsou další finanční závazky nebo plány města či obce.“ [2] 

Ministerstvo financí ČR velmi podrobně sleduje zadluženost obcí. Jmenované 

ministerstvo stanovilo před rokem 2014 míru zadluženosti, což je vztah celkového 

dluhu k ročnímu rozpočtu, kterou obce nesměly překročit přes 90 % ročního rozpočtu, a 

roční splátky (výdaje na tzv. dluhovou službu) nesmí přesáhnout 15 % příjmů. 

Oblast bytového hospodářství z daných ukazatelů nemůžou obce vyjmout, a to 

ani, když příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor tvoří prakticky jistý příjem 

na splácení úvěrů od finančních institucí. 

„Ze zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) je povinností zastupitelstva obce 

schvalovat finanční výhled na 10 let a ten by měl s výdaji na obecní bytový fond počítat. 

Konkrétnější plán investic do obecního bytového fondu by měl být stanoven alespoň na 

5 let a měl by naplánovat rámcový roční objem investic. Rozpočet na příslušný rok by 

pak vycházel z aktuálně připravených investičních akcí. Pokud obec vlastní více domů 

stejného typu, vyplatí se zadat projekt pro více domů najednou. Příprava konkrétní akce 

by měla začít zhruba dva roky před předpokládanou realizací. V době přípravy rozpočtu 

na následující rok by již měly být známy rozpočtové náklady stavby.“ [2] 
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2.1.2. Bytové družstvo 

Bytová družstva, dále jen BD, se do roku 2014 řídila hlavně zákonem č. 72/1994 

Sb. (zákon o vlastnictví bytů). 

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva, která nabyla účinnosti 1. 1. 2014, 

jsou nové vzory stanov bytových družstev zpracované na základě zákona 

č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále také jen NOZ) a zejména pak zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zákon o obchodních 

korporacích (dále také jen ZOK). 

Výše uvedené předpisy nabyly účinnosti teprve nedávno a jejich dopad není 

prověřen praxí. S některými ustanoveními nových předpisů jsou spojeny výkladové 

problémy, které snad budou postupně odstraňovány výkladovými stanovisky tzv. 

Expertní skupiny působící při Ministerstvu spravedlnosti ČR. V horizontu několika let 

po účinnosti předpisů lze teprve očekávat tvorbu judikatury. Další doprovodné předpisy 

k NOZ dopadající i na bytová družstva jsou ještě v legislativním procesu, jiné se teprve 

připravují. Lze tedy předpokládat, že text stanov bude v následujících měsících 

postupně aktualizován v závislosti na vývoji v této oblasti. 

Jednotlivá bytová družstva mají různé preference a řeší rozdílné problémy. Není 

proto možné připravit vzor perfektní a použitelný beze zbytku pro všechny. Z toho 

důvodu je družstvům vedle vzoru stanov předkládán také komentář, v němž se 

zdůvodňuje, proč je doporučeno určitou záležitost ve stanovách upravit právě 

navrženým způsobem, a jsou předloženy další možné varianty řešení. 

„Podrobnosti jsou upraveny stanovami družstva. Družstevníci mají na rozdíl od 

nájemníků obecních bytů pozici mnohem lepší, protože mohou o tom, jak jejich dům 

bude opraven i jak bude oprava financována, aktivně spolurozhodovat.“ [2]  

Velká stavební bytová družstva, dále jen SBD, byla založena v minulosti 

z důvodu zajištění bydlení pro své členy – družstevníky. Stanovy bytového družstva, 

které mají zajišťovat finanční zabezpečení komplexních modernizací, jsou upraveny 

v rámci předpisů družstva. Jedná se především o organizační a hospodářské směrnice, 

popřípadě další interní pravidla.   
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Do 1. 1. 2014 v České republice platilo, že musí být v družstvu nejméně pět členů 

fyzických osob nebo dvě právnické osoby. Další členy lze do družstva přijímat i po jeho 

založení. Samotné družstvo vystupuje jako právnická osoba, ta za své závazky ručí 

celým svým jměním. Členové družstva, pokud není uvedeno ve stanovách jinak, za 

závazky družstva svým majetkem neručí. Základní kapitál družstva je tvořen základními 

vklady členů. Zákonem č. 513/1991 (obchodní zákoník) byla stanovena jeho minimální 

výše 50 000 Kč. Označení „družstvo“ musí obsahovat obchodní jméno družstva. Hlavní 

orgán družstva je členská schůze (tady na rozdíl od akciové společnosti má každý 

družstevník jen jeden hlas). Statutárním orgánem je představenstvo a kontrolní komise. 

V případě malých družstev může funkci všech orgánů vykonávat členská schůze, která 

si jako statutární orgán zvolí předsedu družstva. [6] 

Od 1. 1. 2014 u nás platí zákon č. 90/2012 (zákon o obchodních korporacích). 

Zcela nově oproti obchodnímu zákoníku upravuje bytové družstvo jako zvláštní typ 

družstva, které se řídí zvláštními ustanoveními zákona o obchodních společnostech a 

družstvech o bytovém družstvu. Nové je také, že družstvo musí mít nejméně 3 členy. 

Počet bytových družstev se nejvíce zvýšil privatizací obecních bytových 

panelových domů. Bytová družstva mají svá pravidla pro správu a modernizaci domu 

upravena stanovami. Členové BD svoje rozhodnutí přijímají na členské schůzi. [3] 

V mnoha družstevních domech je kombinace družstevního vlastnictví a 

osobního vlastnictví bytů, jež byly družstevníkům převedeny před rokem 2014 do 

osobního vlastnictví na základě zákona č. 72/1994 (zákon o vlastnictví bytu) o převodu 

družstevních bytů do vlastnictví. 

2.1.3. Společenství vlastníků jednotek  

Společenství vlastníků jednotek neboli SVJ je určitý druh právnické osoby, která 

vzniká ze zákona tam, kde je alespoň pět bytových jednotek a tři z nich jsou ve 

vlastnictví tří různých vlastníků bytových jednotek. SVJ má omezenou způsobilost 

k právním úkonům. Jedná se o věci spojené se správou domu, jeho provozem a hlavně 

opravami společných částí domu.  

„Společenství vlastníků jednotek patří k nejmotivovanějším skupinám obyvatel 

bytových panelových domů. Protože se stali vlastníky buď převodem od bytových 
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družstev, privatizací od obce nebo si dům postavili na základě smlouvy o výstavbě, 

museli už kolektivní aktivitu vyvinout.“ [2] 

Do 1. 1. 2014 se rozhodování společenství vlastníků řídilo zákonem č. 72/1994 

Sb., o vlastnictví bytů (dále jen „ZVB“), který byl několikrát novelizován. Tento zákon 

byl donedávna paradoxně hlavní brzdou provádění komplexních modernizací domů, 

protože vyžadoval k rozhodnutí o změně stavby (prakticky každé stavební povolení) 

souhlas 100 % vlastníků jednotek. Od roku 2005 platila novela, podle které stačí 

k rozhodnutí o modernizaci, rekonstrukci, stavebních úpravách a opravách společných 

částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost 

spoluvlastnických podílů na společných částech domu, souhlas tříčtvrtinové většiny 

všech vlastníků bytových jednotek. [1] 

Od 1. 1. 2014 je bytové spoluvlastnictví začleněno do zákonu č. 89/2012 (nový 

občanský zákoník). 

Nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění vlastníků jednotek (dále jen 

shromáždění). SVJ musí alespoň jednou ročně svolat shromáždění. Shromáždění se 

schází z podnětu z výboru nebo pověřeného pracovníka nebo případně z podnětu 

vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Shromáždění je schopné 

usnášení, jsou-li přítomni vlastníci bytových jednotek a mají většinu hlasů. K přijetí 

usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů. Při hlasování také 

rozhoduje to, kdo má jakou velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na 

společných částech domu.   

V případě že dojde při hlasování k rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se potřebné 

většiny či dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv vlastníka jednotky soud. Jedná-li se 

o důležitou záležitost, může vlastník jednotky, který byl přehlasován požádat soud, aby 

o ní rozhodl. 

K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení, o schválení nebo 

změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám, rozúčtování cen 

služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, je zapotřebí čtvrtinové většiny přítomných 

hlasů. V případě usnesení o změně užívání stavby, nebo změně stavby je zapotřebí 

souhlas všech vlastníků jednotek domu. Jedná-li se o modernizaci, rekonstrukci, 

stavební úpravy a opravy společných částí obytného domu, jimiž se nemění vnitřní 



Bc. Petr Horák: Strategický plán renovace vybraného stavebního objektu 

9 

 

uspořádání domu a zároveň velikost podílů vlastníků na společných částech domu, stačí 

souhlas čtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. 

Statutárním orgánem SVJ je výbor nebo pověřený vlastník. Za výbor jedná 

navenek jeho předseda, kterého zvolí výbor ze svých řad. V případě písemného 

právního úkonu musí být tento podepsán předsedou výboru a ostatními členy výboru. 

Je-li statutárním orgánem pověřený vlastník, postačí k písemnému právnímu úkonu jen 

jeho podpis.  

Výbor musí mít alespoň tři členy. Jedná se o výkonný orgán společenství. Výbor 

nebo pověřený vlastník rozhodují o věcech spojených se správou domu, pokud si 

rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění.  

Funkční období jak výboru, tak pověřeného vlastníka určují stanovy, jejich období 

nesmí však přesáhnout pět let. K platnosti zvolení do těchto funkcí je zapotřebí, aby na 

schůzi shromáždění byli přítomni vlastníci bytových jednotek, kteří mají většinu hlasů. 

Člen výboru či pověřený vlastník bude zvolen v tom případě, že získá nadpoloviční 

většinu hlasů všech vlastníků. [5] 

2.2. Rekonstrukce bytových domů a legislativa 

Hned na začátku rekonstrukce se předběžně stanovuje rozsah veškerých prací, 

které se budou na domu provádět. Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v České 

republice se rozeznává několik typů prácí, u kterých je zapotřebí stavební povolení a u 

kterých ne. 

Zákon č. 183/206 Sb. – stavební zákon (výpis) 

Povolení a ohlášení: 

§ 103 – Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební 

povolení ani ohlášení 

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují 

a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2, 

b) terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 písm. a) nebo úpravy pozemků uvedené 

v § 80 odst. 3 písm. e), 
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c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, 

požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při 

užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, 

d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, 

nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na 

životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby 

a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou, 

e) stavby, a to …. 

 (2) Ohlášení nebo stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v odstavci 

1, jejichž provedení by mělo za následek překročení uvedených parametrů. 

§ 104 – Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení 

(1) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují 

a) – h) stavby …,  

i) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b), 

j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c), 

k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do 

nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní 

prostředí. 

(2) Ohlášení vyžadují změny dokončených staveb uvedených v odstavci 1, pokud 

jejich provedením nebudou překročeny uvedené parametry. 

(3) Ohlášení nevyžadují stavby a terénní úpravy, u kterých to stavební úřad podle 

§ 78 odst. 6 stanovil. [4] 

Stavební povolení je zapotřebí u všech rekonstrukcí, které určitým způsobem 

budou pozměňovat statiku bytového domu a při výstavbě budou překračovat limity ve 

stavbě na ohlášení. V rámci stavebního povolení je nutné očekávat určité procesy jako 

je: projekt, uzemní rozhodování – povolení, kdy lze stavbu zahájit, od kdy lze stavbu 

užívat. 



Bc. Petr Horák: Strategický plán renovace vybraného stavebního objektu 

11 

 

Nedílnou součástí stavebního povolení je samozřejmě několik zásadních 

dokumentů, které se předkládají, aby požadavek byl kladně vyřízen. Jedná se o 

následující materiály: stavební projekt stavby nebo rekonstrukce, souhlas dotčených 

orgánů (například majitelé sítí, příjezdových cest, apod.), vlastnické právo k pozemku, u 

staveb svépomocí prohlášení stavebního dozoru, výsledek jednání s účastníky řízení. 

Není potřeba stavební povolení u úprav, které nebudou zasahovat do nosných 

konstrukcí domu, nebo případně bytu. V průběhu rekonstrukce nedochází ke změně 

externího vzhledu budovy, není tedy nutné na stavebním úřadě žádat o stavební 

povolení ani ohlašovat. Mezi takovéto úpravy domu můžeme zařadit běžné udržovací 

práce, jako je výměna zařizovacích předmětů v koupelně a na WC, drobné úpravy stěn a 

podlah nebo například rekonstrukce bytového jádra. 

V případě, že stavební povolení není potřeba a většinou ani ohlašovací, povolení 

se většinou odvíjí od posuzování stavebního úřadu, který může být v jednotlivých 

příslušných obcích, či městských částech různý.   

U rekonstrukce bytových domů nás velmi zajímá, zda daný dům není památkově 

chráněn, či se bytový dům nenachází v památkovém pásmu.  

Rozdíly v těchto věcech mohou mít velký vliv na poskytování případných dotací, 

finančních pobídek, či příspěvků z městských a obecních pokladen v případě 

privatizací. Jedná se o věci velmi individuální. K tomuto se musí přihlížet vždy 

v konkrétním čase a při konkrétním řešení. 

2.3. Revitalizace bytového domu 

Regenerace bytového domu je komplexní oprava všech nejdůležitějších funkčních 

částí domu a je provedena v rámci jednoho projektu, který může mít jednu nebo několik 

etap technicky na sebe navazujících. 

Regenerovaný dům poskytuje kvalitní bydlení po dobu jedné generace na úrovni 

současných požadavků na stavební techniku, úsporu energie, hygienu a estetiku bydlení. 

Do komplexní rekonstrukce bytového domu se zahrnují následující základní dílčí 

opravy: 

 statika domu, 
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 střecha, 

 okna, 

 sanace obvodového pláště domu, 

 balkony, 

 vstupy, 

 zateplení,  

 výměna vodovodního rozvodu a odpadů, rekonstrukce elektroinstalace. 

Částí domu, které je potřeba opravovat je celá řada. Výše vyjmenované body jsou 

základními a nejčastějšími opravami bytových domů.  

Samotnou rekonstrukci lze rozdělit do jedné nebo několik etap, tak aby jednotlivé 

kroky oprav domu na sebe navazovaly a doplňovaly se. V následující části práce jsou 

popsány tři nejdůležitější části celkové rekonstrukce bytového domu, které jsou 

následně řešeny v praktické části diplomové práce.  

Základním pilířem celé revitalizace bývá zateplení bytového domu, výměna 

střechy a oken. Dané opravy se vyskytují nejčastěji, neboť se jedná o velmi nákladné 

položky, a proto subjekt využívá pro jejich financování nejpravděpodobněji cizí zdroje. 

Např. výměna odpadů či vodovodního rozvodu není tak finančně náročná oprava, proto 

jsou lidé schopni danou opravu hradit z Fondu oprav (FO). 

2.3.1. Okna 

„V zásadě je možné říci, že okna jsou tradičně nejslabším článkem tepelných 

izolací domů.“ [7]  

Je nutné si uvědomit, že okny uniká teplo mnoha různými způsoby, což je 

vyznačeno na Obrázku č. 1 níže. V prvé řadě je zde únik tepla skrz zasklení (A). Jde o 

klasický únik tepla podobný jako stěn, střech apod. Pro minimalizování těchto 

tepelných ztrát se jako výplň mezi skly používá plyn, který hůře vodí teplo, dále se 

používá více skel. Takto se plyn mezi skly rozdělí do více vrstev, mezi kterými nemůže 

docházet pohybem plynu k přenosu tepla. Bohužel se velmi obtížně kontroluje, kolik 

plynu je obsaženo mezi skly. Plyn postupně z prostoru mezi skly proniká ven a 

nahrazuje se vzduchem. Toto pronikání by však mělo být minimální, maximálně 3 % za 

rok z obsaženého plynu mezi skly. Takže doba, za kterou se plyn mezi skly ztratí, je asi 
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40 let. Protože je nutné usilovat o co největší minimalizaci ztrát tepla, lze tedy používat 

i trojskla, což je zasklení, v němž jsou spojena tři skla pomocí distančních rámečků. 

Tyto trojskla jsou však většinou příliš těžká, proto se v poslední dobou prosazuje 

zasklení tepelnými zrcadly. To jsou dvě skla spojena dvěma ocelovými distančními 

rámečky, mezi kterými je napnutá plastová membrána. Ta je pokovená a rozděluje 

prostor mezi skly na dvě dutiny stejně jako trojsklo. Membrány mohou být i dvě a 

prostor mezi nimi může být vyplněný těžkým plynem. Takto jde snížit součinitel 

prostupu tepla skla U = 1,1 W/(m
2
.K) až na součinitel prostupu tepla  

U = 0,4 W/(m
2
.K). Toto se samozřejmě příznivě projevuje na celkové energetické 

bilanci budovy. Zasklení by mělo mít maximální součinitel tepelné vodivosti 

U = 1,1 W/(m
2
.K), a distanční rámeček by neměl být z hliníku. Zasklení by mělo být 

zasazeno v okenním křídle minimálně 28 mm, jinak hrozí na okraji zasklení kondenzace 

vodní páry. [7] 

Pro ČSN 73 0540-2 je maximální doporučený součinitel prostupu tepla  

U ≤ 1,2 W/(m
2
.K). 
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Obrázek č. 1: Schéma tepelných ztrát okna 

Zdroj: [7] 
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V Tabulce č. 1 je popsán Obrázek č. 1 – Schéma tepelných ztrát okna. 

Tabulka č. 1: Popis obrázku č. 1 – Schéma tepelných ztrát okna 

Části okna Úniky tepla 

A – zasklení 1 – únik tepla tepelnou vazbou (tepelným mostem) ostěním okna 

B – okenná křídlo 2 – únik tepla prostupem skrz okenní rám 

C – okenní rám 3 – únik tepla infiltrací mezi okenním rámem a okenním křídlem 

D – zdivo 4 – únik tepla prostupem skrz okenní křídlo 

 5 – únik tepla tepelným mostem distančním rámečkem mezi skly 

 6 – únik tepla prostupem skrz zasklení 

 7 – únik tepla radiací skrz zasklení 

 8 – únik tepla infiltrací mezi ostěním a okenním rámem 

Zdroj: vlastní úprava [7] 

Při prostupu tepla zasklením se vyskytuje další problém, kterým jsou kovové 

distanční rámečky mezi skly. Ty bývají z hliníku (výjimečně ocelové či plastové) a 

způsobují velký tepelný most v okrajích zasklení. Tento špatný vliv se snaží výrobci 

skel řešit tím, že mohou používat ocelové rámečky (ocel je cca 4x horší tepelný vodič 

než hliník), popřípadě lze používat i plastové rámečky. Výrobci oken se pak snaží skla 

co nejvíce zapouštět do okenních křídel. Zapuštění okraje zasklení do křídla okna by 

mělo být minimálně 28 mm, jinak hrozí na okraji zasklení kondenzace vodní páry. 

Dalším způsobem úniku tepla okny je radiace, tedy tepelné záření. Tento prostup 

tepla se snažíme omezovat různým pokovením skel, které způsobuje jejich odrazivost 

pro tepelné paprsky v oblasti dlouhovlnného tepelného (infračerveného) záření, ale 

zároveň významně nesnižuje světelnou prostupnost. 

Dalším způsobem, jak okny uniká teplo, je infiltrace, tedy pronikání vzduchu 

z místnosti do exteriéru. Větrání místností je pochopitelně nutné, je však potřeba větrat 

jen do určité míry, protože nadměrné větrání zase ubírá velké množství tepla. Současná 

plastová i dřevěná okna mají obvykle těsnění na takové úrovni, že je nutné často větrat 

nebo používat mikroventilaci. Tepelné ztráty větráním je také možné minimalizovat 

centrálním větráním s rekuperací tepla, kde je pak možné s výhodou použít tepelné 

čerpadlo. 

Dalším způsobem, jak uniká okny teplo, je prostup tepla skrz okenní rám a okenní 

křídla. Zde je možné zabránit tepelným ztrátám u dřevěných oken tak, že se používají 
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masivní profily. U plastových oken se výrobci snaží o využívání co největšího množství 

komor. Ve svých prospektech udávají, že vyrábí tříkomorové, čtyřkomorové, 

pětikomorové, ale také sedmikomorové profily. Jakýmsi standardem se v současnosti 

stává pětikomorový systém. U dřevěných oken je také možné rámy a křídla dodatečně 

vybavit tepelnou izolací. Obvykle se používá pěnový polyuretan. 

A konečně posledním místem, kudy uniká teplo okny, je tepelná vazba (tepelný 

most) mezi okenním rámem a ostěním, viz Obrázek č. 2. Nejlepší prevence úniku tepla 

je umístit na ostění tepelnou izolaci a teprve na ni osazovat okna. 

 

 

Obrázek č. 2: Únik tepla starými okny 

Zdroj: [7] 

Výhody plastových oken proti starým dřevěným oknům: 

 Zpevněný rám kovovou výztuhou, která vede vnitřkem plastového profilu 

okna. Standard je 1,5 mm. 

 Problém rosení je vyřešen tak, že rámy oken musí být vybaveny odvětrávacími 

průduchami kvůli vodním parám. Tyto průduchy zaručují, že v případě změny klimatu 

nedochází k orosení rámů i stěn a případnému vzniku plísně. Kvalitní plastová okna by 

měla zabránit dlouhodobému rosení při vlhkosti vzduchu 50 %, při vnitřní teplotě 20 °C 

a vnější teplotě -15 °C.  

 Jako výplň oken se používá dvojsklo nebo trojsklo vyplněné plynem nebo 

vysušeným vzduchem. 
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 Správnou montáž musí zajistit odborné firmy, které okna vyrábějí a zároveň 

montují. Zákazníci pak mají záruku, že okna jsou kvalifikovaně namontovaná (což je i 

podmínkou záruky). [7] 

2.3.2. Střecha 

Dalším, velmi opomíjeným místem úniku energií je střecha. I zde investované 

finanční prostředky v podobě nové zaizolované střechy, kterou je nutné po čase 

minimálně znovu izolovat proti vodě, se vrátí v podobě výrazné úspory. Toto zateplení 

je samozřejmě nutné i pro ostatní typy střech, ať již z vnitřní či vnější strany. Tato 

izolace se musí volit vždy s ohledem k danému typu rekonstrukce.  

Ploché střechy obytných domů jsou jednou z nezatěžovanějších konstrukčních 

částí domů. Hlavním problémem je plochý tvar střechy s nulovým odtokem. Příčinou 

hlavních problémů daných střech je zejména nedostatek kvalitního materiálu, ze kterého 

jsou vyrobeny, a také nekvalitně odvedené práce. 

 

Obrázek č. 3: Sedlová střecha 

Zdroj: Stavební firma TEZEP 

Jednou z historicky nejběžnější střechou je sedlová střecha, viz Obrázek č. 3, která 

je používaná stovky let až dodnes po celém světě. Tvarově se jedná o šikmou střechu, 
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která má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem a dvěma štíty. Před několika lety 

bývaly sedlové střechy jednoplášťové bez větrací mezery pod krytinou střechy. 

V dnešní době se nejčastěji používají dvouplášťové střechy s pojistnou folií a větracími 

mezerami. 

V posledních pár letech se častěji objevují sedlové střechy, a to z důvodu rozvoje 

nových technologií, například fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny nebo 

solárních systémů pro ohřev tepelné vody. Sedlová střecha je totiž ideálním tvarem, 

který svým nastavením domu a podle světových stran umožňuje nejsnazší pokládku 

těchto systémů a snižuje časovou a energetickou náročnost stavby. Sedlová střecha není 

náročná na tvar a z tohoto důvodu uspoří střešní materiál, který ocení hlavně i majitel 

stavby.  

Sedlová střecha však není jedinou střešní konstrukcí, kterou stavební firmy 

používají na střechách měst a vesnic. Na území ČR jsou v současnosti na novostavbách 

velmi oblíbené například valbové a polovalbové střešní konstrukce. Vyjmenované typy 

střech se od sedlové střechy liší tím, že valbové a polovalbové střechy mají na obou 

koncích šikmé střešní roviny (valby). Střechy valbové a polovalbové se liší od sebe 

pouze výškou okapů. V případě, že všechny okapy jsou ve stejné výšce, jedná se o 

valbovou střechu.  

Dále existuje ještě celá řada různých typů střešních konstrukcí, jako například 

střechy pultové, mansardové či stanové. 

Mezi nedostatky střech patří: 

 zatékání což je způsobeno nevhodným používáním asfaltových pásů, které 

nemají dostatečné ukotvení a postrádají jakoukoliv údržbu, 

 spádové poměry střechy, kvůli kterým se můžou tvořit dešťové kaluže, 

 povrchové vrstvy krytiny nejsou soudržné,  

 koroze klempířských prvků, 

 krytina je velmi poškozená různými nevhodně umístěnými konstrukcemi na 

střeše, 

 vadné napojení vodotěsné krytiny na střešní vtoky. 

V průběhu realizace opravy střechy je důležité kontrolovat všechny zakrývané 

vrstvy, aby se dalo včas zabránit případným nedostatkům. Po ukončení oprav je 
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nejdůležitější dbát na pravidelnou údržbu střechy a také na pravidelné ochranné nátěry 

střešních konstrukcí.  

Pravidelnou údržbou střechy máme na mysli např. odstranění nečistot, které na 

střechu přinesl vítr apod. 

2.3.3. Zateplení 

Zateplení pláště bytového domu má základní funkci – zabránit uniku tepla. Kromě 

pláště domu lze zateplit stropy nad nevytápěným sklepem či základy domu atd. Tady je 

potřeba velmi dobře spočítat úsporu energie a náklady na provedení zateplení domu. 

Tedy získáním této úspory lze dojít k rovnici, že 1 koruna vložená do úspory by měla 

tuto 1 Kč postupně vrátit, a to v horizontu nejdéle do 20 let. Jinak by realizovaná 

investice byla zbytečná. [7] 

Po dvaceti letech se bude muset na každém domě provádět obnova nebo údržba. 

Na toto si bude muset společenství znovu zajistit finanční prostředky a vynaložit je na 

straně investic a nebude prostor pro jejich vrácení na straně úspor. V případě, že prvotní 

investice do rekonstrukce domu nebude ještě zaplacena, není možné, aby vznikly 

úspory ze zateplení. 

 

Obrázek č. 4: Skladba zateplovacích systémů 

Zdroj: Ekolak 

Je však potřeba říci, že zateplení má i vedlejší pozitivní účinky. Tyto pozitivní 

účinky chrání obytný dům před praskáním panelů, korozí výztuže a výskytu plísně. 

Pokud však dojde k nešetrnému zateplení domu, tak může toto zateplení způsobit velmi 
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vážné problémy s přirozenou životaschopností domu, tedy vznikem plísní a podobně. 

Říká se, že každý dům určitým způsobem „dýchá“ a má svoje vnitřní klima. 

V neposlední řadě zateplení dělá dům atraktivnější, protože má novou fasádu a často i 

barvu.  

Zateplení je v podstatě oprava obvodového pláště domu, viz Obrázek č. 4 a ten by 

měl před samým zateplením projít rekonstrukcí, pokud to jeho stav vyžaduje. 

V tom případě se pak jedná konkrétně o:  

 izolace,  

 sanace, 

 povrchovou opravu domu.  

Vhodně zvolený typ zateplovacího systému je základním kritériem, avšak 

nejdůležitějším faktorem je výběr realizační firmy, která zateplení domu provede. 

Nekvalitní provedení daného zateplení může totiž nadělat více škody než užitku. 

Opravy, které mohou vzniknout, například u případných poruch, jako jsou praskliny, 

vlny, skvrny apod., jsou velmi nákladné. V nejhorších případech firma nebude mít jiné 

východisko než odstranit celý zateplovací systém v rámci reklamace. 

Životnost zateplení domu závisí na kvalitě výrobku a odborné montáži. Systémy 

vyrobené v České republice mají životnost cca 10 let. K delší životnosti tohoto zateplení 

také přispívá správný způsob vytápění, ale také větrání v jednotlivých bytech. Proto by 

si vlastníci takto rekonstruovaného domu měli zažádat o vypracovaný Manuál pro 

užívání regenerovaného bytového domu. 

Tepelné požadavky u zateplení  

Tepelně technické vlastnosti u zateplení stanovuje závazná norma ČSN 730540-2. 

V dané normě jsou uvedeny jak požadované, tak doporučené hodnoty, které byly 

stanoveny s ohledem na zvyšující se cenu energie. Při stanovení síly izolace je velmi 

důležitá hodnota součinitele postupu tepla (U). Součinitel postupu tepla vyjadřuje 

množství tepla, které prostupuje konstrukcí nebo materiálem na jednom čtverečním 

metru plochy, při rozdílu teplot K. Pokud se dosáhne co nejnižší hodnoty, tím více 

energie se ušetří. 
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V případě rekonstrukce pláště budovy bytového domu podle nového zákona  

o hospodaření energií budou z velké části budovy zateplované nebo měněné za ty, které 

jsou navrženy na doporučených hodnotách (U). Tyto hodnoty vycházejí z rovnováhy 

mezi vynaloženými finančními náklady a přínosy opatření, jedná se o nákladově 

optimální řešení. 

Zateplování pláště budovy se nevyplatí dávat izolaci s menší tloušťkou než je 

12 cm. Optimální tloušťka izolace je 15 až 20 cm. V případě použití dvojnásobné 

tloušťky tepelné izolace, tedy na místo 10 cm se použije 20 cm, se zvýší náklady na 

celkovou realizaci přibližně o třetinu, ale izolační schopnost tepla bude o dva a půl 

násobku vyšší. 

Tepelná izolace musí snižovat nežádoucí tepelné ztráty v zimním období, 

zabraňovat tvorbě kondenzace, tepelných mostů a zabezpečit stav vnitřního prostředí. 

Například izolace, která chybí v soklové části, může způsobit vzniku plísně v interiéru 

bytů v přízemí. Je nutná tedy pravidelná výměna vzduchu v místnostech bytu. [7] 
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3. Návrh variant a jejich ekonomické zhodnocení 

Při rozhodování o rekonstrukci se nelze jen dívat na ekonomické zhodnocení. 

Např. u poškozené střechy nedochází jen k opravám špatných částí, ale i k poškozování 

ostatních částí domu (stropy horních bytů, fasáda domu). 

3.1. Charakteristika objektu 

Obytný dům byl původně postaven pro zaměstnance Cukrovaru v Žatci (viz 

Obrázek č. 5) v roce 1948. Dům je umístěn v zahradě, která je jeho součástí. Pozemek je 

oplocen zděným plotem s laťovou výplní. Hlavní fasáda je směrem do ul. Rooseveltova 

naproti budově bývalého cukrovaru, dnes firmy HP-Pelzer. 

 

Obrázek č. 5: Poloha stavebního objektu 

Zdroj: Mapy.cz 

 

Dům je 27,35 m dlouhý a 10,20 m široký. Má 2 podlaží bez podkroví a je 

podsklepený. Je zde 6 bytových jednotek, které mají podobný rozměr (75 – 85 m
2
), viz 

Obrázek č. 6. 
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Obrázek č. 6: Dům před rekonstrukcí 

Zdroj: vlastní fotografie 

V Tabulce č. 2 je uveden technický popis domu, tj. jsou zde stručně 

charakterizovány např. izolace, omítky, násypy a další. 

  



Bc. Petr Horák: Strategický plán renovace vybraného stavebního objektu 

24 

 

Tabulka č. 2: Technický popis domu 

Části domu Umístění Materiál 

Zdivo v základu z lomového kamene 

sklepní smíšené 

přízemí a I. patro cihelné 

Příčky cihlové 

Izolace základ z lepenky a 2 nátěrů 

2 vrstvy cementové malty 

s vodotěsnou přísadou 

svislá izolace s jednoduchým potěrem 

v koupelnách lepenka a 2 nátěry 

Omítky ve sklepě a na půdě hrubé 

v prádelně štukové 

sokl v prádelně cementový 

v přízemí a v I. patře štukové omítky 

ve sklepě hrubé na beton 

v přízemí a v I. patře rákosový strop na beton 

fasádní omítka břízolitová koštětem stříkaná 

Násypy  škvárové 

Dlažba na půdě škvárobetonová 

v suterénu betonová 

v prádelně s potěrem 

v kuchyních, koupelnách, WC a 

komorách 

z terrazzových dlaždic 

 

Schody  železobetonové terrazzové, 

samostatné 

na půdu dřevěné 

Střecha krytina eternitová krytina na bednění 

s lepenkou 

Zdroj: vlastní tvorba [Archív města Žatec] 
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3.2. Možnosti financování rekonstrukce  

Financování je jednou z hlavních otázek každého projektu regenerace činžovního 

či panelového domu. Jedná se o hledání rovnováhy mezi rozpočtem regenerace a 

dostupnými finančními prostředky při realizaci oprav a zajištění stálých příjmů pro 

splácení v budoucnu. 

3.2.1. Vlastní zdroje 

Mezi vlastní zdroje financování investice lze řadit nájemné, fond oprav, výnosy 

z prodeje vlastního majetku. 

Nájem je typ závazku, který vzniká při uzavření nájemní smlouvy. V nájemní 

smlouvě se pronajímatel a nájemce dohodnou na tom, že nájemce může používat po 

dohodnutou dobu a za úplatu určitou konkrétní věc, která patří pronajímateli. 

„Je zřejmé, že pouze výnosy z nájemného nejsou schopny pokrýt komplexní 

rekonstrukci panelového domu. Mohou být však významnou položkou zejména v případě 

obecních rozpočtů. Zákon sice neukládá povinnost vložit veškeré prostředky vybrané 

z nájmů zpět do bytového fondu, avšak některé obce rozhodly, že příjmy z nájemného 

bytových domů budou používány výhradně na jejich opravy a modernizace.“ [2] 

„Fond oprav je upravován ZVB a je tvořen měsíčními příspěvky, jejichž výše se 

určuje dle výše podílu vlastníka bytové jednotky na společných prostorách domu a může 

být tvořen:  

 pravidelnými (měsíčními) příspěvky,  

 mimořádnými příspěvky (např. ze stavebního spoření),  

 státními půjčkami na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu,  

 přímou finanční dotací, hypotéčními úvěry se státní finanční podporou,  

 dalšími prostředky“ [1].  

V případě velkých bytových družstev se většinou o činžovní domy či panelové 

domy starají průběžně a naspořené finanční prostředky postupně využívají na dílčí 

opravy a modernizace. Většinou ve FO nebývají naspořeny nějaké závratné sumy. 

Pokud vlastníci bytových jednotek (družstevníci) neplánují ani nepřipravují větší 

investice, mají většinou stanoveny zálohy do FO tak, aby pokryly běžnou údržbu domu.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vazek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smlouva
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bc_(pr%C3%A1vo)
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„V praxi se však také setkáváme se situací, kdy stav FO neodpovídá stáří a 

skutečnému stavu domu a jeho úroveň je zcela nedostatečná. Tvorba fondu, která tvoří 

nedílnou součást nájmu, pak často neodpovídá ani základním potřebám, čímž deficit 

stále narůstá a problém se prohlubuje.“ [1]  

Finanční prostředky fondu oprav jsou většinou ukládány na běžný účet u vybrané 

bankovní instituce. Výhodou je jednoduchá a přehledná správa došlých plateb, 

nevýhodou jsou nízké úroky. Část financí je také možné ukládat na termínové účty, kde 

jsou výnosnější úroky. Takto je možno spořit na naplánované investice většího rozsahu 

s odkladem realizace. Další možnost je využívat stavební spoření s termínovaným 

převodem naspořených peněz na hlavní účet společenství. Velká výhoda stavebního 

spoření je hlavně ve větší výnosnosti vlastního spoření. Další výhodou je menší úroková 

sazba úroků u úvěru.  

3.2.2. Cizí zdroje 

Cizí kapitál (cizí zdroje) je jedním z důležitých zdrojů financování. Obejde se bez 

něj málokterá společnost například SVJ, Družstvo a obec. Cizí kapitál je závazkem 

(dluhem), který se musí v určité době splatit. Podle této doby rozdělujeme cizí kapitál 

na krátkodobý (je poskytován na dobu kratší než jeden rok) a dlouhodobý (je 

poskytován na dobu delší než jeden rok). Cizí zdroje řadíme v rozvaze na stranu pasiv 

(DAL).  

Krátkodobý cizí kapitál (krátkodobé dluhy) zahrnuje závazky, které jsou splatné 

do jednoho roku. Patří mezi ně např. krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské úvěry 

(dodavatel dodá službu na úvěr – tím vznikají závazky z obchodního styku), 

nezaplacené daně apod.  

Dlouhodobý cizí kapitál tvoří například dlouhodobé bankovní úvěry, které jsou 

poskytovány na dobu delší než jeden rok, leasingové dluhy a jiné dlouhodobé závazky.   

Cizí kapitál není poskytován zadarmo. Cenou za poskytnutí a využívání tohoto 

kapitálu je úrok a ostatní výdaje spojené s jeho získáním (bankovní poplatky).  

Úvěr 

Jedná se o půjčku peněz, kterou mají organizace, společnosti, atd. povinnost 

splatit v dohodnutém termínu. Za poskytnutí úvěru (půjčky) potom dlužník zaplatí 



Bc. Petr Horák: Strategický plán renovace vybraného stavebního objektu 

27 

 

určitý úrok. Daný úrok je odměnou pro věřitele za poskytnutí úvěru. Úvěry poskytují 

především banky. Před schválením a uzavřením úvěru si věřitel zjišťuje stávající 

finanční situaci klienta, aby uměl posoudit, zda je dlužník schopen dluh řádně splácet.  

Komerční úvěry jsou jednou z variant k úvěrování jak komplexních, tak 

jednotlivých oprav stavebních objektů a rekonstrukcí nemovitostí všech druhů 

(panelové a bytové domy, komerční budovy). Jedná se o účelový termínovaný úvěr, 

který má stanovený plán čerpání a dobu splatnosti. Dané úvěry jsou zpravidla 

poskytovány s pevnou úrokovou sazbou, kterou můžeme fixovat od 1 roku až do doby 

splacení úvěru.  

Úvěr klienti splácejí finančním institucím formou pevných pravidelných splátek 

popřípadě na základě individuálního splátkového kalendáře, který má klient dohodnutý 

s finanční institucí. Komerční úvěry umožňují dle požadavků klienta předčasné, úplné, 

nebo částečné splacení. Úvěry může klient kombinovat s ostatními typy cizích zdrojů 

(např. stavební spoření). 

Velkou výhodou komerčních úvěrů je administrativní jednoduchost. V případě 

vyřizování žádosti o komerční úvěr banka požaduje minimum dokladů. Jedná se o 

následující doklady:  

 výpis z obchodního rejstříku, 

  rozvaha a výsledovka v podobě příloh přikládaných k daňovému přiznání za 

poslední 2 účetní období, 

 přehled pohledávek, závazků a zásob (většina družstev a společenství má tyto 

položky v nulové výši), 

 smlouva o vedení běžného účtu,  

 doklad o bezdlužnosti (FÚ, ČSSZ, ZP),  

 pojistná smlouva na nemovitost (doklad o zaplacení pojistného za nemovitost),  

 

V případě zástavy nemovitosti se navíc musí doložit tyto doklady:  

 znalecký posudek zastavované nemovitosti (budoucí stav po dokončení)  

 výpis z listu vlastnictví (všech vlastníků jednotek) 
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Každá finanční instituce požaduje při poskytování úvěrů nějaké zajištění. Dle výše 

finančního úvěru, bonity klienta a dalších faktorů je možné následující zajištění úvěru:  

 Úvěr poskytnut bez zajištění; to umožňuje ZVB (pokud je dílčí úvěr na 

bytovou jednotku nižší, nebo roven 200 000 Kč).  

 Úvěr zajištěn ručitelským prohlášením, nebo bianco směnkou.  

 Úvěr zajištěn nemovitostí. 

Stavební spoření 

Stavební spoření může využít i právnická osoba, takže i společenství vlastníků 

jednotek. U právnické osoby, ale není nárok na státní podporu, takže se vklady 

zhodnocují pouze formou úroků. Tytu úroky jsou většinou výhodnější než u klasického 

běžného účtu. 

Vlastní podmínky stavebního spoření upravuje zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním 

spoření. Podrobnější rozpracování je ve všeobecných obchodních podmínkách každé 

stavební spořitelny a následně pak přímo v konkrétní smlouvě o stavebním spoření. 

Jedná se o podmínky týkající se úrokové sazby z úspor, cílové částky, výše měsíčních 

úložek atd.  

Každý účastník stavebního spoření má právo na poskytnutí úvěru za stanovených 

podmínek. Sám však musí prokázat schopnost úvěr splácet a požadovaným způsobem 

úvěr zajistit. Způsoby jakým je možno úvěr zajistit je více. Nejčastěji se využívá zástava 

nemovitosti. Dále může být využito ručení třetí osobou či vinkulace vkladu na 

bankovním účtu a vinkulace pojištění. Velmi důležitá je také výše poskytnutého vkladu. 

Například u Českomoravské stavební spořitelny, a.s. se zástava nemovitosti vyžaduje až 

od 500 000 Kč nahoru a v případě SVJ je tato částka ještě vyšší. 

U společenství vlastníků jednotek musí stavební spoření schválit shromáždění 

vlastníků jednotek. Dále musí schválit výši stavebního spoření. V tomto případě budou 

finanční prostředky vázány podle smlouvy se stavební spořitelnou a na účtech SVJ musí 

zůstávat nezbytně nutná částka na pokrytí běžných, ale i mimořádných výdajů. 

U SVJ je také možno zvolit variantu, kdy smlouvu o stavebním spoření uzavřou 

jednotliví členové společenství vlastníků, kdy se vklady ukládají na účtu SVJ a následně 

se přeposílají na účet stavební spořitelny. Tato varianta má výhodu, že všichni členové 

dostávají státní podporu, ale nevýhodou je, že se do tohoto musí přihlásit všichni 
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členové SVJ. S tím souvisí i to, že někteří členové SVJ již stavební spoření mít mohou, 

takže by za ně státní podpora nešla.  

V případě nutnosti potřeby finančních prostředků co nejdříve je možno využít u 

stavebního spoření meziúvěr, což znamená, že stavební spořitelna vyplatí cílovou částku 

a účastník dále platí spoření a z částky, která je potřeba k dosažení nutné výše na 

možnost vzít si úvěr, se platí jen úroky. 

3.3. Zhodnocení variant 

Pro tři vybrané oblasti renovace – okna, střecha, zateplení – jsou v následující 

části práce definovány jednotlivé varianty. U zhodnocení variant porovnám možnosti 

investice a možnosti financování. 

3.3.1. Popis variant pro okna 

1. varianta předpokládá výměnu všech oken domu a výměnu vstupních dveří. 

Tato varianta má velkou finanční náročnost. Jak již bylo napsáno v kapitole 2.3.1., lze 

volit mezi trojskly a dvojskly. Dále je možno zvolit kvalitu profilu okna, tedy počet 

komor okna. Ve standardní nabídce jsou dvojskla a pětikomorový systém. V případě, že 

všichni vlastníci bytových jednotek mají ještě stará okna, tak po výměně bude u domu 

zachovaný stejný vzor oken. U většiny domů, si však již někteří vlastníci okna ve svých 

bytových jednotkách vyměnili sami, takže vzor oken nebude stejný. 

2. varianta předpokládá výměnu oken ve společných částech domu, jako je sklep 

a chodba, a výměna vstupních dveří. Okna v bytových jednotkách si vlastníci bytů 

vymění na vlastní náklady. Tato varianta je méně finančně náročná. Její nevýhodou je, 

že nelze nařídit vlastníkům bytů, dokdy mají své okna vyměnit. 

V následující tabulce č. 3 jsou uvedeny finanční částky spojené s jednotlivými 

variantami. 
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Tabulka č. 3: Nabídky oken 

Název firmy Varianta Cena s DPH [Kč] 

Eximet Plast spol s.r.o. 1. varianta 465 561 

Eximet Plast spol s.r.o. 2. varianta 104 836 

Winstall-Technik s.r.o. 1. varianta 478 472 

Winstall-Technik s.r.o. 2. varianta 110 748 

Zdroj: vlastní nabídky firem 

3.3.2. Popis variant pro střechu 

1. varianta předpokládá kompletní rekonstrukci střechy. U kompletní 

rekonstrukce střechy se provádí výměna veškeré střešní krytiny. Dále se vymění střešní 

latě, vikýře, klempířské prvky a izolační fólie, které zabraňuje únikům tepla. Krovy se 

mění jen v případě poškození, většinou zůstávají původní. 

Výhodou této varianty je záruka na celou střechu a komfort minimálně na dobu 

20 let, kdy do střechy nebude muset být investována žádná finanční částka. Nevýhodou 

je větší cena oproti částečné rekonstrukci. Cena může být ovlivněna výběrem kvality 

střešní krytiny a výběrem prováděcí firmy, tzv. zhotovitele. Výběr zhotovitele bude asi 

nejdůležitější rozhodnutím. 

2. varianta předpokládá částečnou rekonstrukci střechy. Částečná rekonstrukce 

střešní krytiny v sobě zahrnuje výměnu vadných střešních tašek a provádí se oprava 

některých prvků střešní konstrukce. Používá se stejný typ krytiny. Výhodou uvedené 

varianty je menší cena než u kompletní rekonstrukce. Nevýhodou ale je, že není možno 

použít lepší modernější krytinu. Záruka na rekonstrukci střechy bude vázána jen na 

opravené části střechy. 

V následující tabulce č. 4 jsou uvedeny finanční částky spojené s jednotlivými 

variantami týkající se opravy střechy. 
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Tabulka č. 4: Nabídka střešní krytiny 

Název firmy Typ rekonstrukce Cena včetně DPH [Kč] 

Vladimír Bazoni Kompletní rekonstrukce, 

pálená taška Tondach 

637 445 

Vladimír Bazoni Částečná rekonstrukce, 

výměna cca 1/5 tašek 

102 356 

SEZAP – Zdeněk Řimnář Kompletní rekonstrukce, 

pálená taška Bramac 

461 166 

SEZAP – Zdeněk Řimnář Kompletní rekonstrukce, 

betonová taška Bramac 

432 265 

SEZAP – Zdeněk Řimnář Částečná rekonstrukce, 

výměna cca 1/5 tašek 

46 528 

Klemo s.r.o. Kompletní rekonstrukce, 

pálená taška Bramac 

536 467 

Klemo s.r.o. Částečná rekonstrukce, 

výměna cca 1/5 tašek 

75 583 

Zdroj: vlastní nabídky firem 

3.3.3. Popis varianty pro zateplení 

V případě zateplení je zde několik systémů. Může být využit systém s izolací 

z polystyrenu, nebo může být využit zateplovací systém s minerálním izolantem.  

U zateplení hraje velkou roli cena a to, že se zároveň musí udělat střecha i okna, takže 

tím se finanční hodnota investice zvedá.  

K orientačnímu zjištění úspory energie jsem použil již zateplený dům, viz 

Obrázek č. 7, který má stejnou konstrukci jako ten náš a je v blízkém okolí. Zde mají 

obdobné bytové jednotky (70 – 80 m
2
). Spotřeba energie v mém bytě, kde jsou již 

plastová okna, za teplo v roce 2013 činila 9,62 MWh, což v peněžním vyjádření 

představuje částku 14 172 Kč. V zatepleném domě činila spotřeba za teplo v průměru 

8,27 MWh/bytovou jednotku. Tímto je zjištěna úspora energie za teplo na bytovou 

jednotku v hodnotě 16,3 %. V přepočtu na bytovou jednotku je úspora na peněžním 

vyjádření přibližně 2 310 Kč na byt ročně. 

Stavební firma Vladimír Bazoni nám učinila nabídku na zateplení s izolací 

polystyrenu, včetně barvy Betadecor za 719 440 Kč. 
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Jelikož je v našem SVJ 6 bytových jednotek, činila by roční úspora hodnotu  

13 860 Kč, takže návratnost této investice činí přibližně 51 let. 

 

Obrázek č. 7: Zateplený dům 

Zdroj: vlastní fotografie 

3.3.4. Financování 

Již v kapitole 3.2. bylo uvedeno, že financovat rekonstrukci lze z vlastních zdrojů 

nebo s cizích zdrojů. Vzhledem k tomu, že uvedené SVJ není schopno investici 

financovat z vlastních peněžních prostředků, je v této kapitole uvažováno pouze o cizích 

zdrojích financování. 

V jednotlivých tabulkách č. 5 – 9 jsou uvedeny parametry hypotéky České 

spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s. a parametry stavebního spoření s meziúvěrem u 

Českomoravské stavební spořitelny, a.s.. Předpokládaná částka investice je ve výši  

850 000 Kč, s dobou splatnosti na 20 a 25 let 
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Tabulka č. 5: Hypotéka České spořitelny, a.s. na 25 let 

Nabídka Hypotéky České spořitelny, a.s. na 25 let 

Výše úvěru 850 000 Kč 

Splatnost úvěru 25 let 

Úroková sazba 2,69 % 

Očekávaná hodnota zastavené nemovitosti 1 000 000 Kč 

Doba fixace úrokové sazby 5 let 

Měsíční splátka úvěru 3 913 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování + [Česká spořitelna, a.s.] 

Tabulka č. 6: Hypotéka České spořitelny, a.s. na 20 let 

Nabídka Hypotéky České spořitelny, a.s. na 20 let 

Výše úvěru 850 000 Kč 

Splatnost úvěru 20 let 

Úroková sazba 2,69 % 

Očekávaná hodnota zastavené nemovitosti 1 000 000 Kč 

Doba fixace úrokové sazby 5 let 

Měsíční splátka úvěru 4 601 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování + [Česká spořitelna, a.s.] 
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Tabulka č. 7: Stavební spoření ČMSS, a.s. na 25 let 

Nabídka Českomoravské stavební spořitelny, a.s. na 25 let 

Výše úvěru 850 000 Kč 

Splatnost úvěru 25 let 

Úroková sazba 3,30 % 

Očekávaná hodnota zastavené nemovitosti Není nutná 

Doba fixace úrokové sazby Po celou dobu splácení 

Měsíční splátka meziúvěru 4 038 Kč 

Měsíční splátka úvěru 4 420 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování + [Českomoravská stavební spořitelna, a.s.] 

Tabulka č. 8: Stavební spoření ČMSS, a.s. na 20 let 

Nabídka Českomoravské stavební spořitelny, a.s. na 20 let 

Výše úvěru 850 000 Kč 

Splatnost úvěru 20 let 

Úroková sazba 3,40 % 

Očekávaná hodnota zastavené nemovitosti Není nutná 

Doba fixace úrokové sazby Po celou dobu splácení 

Měsíční splátka meziúvěru 4 958 Kč 

Měsíční splátka úvěru 4 950 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování + [Českomoravská stavební spořitelna, a.s.] 

Tabulka č. 9: Hypotéka Komerční banky, a.s. na 20 let 

Nabídka Komerční banky a.s. na 20 let – program bytový dům 

Výše úvěru 850 000 Kč 

Splatnost úvěru 20 let 

Úroková sazba 2,69 % 

Očekávaná hodnota zastavené nemovitosti Není nutná do 300 000 Kč na jednu jednotku 

Doba fixace úrokové sazby 5 let 

Měsíční splátka úvěru 4 632 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování + [Komerční banka, a.s.] 
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V tabulce č. 10 je uvedeno, výše přeplacení jednotlivých typů úvěru u 

jmenovaných bankovních institucí. Tyto hodnoty jsou jen orientační a platit budou jen 

za předpokladu, že úrokové sazby zůstanou neměnné. 

Tabulka č. 10: Srovnání jednotlivých úvěrů 

Název společnosti Doba splatnosti 

úvěru [roky] 

Měsíční splátka 

[Kč] 

Výše přeplacení 

úvěru [Kč] 

Česká spořitelna, a.s. 25 3 913 323 900 

Česká spořitelna, a.s. 20 4 601 254 240 

ČMSS, a.s. 25 4 038/4420 407 000 

ČMSS, a.s. 20 4958/4950 338 960 

Komerční banka, a.s. 20 4632 261 680 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zde vidíme, že v případě úvěru na 20 let je nejlepší nabídka od České spořitelny, 

a.s., u které je přeplatek 254 240 Kč. V případě úvěru na 25 let bude opět nejlepší 

nabídka České spořitelny, a.s., kde přeplatek bude 323 900 Kč. Tyto částky ale nemusí 

být přesné, protože Česká spořitelna, a.s. a Komerční banka, a.s. mají fixaci úroků jen 

na 5 let. Kdežto u stavebního spoření od Českomoravské stavební spořitelny je úrok 

fixovaný na celou dobu splácení.  
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4. Definování plánu renovace 

Renovace je soubor operací v technologickém postupu, jimiž se opotřebovaná 

nebo poškozená věc uvede do stavu, který je co nejblíže stavu původnímu, nebo se jeho 

vlastnosti ještě zlepší. Renovovat se dají starožitnosti, budovy, ale i tonerové kazety. 

4.1. Jednotlivé kroky při realizaci rekonstrukce bytového 

domu 

První krok – prvním krokem je společná myšlenka. Na dané společné myšlence 

by měla padnout shoda například družstva či společenství vlastníků jednotek v rozsahu 

rekonstrukce, společné myšlenky a společného cíle. Mělo by být jasné, jaký máte motiv 

k dané rekonstrukci. Případně, jaký užitek z rekonstrukce budou mít všichni vlastníci 

bytových jednotek. 

Důvodů užitku může být mnoho, mezi nejčastější užitky můžeme zahrnout 

například úsporu energií na vytápění, sanace železobetonových konstrukcí, hydroizolace 

střešního pláště, zateplení fasády, novou střešní krytinu, prodloužení životnosti objektu, 

zvýšení komfortu bydlení. 

 

Druhý krok – SVJ nebo družstvo si musí vybrat projektanta. Projektanta bereme 

jako klíčového partnera, který nás provází od samého počátku naší rekonstrukce a 

zůstává většinou naším partnerem až do konce rekonstrukce, jež je završena kolaudací. 

Projektant je ten správný člověk, který naše představy a návrhy zaznamenává, 

technicky posuzuje statiku bytového objektu a navrhne správná řešení k provedení 

rekonstrukce. Je chybou se domnívat, že navrhování technických detailů, skladeb a 

postupů je prací realizačních firem. 

Projektovou dokumentaci si můžeme objednat u projektanta. Projektová 

dokumentace má několik stupňů dle detailnosti řešení. Do základních stupňů projektové 

dokumentace řadíme, následují kroky:  

I. Studie neboli zaměření stávajícího stavu objektu 

II. Dokumentace pro stavební povolení 

III. Dokumentace pro provedení stavby  

IV. Dokumentace skutečného provedení stavby 
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U stavebního povolení požadují dokumentaci ve II. stupni (dokumentace pro 

stavební povolení), ale v praxi víme, že daná dokumentace je často nedostačující, neřeší 

detaily a velmi často vznikají neshody mezi požadavky investora, projektantem a 

realizační firmou. Proto je velmi doporučován III. stupeň (dokumentace pro provedení 

stavby), který projektovou dokumentací přesně určí nejen rozsah rekonstrukce, ale i 

ostatní neméně důležité náležitosti. 

Třetí krok – do třetího kroku řadíme výběr dodavatele rekonstrukce stavebního 

objektu. Realizační firmy mají k dispozici projektovou dokumentaci, výkaz výměr a 

vyjádření DOSS (dotčené orgány státní správy), které potřebují pro vyhotovení kvalitní 

cenové nabídky. Na základě těchto dokumentů můžou realizační firmy zpracovat 

cenovou nabídku pro SVJ nebo družstvo. Členové SVJ nebo družstva můžou, i 

v případě neodborné znalosti, jednoduše posoudit a vyhodnotit všechna kritéria včetně 

ceny za provedenou práci (rekonstrukci). Nejlevnější cena za provedenou práci však 

nemusí znamenat nejlepší kvalitu. Důležité je zaměřit se i na další kritéria.  

Velmi důležitým kritériem, které rozhoduje, je záruka, ta jde ruku v ruce s historií 

společnosti. Délka záruční doby často vypovídá o kvalitě provedené práce. Při 

poskytování mnohaleté garance musíme brát ohled i na to, jak dlouho je dodavatel na 

trhu a zda má například i desetiletou záruku, kterou je však skutečně schopen zajistit. 

Často opomíjeným kritériem je ekonomická stabilita firmy, schopnost financování 

i větších finančních objemů a dostačující pojištění realizační firmy. Nejčastější pojištění 

u těchto firem je odpovědnost za škodu způsobenou při provádění díla. 

Odborné kvalifikační předpoklady společnosti jsou základními doklady, kterými 

by se každá firma měla prokázat. Mezi standardní dokumenty řadíme z pravidla 

například certifikáty od výrobců materiálů atd.  

 

Čtvrtý krok – Způsob financování rekonstrukce. V případě, že nevlastníme 

finanční prostředky, musíme požádat finanční instituci o půjčku na rekonstrukci oprav 

stavebního objektu. Můžeme se také obrátit na dotační programy, ale musíme počítat 

s nezbytnými požadavky, které jsou již při přípravě projektové dokumentace zapotřebí. 

 

Pátý krok – Realizace společné myšlenky. Do termínu realizace zasahuje období 

hájení chráněného ptactva, často hnízdícího v otvorech fasád stavebních objektů. Další 

nezbytnou znalostí je majetkové vlastnictví pozemků okolo objektů, které chtějí 
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rekonstrukci realizovat. V případě že vlastníme pozemek pod budovou a zateplení bude 

zasahovat na pozemek sousední, nemělo by nám být vydáno stavební povolení. Jedná se 

o stavební zákon, který je účinný od 1. 1. 2014 (č. 183/2006 Sb.), o územním plánování 

a stavebním řádu, nemůže se stavět na pozemku, který nevlastníte, a nemělo by to jít ani 

se souhlasem vlastníka (spadá sem i zateplení). 

Harmonogram jednotlivých kroků realizace rekonstrukce stavebního 

objektu 

Tabulka č. 11: Harmonogram jednotlivých kroků rekonstrukce 

 1. 

měsíc 

2. 

měsíc 

3. 

měsíc 

4. 

měsíc 

5. 

měsíc 

6. 

měsíc 

7. 

měsíc 

Společná 

myšlenka 
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Zdroj: Praktický rádce pro SVJ 

4.2. Vlastní návrh rekonstrukce 

Zde budu prezentovat vlastní návrh rekonstrukce. Ten jako předseda SVJ 

předložím ke schválení na shromáždění vlastníků bytových jednotek. Jelikož se jedná o 

rekonstrukci společných částí domu, bude potřeba pro jeho schválení 3/4 hlasů. V tomto 

případě musí PRO rekonstrukci hlasovat minimálně 5 z 6 vlastníků. Toto je uvedeno ve 

stanovách SVJ (čl.7/14). Rekonstrukce domu je nutná, opravy střechy jsou stále častější, 

a přesto na půdu stále zatéká. Společná okna jsou ztrouchnivělá a nedají se ani zavírat. 

Fasáda domu (viz Obrázek č. 6) také není v nejlepším stavu. Jelikož mezi vlastníky je 

polovina osob v důchodovém věku a do fondu oprav se odvádí jen 12 Kč/m
2
, pak fond 
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oprav stačí na nezbytně nutné výdaje. Zvyšování částky do Fondu oprav v současné 

době nepřipadá v úvahu, protože to shromáždění SVJ neodsouhlasí.  

Tedy je nutné případnou renovaci financovat pouze z cizích zdrojů. 

1. krok – společná myšlenka. 

Nutnost rekonstrukce si všichni vlastníci bytových jednotek uvědomují. Je 

samozřejmé, že vlastníky bytů v prvním patře nejvíce trápí střecha, z důvodu zatékání. 

Kdežto vlastníky bytů v přízemí trápí více okna ve sklepě, protože netěsní a v zimním 

období je zde velký únik tepla. Proto je nutné najít určitý kompromis.  

V návrhu renovace tedy bude uvedeno: 

 kompletní rekonstrukce střechy s kvalitnější pálenou taškou Bramac 

v hodnotě 461 166 Kč, 

 výměna oken ve společných prostorech (sklep, společná chodba) a 

vchodových dveří v hodnotě 104 836 Kč, 

 jelikož okna v bytových jednotkách již má vyměněná 1/3 vlastníků, budou 

si okna v bytech vlastníci měnit na své náklady, 

 zateplení se momentálně provádět nebude, protože fond oprav by se musel 

zvednout minimálně o 150 % a návratnost této investice je přes 50 let. 

 

2. krok – výběr projektanta 

Stavební dozor povede stavbyvedoucí firmy Dlažbeta s.r.o., pan Luděk David. 

Tento stavební dozor bude mít za úkol dohlížet a kontrolovat kvalitu prováděné práce. 

 

3. krok – výběr dodavatele 

Jako dodavatele střešní rekonstrukce navrhuji firmu SEZAP – Zdeněk Řimnář a 

dodavatele oken a dveří do společných prostor firmu Eximet Plast spol s.r.o.. Oba byli 

svou nabídkou nejlevnější. Nabídkou kvality materiálů odpovídají tyto firmy ostatním 

konkurenčním firmám. 

Stavební povolení a ohlášení není u takovéto rekonstrukce potřeba. Pozemek 

v okolí domu je ve vlastnictví SVJ, takže nejsou potřeba povolení na zábor veřejného 

prostranství. 
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4. krok – způsob financování. 

Jak již bylo napsáno výše, ve fondu oprav není dostatečná částka na financování 

rekonstrukce, takže se musí použít cizí zdroje. Jako nejvýhodněji se jeví Hypotéční úvěr 

od České spořitelny, a.s., ale je zde potřeba zástavy, kdežto u Komerční banky, a.s. 

nikoliv. Dále je tu riziko, že za 5 let, až skončí fixace úroků, můžou být úroky na 

dvojnásobné hodnotě, a tím se úvěr podstatně zdraží. Proto v mém návrhu bude využita 

nabídka Českomoravské stavební spořitelny, a.s. na stavební spoření na 25 let, kde je 

fixovaný úrok po celou dobu splácení. Zároveň se musí zvednout fond oprav alespoň o 

50 %, takže z 12 Kč/m
2
, na 18 Kč/m

2
. 

 

5. krok – realizace společné myšlenky. 

Termín realizace rekonstrukce našeho domu by byl ideální v období jaro/léto roku 

2014. 
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5. Závěr 

Touto prací jsem ukázal, jak by se dala realizovat rekonstrukce domu menšího 

SVJ. Jsou zde popsány legislativní procesy spojené s rekonstrukcí stavebních objektů. 

Dále jsem popsal možnosti energetických úspor. Tyto úspory jsou převážně na teple. 

Na závěr musím uvést, že během psaní této práce jsem se setkal se spoustou 

problémů. Některé se daly očekávat. Některé ale docela překvapily. Problémem je starší 

generace, která nemá jiný příjem než důchod. Tato generace raději zaplatí z vlastních 

úspor 50 000 Kč za vlastní okna, než aby se fond oprav zvedl o 5 Kč/m
2
 a aby se 

výměna oken financovala z fondu oprav. 

Další problém jsem zaznamenal v jednotlivých bankovních ústavech. Například 

bankovní asistentka v GE Money Bank, a.s. vůbec nevěděla co to je SVJ. Následně u 

nadřízené zjistila, že společenstvím vlastníků bytových jednotek neposkytují úvěr. 

V Komerční bance, a.s. zase poskytují maximální splatnost úvěru pro malé SVJ v délce 

15-20 let. K tomu je nutné, aby SVJ měl u tohoto bankovního ústavu svůj účet 

Díky nejnižším úrokovým sazbám v historii České republiky doporučuji začít 

s rekonstrukcí bytového domu co nejdříve. 

V budoucí době se očekává, že u našeho domu dojde i k realizaci zateplení. 

K tomu by mohlo dojít i za použití nějakého dotačního programu, např. „Zelená 

úsporám“. Jedná se o program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním 

fondem životního prostředí ČR. Poslední dotační program „Nový panel“ stát poskytoval 

v roce 2013, ale ten se bohužel na náš bytový dům nevztahoval. Do konce dubna 2014 

by měl vyjít nový program Zelená úsporám, ten bude zaměřen na rodinné domy. Bytové 

domy jsou v plánu pro rok 2015. 

K úspoře energie lze použít i solární panely. U nich už je dnes problém sehnat 

někoho, kdo elektřinu vykupuje za dotované ceny. ČEZ již do své sítě nové dodavatele 

připojovat nechce. 

Úspory energie lze dosáhnout i volbou vhodného druhu topení. Před 10 lety byly 

na topení požívány plynové Gamaty v každé místnosti a voda se ohřívala Karmou. Poté, 

co bylo provedeno centrální topení s kombinovaným plynovým kotlem, spotřeba plynu 

klesla o více jak polovinu. Ale toto si musí každý vlastník rozhodnout sám. 

Dnes lze finanční prostředky ušetřit i volbou dodavatele energií.  
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Na závěr lze konstatovat, že projekt strategického plánu byl všem vlastníkům 

našeho společenství bytových jednotek předložen a jeho realizaci shromáždění vlastníků 

bytových jednotek odsouhlasilo a rekonstrukce začala již v měsíci dubnu 2014. 

  



Bc. Petr Horák: Strategický plán renovace vybraného stavebního objektu 

43 

 

Použitá literatura 

[1] ANTON, Petr. Byty a bytové domy: provoz, údržba a opravy: průvodce pro 

majitele, provozovatele, a uživatele. Praha: Nakladatelství Svoboda Servis, 

2001. ISBN 80-86320-17-0.(3) 

[2] DRÁPALOVÁ, Jana. Regenerace panelových domů: krok za krokem. Brno: 

Nakladatelství ERA, 2006. ISBN 80-7366-054-7.(1) 

[3] KUDLÁČEK, Libor. Svobodný trh a bydlení: reforma bytové politiky v České 

republice. Praha: Občanský institut, 1993, 40 s. Studie OI.  

ISBN 80-900-1907-2.(6) 

[4] MALÝ, Stanislav. Stavební zákon: komentář. 2. aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013, xliv, 852 s. ISBN 978-80-7357-985-2.(8) 

[5] SVEJKOVSKÝ, Jaroslav a Jana SVEJKOVSKÁ. Nový občanský zákoník: 

srovnání nové a současné úpravy občanského práva. 1. vyd. Praha, 2012, xiv, 

792 s. ISBN 978-80-7400-423-0.(7) 

[6] SYNEK, Miroslav a kol. Podniková ekonomie. 4. přeprac. a dopl vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-892-4.(2) 

[7] ŠUBRT, Roman. Tepelné izolace. 2. Doplněné vydání. Praha: BEN - technická 

literatura, 2008. ISBN 978-80-7300-234-3.(4) 

  



Bc. Petr Horák: Strategický plán renovace vybraného stavebního objektu 

44 

 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 1: Schéma tepelných ztrát okna ........................................................... 14 

Obrázek č. 2: Únik tepla starými okny .................................................................. 16 

Obrázek č. 3: Sedlová střecha ................................................................................ 17 

Obrázek č. 4: Skladba zateplovacích systémů ....................................................... 19 

Obrázek č. 5: Poloha stavebního objektu ............................................................... 22 

Obrázek č. 6: Dům před rekonstrukcí .................................................................... 23 

Obrázek č. 7: Zateplený dům ................................................................................. 32 

 

  



Bc. Petr Horák: Strategický plán renovace vybraného stavebního objektu 

45 

 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Popis obrázku č. 1 – Schéma tepelných ztrát okna .......................... 15 

Tabulka č. 2: Technický popis domu ..................................................................... 24 

Tabulka č. 3: Nabídky oken ................................................................................... 30 

Tabulka č. 4: Nabídka střešní krytiny .................................................................... 31 

Tabulka č. 5: Hypotéka České spořitelny, a.s. na 25 let ........................................ 33 

Tabulka č. 6: Hypotéka České spořitelny, a.s. na 20 let ........................................ 33 

Tabulka č. 7: Stavební spoření ČMSS, a.s. na 25 let ............................................. 34 

Tabulka č. 8: Stavební spoření ČMSS, a.s. na 20 let ............................................. 34 

Tabulka č. 9: Hypotéka Komerční banky, a.s. na 20 let ........................................ 34 

Tabulka č. 10: Srovnání jednotlivých úvěrů .......................................................... 35 

Tabulka č. 11: Harmonogram jednotlivých kroků rekonstrukce ........................... 38 

 

  


