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Jak investovat do nemovitostí
bez rizika a bez starostí – tak zní
podtitul knihy Co je v domě, ne-
ní pro mě! autorů Evžena Korce
a Milana Jankovského, která jed-
noduchou, poutavou a možná
i trochu kontroverzní formou na
praktických příkladech ze života
radí, jak bezpečně a se stabilním
výnosem investovat do nemovi-
tostí. 

Čtenář se zde dozví, nejen
proč je investice do nemovitostí
vhodným způsobem zajištění na
stáří, ale i jakou nemovitost pro
investici zvolit, jakých chyb se
vyvarovat a v neposlední řadě jak
se pojistit proti všem rizikům.
Součástí knihy jsou navíc i vzo-
rové smluvní dokumenty a prak-
tický návod, jak příjmy z pronáj-

mu promítnout do daňového při-
znání. 

Vzhledem k tomu, že knihu vy-
cházející v těchto dnech vydává
vlastním nákladem společnost

Ekospol, (s níž jsou oba autoři těs-
ně spjati), je stoosmdesátistránko-
vá publikace k mání za neuvěři-
telných 79 korun, v elektronické
podobě pak za pouhých 60 korun. 

„Vydáním knihy reagujeme na
rostoucí trend nákupu bytů jako
investice a prostředku zajištění
na stáří. Jen u naší společnosti
vzrostl za poslední dva roky po-

díl nákupů na investici z 12 na té-
měř 30 procent. Naším cílem
proto je, aby si knihu přečetlo co
nejvíce lidí, kteří o tomto způso-
bu zhodnocení úspor uvažují. Po-
kud jim dokážeme pomoci
v tom, že se vyvarují některých
chyb, které jsme my v našich
profesionálních začátcích uděla-
li, splnila kniha svůj účel,“ říká
jeden z autorů a zároveň šéf spo-
lečnosti Ekospol, Evžen Korec. 

Více informací včetně ukázko-
vých kapitol najdete na webo-
vých stránkách na adrese
www.ekospol.cz/knihy, kde je ta-
ké možné si publikaci objednat.

Praktický průvodce bezrizikovými
investicemi do nemovitostí 

Stavba svépomocí se v po-
slední době stává stále rozšíře-
nější formou výstavby rodin-
ných domů. Jen minulý rok si
vlastními silami postavilo byd-
lení na pět tisíc Čechů. Poptáv-
ka po výstavbě domů bez účas-
ti stavební firmy či developera
tak meziročně vzrostla o 30 %.
Vyplývá to z analýzy iniciativy
Svepomocí.cz.

Hlavním motivem výstavby
vlastními silami je především
nižší cena celé stavby. „Zatímco

bez pozemku vyjde jeden metr
čtvereční domu postaveného své-
pomocí zhruba na sedm až dva-
náct tisíc korun, u developerů je
to obyčejně až trojnásobek. Dvě
stě metrů obytné plochy lze při-
tom svépomocí postavit do dvou
miliónů korun,“ vypočítává Pa-
vel Tesárek, ředitel iniciativy
Svépomocí.cz, která sdružuje zá-
jemce o individuální výstavbu na
českém trhu. Podle průzkumů
tvoří více než polovinu stavitelů
středoškolsky vzdělaní muži ve
věku 25 až 44 let. Mnohdy ani
nejde o zkušené řemeslníky, ale
o lidi zastávající kancelářské pro-
fese, kteří se pracovní postupy
učí zejména na internetu. 

„Většina svépomocných staveb
vzniká ve Středočeském a Jiho-
moravském kraji,“ doplňuje Te-
sárek s tím, že jakkoliv je vidina
úspor pro mnohé lákavá, experti
doporučují odborné práce kon-

zultovat s profesionály anebo
práci rovnou přenechat zkuše-
ným řemeslníkům.

Vysokou odbornost vyžaduje
zejména práce s moderními ma-
teriály. Mezi ně patří nejčastěji
práce tesařské, instalatérské ne-
bo elektrikářské. Odbornou mon-
táž vyžaduje například i instalace
oken, dveří nebo garážových
vrat. 

Povinný dozor
Ačkoliv stavba svépomocí po-

nechává stavebníkům poměrně
značnou volnost, některé pod-

mínky v rámci českého stavební-
ho zákona splňovat musí. Sta-
vebník, který se rozhodne pro
výstavbu vlastními silami, je po-
vinen zajistit stavební dozor
a stavebnímu úřadu sdělit, která
osoba ho bude vykonávat. Dozor
je přitom podmíněn absolvová-
ním vysokoškolského stavebního
nebo architektonického vzdělání,
případně středním odborným
vzděláním se třemi roky praxe. 

Autorizovaná osoba
V případě stavby rodinného

domu svépomocí je stavebník

dále povinen zajistit vedení stav-
by autorizovanou osobou, která
pak odpovídá nejen za provedení
stavby podle projektové doku-
mentace a obecně platných před-
pisů, ale i za bezpečnost. 

U staveb, které vyžadují sta-
vební povolení nebo ohlášení, je
nutné, aby dokumentaci zpraco-
vala oprávněná osoba.

„Za projektovou přípravu
stavby musí vždy odpovídat
autorizovaná osoba příslušného
zaměření. Na stavbě je rovněž
důležitá role koordinátora všech
profesí s konstrukční, stavař-

skou a architektonickou strán-
kou díla, kterou na špatně vede-
né stavbě nikdo neprovede,“ va-
ruje Janků. 

Varovný hlas odpůrců
Stavby svépomocí však u nás

mají vedle příznivců i řadu od-
půrců. Mezi ně patří i ing. arch.
Josef Smola z České ko-
mory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě
(ČKAIT). Podle jeho slov je své-
pomocná výstavba typickým po-
zůstatkem předlistopadového
„rovnostářského“ období, kdy

byla fakticky jedinou možností
v rámci plánovaného a regulova-
ného hospodářství s omezeným
sortimentem stavebních výrobků
dosáhnout na bydlení podle
svých představ. 

Za hlavní „hříchy“ svépomoc-
ných staveb Smola považuje
především úmyslné či z nezna-
losti plynoucí amatérské zásahy
do kvality výtvarného a technic-
kého řešení, stanovené schvále-
nou projektovou dokumentací ze
strany stavebníka, ale i navazují-
cích řemesel.

Mýtus levnosti
Podle Smoly v praxi neplatí

ani mýtus ekonomické výhod-
nosti staveb prováděných svépo-
mocí. „Z cenového hlediska jsou
materiál a práce provedené sta-
vební firmou zatíženy 15% DPH,
při svépomoci nakupujeme ma-
teriál s 21% DPH,“ upozorňuje
Smola. 

Další nevýhodou je, že místo
s jedním kvalifikovaným a auto-
rizovaným partnerem jedná sta-
vebník s řadou řemeslníků, ob-
vykle bez písemné smlouvy
a objednávky, což je náročné na
čas i peníze. Navíc často platí vy-
soké zálohy v hotovosti, někdy
po dohodě obou stran bez dokla-
dů. O to obtížněji pak vymáhá
kvalitu provedených prací a ter-
míny jejich dokončení. 

„Na rozdíl od stavby provádě-
né dodavatelsky stavebním pod-
nikatelem jako zhotovitelem, pří-
padně od stavby na klíč, kde je
minimální záruční doba 5 let,
(ale lze sjednat i delší), v případě
svépomocné výstavby garance
prakticky neexistuje nebo je
 reálně nevymahatelná. Vady jdou
vždy na vrub stavebníka a jeho
stavebního dozoru,“ uzavírá vý-
počet vad na kráse staveb budo-
vaných svépomocí architekt
Smola.

Zájem o stavbu svépomocí rapidně roste 

Stavba svépomocí zaměstná obvykle celou rodinu.
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Jakkoliv je vidina
úspor lákavá, 
experti doporučují
odborné práce
přenechat zkušeným
řemeslníkům

Pavel Tesárek,
Svepomocí.cz

Stranu připravil 
Karel Kvapil

Požadavky na bezpečnostní
prvky střech rodinných domů dik-
tují příslušné stavební normy. Za-
tímco například ve Skandinávii
jsou žebříky, střešní lávky a sně-
hové zábrany přirozenou součás-
tí střech rodinných domů, v Če-
chách se s nimi často z důvodu
úspor nepočítá, a to ani ve stadiu
projektové dokumentace. Přitom
pády ze střech a lešení tvoří
v České republice podle statistik
přibližně jednu pětinu všech smr-
telných pracovních úrazů.

Při výběru a dimenzování opti-
málních bezpečnostních prvků sa-
mozřejmě rozhoduje způsob uží-
vání stavby, lokalita a nároky na
údržbu střechy. I když s bezpeč-
nostními prvky bychom měli po-
čítat už ve stadiu projektové do-
kumentace, instalovat je můžeme
i dodatečně.

Minimálním bezpečnostním
opatřením, které předepisují čes-

ké stavební normy u rodinných
nebo rekreačních domů, je zajiš-
tění bezpečného přístupu ke ko-
mínu domu. K tomu slouží kom-
binace střešní lávky a žebříku.
Lávky a žebříky také mohou slou-
žit jako úniková cesta v případě
požáru. 

Sněhové zábrany
Zejména u domů v horských

a podhorských oblastech nebo
u domů vystavovaných pravidel-
né sněhové pokrývce jsou pak dů-
ležitou součástí bezpečné střechy
sněhové zábrany. Ty rovněž chrá-
ní osoby v okolí domu proti pa-
dajícímu sněhu a ledu, a proto by
měly být součástí střešního systé-
mu alespoň nad vstupy do budo-
vy. Důležité je podle odborníků
zajistit optimální počet a velikost
sněhových zábran podle průměr-
ného množství sněhových srážek,
délky po spádu a sklonu střechy.

Bezpečnostní prvky na střechách se vyplatí

Lávky a žebříky Ruukki zajišťují přístup pro údržbu komínů.
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Součástí knihy jsou
vzorové smluvní
dokumenty


