
Vážení vlastníci bytových jednotek Společenství vlastníků Podlesí 600, 601, Hodkovice nad 
Mohelkou

Na shromáždění Společenství vlastníků Podlesí 600, 601, Hodkovice nad Mohelkou, která se bude konat 
25.5.2022, budeme projednávat kroky potřebné k záměru revitalizace našeho domu. Dovolte, abychom Vám 
stručně shrnuli některé důležité informace:

Jako první krok bychom měli odsouhlasit přípravnou fázi, tj.:

 zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a k provedení stavby
 zpracování předběžné energetické studie k dotaci Nová zelená úsporám 2021+
 zpracování projekčního rozpočtu, slepý výkaz výměr pro výběrové řízení (VŘ) na zhotovitele stavby
 zpracování PENB na nový energetický stav budovy 
 zahájení inženýrské činnosti vč. podání žádosti o stavební povolení
 zahájit výběrové řízení na generálního dodavatele stavby
 VŘ na finanční ústav (získání úvěru)

Co Vás jistě bude zajímat je odborný hrubý odhad úspory:

Po kompletní revitalizaci bytového domu dojde ke snížení tepelné náročnosti domu a výraznému snížení 
nákladů na vytápění.

Tímto splňujete podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám 2021+

Při komplexní revitalizaci bytového domu je možné dojít k reálné úspoře nákladů na vytápění  30 - 60% 
celkových nákladů na vytápění..

30%Navržená energeticky úsporná opatření ve vašem případě generují úsporu nákladů na vytápění až 
oproti původnímu stavu bytového domu.

Zhodnocení stavu po realizaci úsporných opatření a vývoj cen tepla

Orientační roční úspora nákladů na vytápění pro následující rok činí:

Měsíční úspora nákladů na vytápění pro následující rok představuje:

72 374 Kč

6 031 Kč

tj.cca: 4 Kč/m2 4 Kč/m2 5 Kč/m2
Úspora nákladů na vytápění za období 887 304 Kč 1 428 685 Kč 2 044 502 Kč

Úspora nákladů na vytápění

Náklady na vytápění bez zateplení (odborný odhad) 241 246 Kč
Náklady na vytápění po zateplení (odborný odhad) 168 872 Kč
Průměrné zvyšování nákladů na vytápění 2,6%

Období: 10 let 15 let 20 let
Průměrná měsíční úspora nákladů 
na vytápění: 7 394 Kč 7 937 Kč 8 519 Kč



Dle odborného hrubého odhadu bude rekonstrukce Vašeho domu stát cca 8,8 mil. Kč (standartní zateplení 
a oprava obvodového pláště, rekonstrukce balkonů a další stavební úpravy dle technického zadání)

Jelikož Váš dům nemá dostatečné úspory, je možnost si vzít úvěr. Pro Vaši představu uvádíme, že při výši 
úvěru např. 7,3 mil. Kč a platbě do fondu oprav ve stávající výši, tj. 15 Kč/m2, JE NUTNÉ navýšit fond oprav! 
(splatnost úvěru je bez zástavy bytových jednotek)

Pokud ale projevíte zájem o zateplení bytového domu provětrávanou fasádou, tak Vás to bude stát 
cca 11,3 mil. Kč. I při této variantě je potřeba navýšit fond oprav při vzetí úvěru cca 9,8 mil. Kč.

Více si řekneme na shromáždění.

Pokud odložíte rekonstrukci např. o dalších: 3 roky, tak Vás rekonstrukce bude stát cca o 1,3 mil. Kč více 
o 5 let klidně o cca 2,4 mil. více Kč atd., a to nemluvě o tom, že si jenom budete dál prohlubovat problémy
= z malých závad a poruch se postupně začnou stávat velké závady = zbytečné navýšení dalších nákladů. 

Odkládáním revitalizace se zvyšuje riziko havárií, degradace konstrukce se prohlubuje atd.

V případě, že si odsouhlasíte přípravnou fázi k záměru revitalizace objektu, můžete už od příštího 
roku šetřit na nákladech vytápění Vašeho bytu (cca 4 Kč/m2), zvýšíte si hodnotu nemovitosti, bytu, 

komfortní bydlení bez plísní.

Zateplením objektu zamezíte tepelným únikům a sníží se celková tepelná náročnost objektu. 

Proč komplexní revitalizaci objektu neodkládat?

RŮST CENY ENERGIÍ
ZVÝŠENÍ KOMFORTU BYDLENÍ
ZDRAVÍ (ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PLÍSNÍ)
OCHRANA KONSTRUKCÍ – PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI OBJEKTU o 30–50 let
RŮST CENY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, HLAVNĚ OBROVSKÝ NÁRUST CEN PRACÍ
ZHODNOCENÍ BUDOVY, ZHODNOCENÍ BYTŮ
Získání úvěru – neručíte bytem ani bytovým domem a není žádný vklad do katastru nemovitostí jako věcné 
břemeno od banky – ručí se fondem oprav
MOŽNOST ZÍSKÁNÍ DOTACE JAKO BONUS

Výše dotace na další opatření z ostatních podporovaných oblastí vč. dotačního bonusu

Od 12.10.2021 je možné žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám pro bytové domy (NZÚ2021+) pro 
území celé ČR. Jedná se o průběžnou výzvu do 30.6.2025 nebo do vyčerpání finančních prostředků. 
Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj má bonifikaci +10%. Výpočet výše dotace je pouze orientační.

40 000 Kč
Přibližná výše dotace v oblasti podpory A pro Epn >= 30% (podoblast "ZÁKLAD") 2 732 100 Kč
Přibližná výše dotace v oblasti podpory A pro Epn >= 10% (podoblast "DÍLČÍ") 2 136 300 Kč

Výše dotace pro váš bytový dům, vývoj ceny revitalizace bytového domu v čase



CO JE CÍLEM SHROMÁŽDĚNÍ?

Odsouhlasit si záměr revitalizace objektu v přípravné fázi a udělit mandát statutárnímu orgánu k zahájení přípravné 
fáze.

Nebude se hlasovat o úvěru, NEBUDE se navyšovat fond oprav, hlasovat se bude pouze o administrativní části
přípravné fáze.

Na shromáždění budou zodpovězeny veškeré dotazy, které se budou týkat přípravné fáze k 
záměru revitalizace bytového domu.

Výše uvedené podklady pro jednání nám připravila projekční a poradenská společnost DPU REVIT s.r.o.

www.dpurevit.cz
Jedná se o velmi důležité rozhodnutí a na každém hlasu záleží.

Je potřeba myslet detailně a komplexně

za Společenství vlastníků Podlesí 600, 601, Hodkovice nad Mohelkou

OSBD Liberec, IČ: 002 24 138

www.dpurevit.cz

