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PORTÁL O BYDLENÍ
Státní fond rozvoje bydlení je provozovatelem Portálu o bydlení, který využívá jako svou informační podporu. Portál
je pravidelně aktualizován a formou zpravodajských i analytických článků přináší informace o bydlení, a to pro odbornou i laickou veřejnost. Abychom vás lépe seznámili s jeho strukturou a rubrikami, které na Portálu naleznete,
přinášíme vám tento článek.
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Červnový seriál: SVJ – Sdružení vlastníků jednotek
EÚB

Víc než polovina všech bytů v Česku patří jejich vlastníkům, což znamená, že většina z nich
koexistuje v jakési množině majitelů, která se nazývá Společenství vlastníků jednotek.
Členové SVJ pak mají svá práva, ovšem i povinnosti. Jaká? Podrobnosti přinese červnový seriál.

Informace jsou na Portálu řazeny tematicky do jednotlivých sekcí, aby byly co možná nejpřehlednější a staly se
užitečným pomocníkem při každodenním hledání informací o bydlení. Podívejme se, co všechno na stránkách najdete
v jednotlivých rubrikách:

Aktuality
Pravidelné informace o dění v oblasti bydlení.

Stránky pro seniory
Informace, které pomohou nejen seniorům hledat optimální řešení
jejich bytové situace.

Měsíční seriály
Každý měsíc přináší Portál tematický seriál sestávající z osmi článků,

Právní poradna

které se zevrubně věnují konkrétní problematice – opravám

Dotazy do právní poradny může kdokoli zasílat na e-mailovou

panelových domů, rozúčtování nákladů a ročnímu vyúčtování záloh,

adresu Portálu. Bezplatně je zpracovává spolupracující renomovaná

státním podporám bydlení, stavbě domu atd. Seriály připravují

advokátní kancelář. Odpovědi jsou zařazovány do jednotlivých

odborníci z konkrétních oborů.

sekcí podle charakteru dotazu.

www.portalobydleni.cz

Kalkulačky
Praktická sekce Portálu o bydlení. Pomocí zde soustředěných kalkulátorů si zájemci jednoduše spočítají výši daně z nemovitosti, zkontrolují
správnost faktur za elektřinu atd. Spolupráce SFRB a Stavební fakulty ČVUT, která dlouhodobě zpracovává pomůcky pro stavební praxi, vyústila
ve vznik tří užitečných„kalkulaček“ – aplikací:

FasCalc

RoofCalc
Rekonstrukce fasád bytových domů

RebytCalc
Rekonstrukce střešního pláště

Generace objemů a rozpočtu prací

FasCalc 1.8

RoofCalc 1.5

ReBytCalc 1.7web

Aplikace, která připraví položkový rozpočet

Aplikace pro přípravu položkového rozpočtu

Aplikace pro přípravu rozpočtu na rekon-

stavebních prací pro zateplení fasád.

na rekonstrukci střechy.

strukci bytového jádra.

Kalendář akcí
Zde čtenáři najdou upozornění na zajímavé konference, semináře a veletrhy.

A mnoho dalšího. Více informací na www.portalobydleni.cz

Červnový seriál Portálu o bydlení: SVJ – Sdružení vlastníků jednotek
Téměř 56 % všech bytů v Česku patří jejich vlastníkům, což znamená, že většina z nich koexistuje v jakési množině majitelů, která se nazývá
Společenství vlastníků jednotek. Členové SVJ pak mají svá práva, ovšem i povinnosti. Jaká? Podrobnosti přinese červnový seriál Portálu o bydlení.

www.portalobydleni.cz
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