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Nashromážděné dotazy a odpovědi spojené s anketním šetřením o rozšíření lodžií v bytovém 
domě Cafourkova: 

 
 

 
 
1) V možnostech A,B,C byla vždy varianta rekonstrukce. Ve výsledcích na nástěnce je uvedena ještě možnost, že 
majitel bytu nesouhlasí s rekonstrukcí. Potom by celkové hlasování bylo poněkud zavádějící, neboť v hlasovacím 
podkladu měla být uvedena varianta D - nesouhlasím s revitalizací, kdy by majitel bytové jednotky měl možnost 
hlasovat i pro tuto variantu. Z jakého důvodu v hlasovacím lístku nebyla tato varianta? 
Bylo to z toho důvodu, že v rámci let nás čeká min. varianta A, tedy lodžie rekonstruovat každopádně musíme 
(výměna hydroizolací, nové povrchy, nové zábradlí, případné zasklení). 
 
Schválně píši "v rámci nadcházejících let" - to znamená, že současný stav není bezprostředně ohrožující (počítali 
jsme a prezentovali 2-3 roky - od letoška) - toto nám doporučovala i studie, jež si nechalo BD vypracovat před 2 roky. 
  
Hlavní motivací anketního šetření byla možnost  zvětšit lodžie (tedy varianta C) - jednoduše jsme chtěli znát názor co 
nejvíce lidí ohledně rozšíření. Varianta B byla doplněna s ohledem na přeteplení (to nás asi bude taky jednou čekat). 
 
Jen ale doplním, že se jednalo o šetření nikoli hlasování - jakýkoli záměr  musí odhlasovat členská schůze (resp. 
Shromáždění vlastníků) - to je dáno stanovami a na tom jsme nechtěli nic měnit. 
 
2) jaký subjekt by přistupoval k úvěru? 
V tomto případě SVJ. 
  
3) jaká by byla úroková sazba v případě financování varianty C? 
Podle předběžné nabídky ze strany naší nové financující banky následující: 

- 2,19 % p.a. fix na 5 let  
- 2,39 % p.a. fix na 10 let  

 
4) Kolik by zbývalo ve Fondu oprav, pokud by se realizovala varianta C? 
Podle napočítaných splátek by byl roční zůstatek ve Fondu oprav cca 2,3 mio, v současnosti činní roční příspěvek cca 
5 mio => tedy by nám zbyla necelé polovina současného příspěvku. 
 
5) Byl by tento zůstatek dostačující i pro další investice a pro celkové udržování domu po celou dobu splácení? 
Celý dům v posledních letech prošel všemi důležitými investicemi: nové vnitřní prostory, nové výtahy, nová střecha, 
nové rozvody, počítáme rovněž s novou kotelnou a další drobné investice. Poslední velikou investicí, jež je potřeba 
udělat, jsou právě opravy lodžií a nové zateplení – tedy součást připravované investice. 
V následujících 15-20 let by proto nebylo potřeba významně investovat. Každopádně by celý dům byl schopen opět 
naspořit 34 – 46 mil Kč, což považujeme za dostatečnou částku pro nejrůznější potřeby (vč. předčasných splátek 
úvěru). 
 
6) Je možné provádět mimořádné splátky v průběhu řádného splácení v případě přijetí varianty C? 
Ano – úvěrová smlouva by nám umožnila takto splácet až 20% úvěru ročně. 

 
7) Jakým způsobem by se ručilo za úvěr? 
Banka v této výši zadlužení ručení ze strany jednotlivých domácností nepožaduje. Úvěr by tak byl bez ručení či 
dalšího zajištění. 
  
8) Je zpracován předběžný projekt (min. u varianty 3 - rozšíření lodžií je pravděpodobně nutné stavební povolení a 
statický posudek) a kolik bude projekt stát? 
Předběžný projekt zpracovaný nemáme – každý dodavatel má vlastní technologii, proto by to nebylo reálné. 
Samozřejmě jednotliví dodavatelé mají zpracovaný vlastní (předběžný) statický posudek s pozitivním vyjádřením. 
Projekt a projektová dokumentace tak je/bude až součástí celkového rozpočtu stavby u jednotlivých variant. 
Zároveň věc řešíme s vlastním stavebním dozorem – s panem Zákoutským, který nám již dozoroval rekonstrukci 
střechy a se kterým jsme byli spokojeni.  
  
9) Bude varianta rekonstrukce odhlasována členskou schůzí (ČS)? 
Musí – uskutečněné anketní hlasování neměla hlasovací charakter. Potřebujeme nejprve vědět, co lidi vůbec chtějí 
-  proto spoustu věci máme pouze v přípravné podobě. Samozřejmě na ČS bychom už měli předkládat konkrétnější 
zprávy a závěry (pokud to bude technicky reálné) 
Jinak předpokládáme, že ČS odhlasuje záměr totožný s anketním zjištěním, pakliže ne – je hlasování ČS 
pochopitelně závaznější (lidé by hold měli přijít). 
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10) Kolik zhotovitelů bylo či bude osloveno a jakým způsobem bude proveden výběr konkrétního zhotovitele a zda 
tento výběr bude odhlasován členskou schůzí? 
Doposud jsme jednali se třemi zhotoviteli - je možné, že oslovíme další, ale až budeme vědět, co vlastně poptávat. 
Samotné výběrové řízení bode pravděpodobně probíhat na úrovni představenstva – ČS bude samozřejmě detailně 
seznámena. Současné preference jsou: železobeton, reference (jsme opravdu veliký dům) a nejnižší cena. 
  
11) Za předpokladu, že zateplení ani lodžie nejsou v havarijním stavu, nebylo by účelnější a ekonomičtější dočasně 
zvýšit fond oprav a na rekonstrukci našetřit? 
Samozřejmě to je také varianta – šetříme si poměrně dost. Původně jsme o tom tak dokonce uvažovali, ovšem u 
vyšších investic toto nepovažujeme za moudré – např. 20 - 30 mio a výše (už bychom šetřili neúměrně dlouho) 
Příspěvek do FO máme poměrně vysoký – navíc řadu investic máme již za sebou (výtahy, vstupy, střechy, interiéry), 
proto navýšení nepovažujeme bezprostředně za nutné, ač kontrolní komise začala hovořit o navýšením 
zhodnocujícím inflaci (zatím projednáváme) – ale jak už jsem psal, měli bychom si stále vystačit. 
  
12) Jaká je % plánovaná úspora za vytápění v případě nového zateplení a kolik dle propočtu bude tato částka činit 
ročně/popř. i průměrně na jednu bytovou jednotku? 
V kalkulacích s tím nepočítáme, proto jsme detailně nezjišťovali, ale předběžně bylo ODHADNUTO až 20%. 
  
13) Co je přesně myšleno naceněním kontejnerových stání? 
Jedná se o dlouhodobý projekt na vybudování kontejnerových stání – tedy jakési oplocení budoucích zálivů na 
kontejnery (zastřešení, uzamčení atd.), bylo rozhodnuto, že budeme případně poptávat spolu s větším projektem. 

  
14) Proč jsou u totožných položek (a to i rozsahem) rozdílné ceny? 
Dáno rozdílností dodavatelů pro jednotlivé varianty – samotné nabídky byly takto rozdílné. 
 
15) Budou lidem proplaceny stávající zasklení lodžií, pokud jej již mají instalováno? 
Bohužel nikoli, připravované rozšíření je (pokud se pro něj rozhodneme) zcela nový projektem, kdy lodžie budou 
osazeny zcela novým a jednotným zasklením – nejedná se tak např. o výměnu rozvodných skříní, kdy si řada 
nájemníků řešila předem a ze svého. 
 
16) Co přesně znamená nové zateplení a byly by z něj nějaké úspory? 
Znamená to celkovou demontáž současné izolace (silná 6 cm) a instalace nové izolace (silné 15 cm), zároveň dojde 
k aplikaci nové silikonové omítky a konečného nátěru. Podle předběžného expertního odhadu by mělo dojít k úspoře 
až 20% nákladů za teplo právě díky této výměně, zároveň by došlo k přeizolování v okolí oken a dalších 
v současnosti problematických míst. 
 
17) Byl vypracován posudek statika s ohledem na nestabilní podloží v okolí našeho domu v případě varianty rozšíření 
lodžií 
Ano byl, ovšem pouze v předběžné podobě (s ohledem na možnost danou investici vůbec provést), každopádně 
kompletní posudek statika bude součástí projektu (vč. sondy podloží domu). 
Podle předběžných vyjádření by nárůst hmotnosti domu měl být v řádech procent, což b y nemělo mít vliv na statiku 
domu ani podloží. 

 
18) Jaké náklady doposud byly vynaloženy na daný projekt? 
Žádné (veškeré práce spojené s nabídkami byly doposud zdarma). Samozřejmě se jistým předběžným výdajům 
nevyhneme (statické a světelné posudky apod.) – předpokládaná výše 15-20 tis. Kč., jež s ohledem na výši a 
závažnost projektu považujeme za adekvátní. 
 
19) Proč je celý projekt řešen takto zdlouhavě a složitě? 
Bohužel je to dáno jeho velikostí a cenou – zdlouhavé výběrové řízení, snaha zjistit názory co nejvíce nájemníků 
(důvod ankety), komunikace s bankou atd. a v neposlední řadě COVID 19. 
 
20) Proč bylo pro variantu C zvoleno řešení z betonových dílů místo např. oceli? 
Na počátku výběrového řízení byla ve hře i varianta z oceli, ovšem byla následně vyřazena z důvodů kratší životnosti 
(dle samotného dodavatele je „pouhých“ 50-60 let), naopak betonové řešení má životnost srovnatelnou se 
současnými panely. Další vlastnosti hovoří rovněž pro betonové dílce: hluk, chvění, tepelná vodivost aj. 
 
21) Jak bude řešeno financování u bytů, jež nemají vlastní lodžii, je přeci nespravedlivé, aby se tito nájemníci podíleli 
na akci, se které nebudou mít přímý užitek? 
Toto platí pouze částečně - projekt má dvě etapy: nové zateplení a rozšíření lodžií. Z nového zateplení mají užitek 
všechny bytové jednotky, proto se na ni budou všechny také podílet. U bytových jednotek, které lodžie nemají, bude 
následně po dobu splácení úvěru přiměřeně snížen příspěvek do Fondu oprav, aby se jim tak vykompenzovala ta 
část příspěvku, kterou v minulosti do Fondu vložily,  ale kterou nyní SVJ využije na rozšíření lodžií.  


