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Důvodová zpráva 

 
    Společnost Q – BYT Čelákovice spol. s r.o. byla založena dne 21.1.1996 městem 

Čelákovice pro zajištění správy bytů, služeb spojených s bydlením a provozování městských 

kotelen včetně rozvodu tepla. Předmětem činnosti jsou dále podle obchodního rejstříku: 

instalatérské, topenářské, zámečnické práce, obchodní činnost, instalace a opravy el. zařízení, 

montáž a opravy ústředního vytápění a větrání, zemní práce. 

 

Společnost Q–BYT vznikla jako nástupnická organizace Městského bytového podniku – 

příspěvkové  organizace města Čelákovice, který se vyčlenil z okresního bytového podniku 

Praha východ.  Převzal původní pracovníky i vybavení. Pro zajištění plné kontroly 

zřizovatelem  jsou jednateli jmenováni volení funkcionáři – v současnosti - členové Rady 

města. Dále je zřízena dozorčí rada tvořená členy městského zastupitelstva a občany 

jmenovanými Radou města. 

 

     V současné době organizace zajišťuje správu více než 1550 bytů na území Čelákovic, 

Milovic a Lysé nad Labem. Dále provozuje 54 kotelen s celkovým výkonem přes 20 MW a 

dvě kogenerační jednotky.  Je držitelem státní licence na výrobu a rozvod tepla i výrobu 

elektřiny.  Na uvedených objektech je zajišťována jak běžná údržba vlastními pracovníky, tak 

rozsáhlejší rekonstrukce dodavatelským způsobem. 
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Personální stav je v současné době 20 pracovníků s plným pracovním úvazkem z toho 12 v 

obsluze a údržbě.  Všechny nejdůležitější profese v oborech podnikání jsou zajištěny 

vlastními pracovníky. 
 

 

Informace o činnostech společnosti  
 

Rok 2013 byl osmnáctým rokem činnosti společnosti. Převažující aktivitou z pohledu 

výše tržeb zůstává výroba a rozvod tepla. Další v pořadí z tohoto pohledu byla správa 

nemovitého majetku a dále údržba v oblasti vodoinstalatérství a topenářství a výroba 

elektřiny. Ostatní činnosti zapsané v obchodním rejstříku byly provozovány jen příležitostně, 

především jako činnosti pomocné. Hospodaření společnosti v průběhu roku nebylo ovlivněno 

žádnými neočekávanými událostmi. Přesto bylo z hlediska výroby a rozvodu tepla, kromě 

zhoršení výsledků v důsledku dokončení decentralizace v oblasti V Prokopě, možno 

zaznamenat zhoršení všeobecné ekonomické situace. Především se jednalo o prodloužení 

doby úhrad námi vydávaných faktur, ale naopak mnohem striktnější postup velké části našich 

dodavatelů při zajišťování plateb za jejich dodávky a služby (požadavek plateb předem a 

podobně).  

 

 

Tepelné hospodářství 
V oblasti výroby a rozvodu tepla, bylo provozováno 54 kotelen, z toho 12 v Milovicích. 

Přitom pro 11 kotelen (7 Milovice, 4 Čelákovice) je zajišťována základní obsluha a servis, 

ostatní má společnost v  pronájmu. Celková roční výroba činila 87 459 GJ, což je nárůst o 

1,6% proti předchozímu období, ale pokles na 56% výroby roku 1993 (ve kterém byla 

zahájena výroba tepla v první z tehdy nových plynových kotelen).  

 

 

Vliv výroby tepla na životní prostředí je minimalizován striktním dodržováním všech 

příslušných předpisů týkajících se provozování kotlů, účinnosti, seřizování spalovacích 

procesů i pravidelného měření spalin. V průběhu roku jsme z důvodu úspor zahájili provádění 

povinných „odborných prohlídek kotlů“ podle zákona 276/2007  vlastními silami namísto 

provádění externími odborníky. 

 

V roce 2013 byla připravena obnova kotelen K6 a K40 – vybudovaných v r. 1994. 

Realizace se předpokládá v letních měsících roku 2014. 
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Cena tepla z blokových 

kotelen dosáhla v Čelákovicích 

hodnoty 561,86 Kč/GJ bez DPH, 

nebo vyjádřeno v 

představitelnějších jednotkách – 

2,02 Kč/kWh, což je hodnota nižší 

než odpovídající ceny v regionu. 

Skladba ceny je z více než 62 % 

(tj. 349 Kč/GJ) tvořena cenou 

plynu, 3 % tvoří elektrická energie 

a 17 % nájemné (100 Kč/GJ). 

Zpracovací náklady tvoří pouze 18 

% nákladů celkových. Kalkulace 

ceny je stále poměrně přísně 

regulována energetickým regulačním úřadem, který každoročně vydává nová pravidla pro 

následující rok. V těch jsou vždy uvedeny položky, které se do kalkulace započítat nesmí a 

limity pro položky „povolené“. Cena je následně úřadem kontrolována.  

 

V průběhu roku pokračoval trend postupného zvyšování počtu závad na kotelnách, 

především na jejich zdrojové části způsobených opotřebením. Zejména v přechodných 

obdobích (jaro, podzim), kdy se často mění vytápěcí teploty, docházelo k praskání trubek 

vnitřního systému kotlů, což téměř vždy znamená odstavení kotle, jeho demontáž a výměnu 

teplosměnných ploch. Náklady na tyto opravy jsou vysoké vzhledem k ceně náhradních částí 

kotlů i k potřebě vysoce specializované práce svářečů. V posledním období dosáhly náklady 

na opravy 3% provozních nákladů.   

 

 
1.  Pohled do prostoru 2. a 3. tahu kotle 780 kW v kotelně K40 při poruše 
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Projevilo se i další zvýšení poruchovosti řídících systémů, které je v některých 

případech nutno nahrazovat novým zařízením z důvodu nedostupnosti náhradních dílů na 

původní systémy.  

 

Uvedený nárůst poruchovosti jasně signalizuje nutnost zabývat se obnovou kotelen. 

Koresponduje to i se skutečností že výrobci kotlů uvádějí pro kotle u nás použitých výkonů  

životnost 10-15 let, je tedy zřejmé, že s obnovou kotlů je nutno začít uvažovat velmi brzy 

(Seznam kotelen s jejich „stářím“ je uveden v příloze).  

Kromě stáří a technického stavu hovoří ve prospěch výměny i skutečnost, že v uplynulých 

10ti letech došlo k zásadnímu technologickému skoku v konstrukci kotlů – zavedení 

kondenzační technologie, tedy k jejímu zavedení do běžného užívání. Kondenzační kotle mají 

výrazně vyšší (až o cca  10%)  účinnost a jejich použití by znamenalo výraznou úsporu 

nákladů na výrobu tepla a tedy i možné snížení ceny tepla (při spotřebě plynu v ceně 30 mil. 

Kč – ročně úspora o cca 3 mil. Kč). S kotlovými jednotkami této konstrukce již počítá projekt 

obnovy kotelny K40 a K6.  

Spolu s výměnou kotlů bude rovněž nutno uvažovat o obnově zařízení pro přípravu teplé 

vody u většiny kotelen. Některé z boilerů budou zanedlouho v užívání i 50 let a nebude 

možné zaručit jejich tlakovou odolnost a těsnost. V projektech obnovovaných kotelen se 

počítá s náhradou klasického ohřevu tzv. rychloohřevem pomocí deskových výměníků, které 

by měly pomoci o něco zvýšit účinnost ohřevu. 

Ostatní komponenty kotelen jsou ve většině případů obnovovány průběžně a nevyžadují 

okamžité změny nebo hromadnou výměnu. 

 

přehled přínosů a investic do tepelného hospodářství

rok nájemné investice v letech poznámka

1993 2 699 425

1994 7 888 964

1995 36 565 545

1996 3 000 000 21 051 685

1997 5 245 367

1998 4 289 104 4 612 503 doplnění K360 o kogenerační jednotku

1999 5 936 055

2000 6 737 719

2001 5 500 000

2002 8 300 000

2003 6 500 000

2004 6 400 000 5 180 000 venkovní rozvody kotelny K70 a jedna větev K40

2005 6 800 000

2006 6 800 000

2007 6 800 000 3 660 000 venkovní rozvody K20

2008 6 800 000

2009 6 800 000

2010 6 800 000

2011 6 800 000

2012 7 494 559 2 805 000 obnova kotelny K8

2013 7 186 572

celkem 114 189 376 Kč          84 463 122 Kč       

prvotní investice - výstavba kotelen a obnova rozvodů 

K40 a K50

 
 

 

 

Provoz tepelného hospodářství je řízen tak, aby vyžadoval co nejnižší nároky na obsluhu. 

Díky připravenosti pro bezobslužný provoz a připojení téměř všech kotelen na centrální 

dispečink stačí pro obsluhu všech 54 kotelen ve dvou směnách pouze 6 pracovníků. 

Samozřejmou součástí tepelného hospodářství je i rozvod tepla ukončený zařízením pro 

měření množství tepla dodaného do jednotlivých domů. Měřících míst je dohromady 102 a 



 5 

jsou odečítány měsíčně, v případě zjištění neobvyklých hodnot častěji. Kotelny jsou naproti 

tomu fyzicky kontrolovány každodenně (v každé směně alespoň jednou), po provedení 

obchůzky kontroluje obsluha provoz pomocí „dispečerského systému“, který umožňuje 

parametry kotelen sledovat , zaznamenávat i nastavovat. Údržba je zajišťována převážně 

vlastními pracovníky. 

 

Kogenerační jednotky 
Výroba elektrické energie je realizována v kogeneračních jednotkách umístěných  

v kotelně K360 (v ulici Na Stráni). Vyrobená elektrická energie je na základě smlouvy 

dodávána do sítě STE. Elektrické energie bylo vyrobeno v roce 2013 - 661 750 kWh což je 

téměř stejné množství jako v předchozím roce (rozdíl méně než 1%). Vlivem poklesu výkupní 

ceny od ČEZ a změnou politiky státu při doplácení výrobních nákladů pro ekologické a 

decentralizované zdroje však došlo k poklesu tržeb za prodanou elektrickou energii o cca 

40%. Z tohoto důvodu se již blížíme k hranici rentability, když dosažená průměrná cena 

prodané elektřiny činila 1,83 Kč/kWh, proti výrobním nákladům ve výši 1,61 Kč/kWh. 

Nepříjemný je rovněž přístup ČEZ ke zdrojům našeho typu přinášející dodatečné náklady při 

doplňování vícenásobného měření a dálkového ovládání pro případ přebytku výkonu v síti. 

Rovněž zpoplatnění vlastní spotřeby vysokonapěťového transformátoru 04/22kV, přes který 

je vyrobená elektřina dodávána do sítě, je diskutabilním zhoršením podmínek dodávky. 

 
 

2. Pohled na kogenerační jednotku v kotelně K360 
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Správa bytů 

 
V oblasti správy nemovitého majetku bylo k 31.12.2013 ve správě 715 bytů vlastněných 

městem (z toho 503 bytů v Čelákovicích a 212 v Milovicích). Dále společnost zajišťovala 

správu 92 soukromých bytů v Lysé nad Labem a 761 soukromých a družstevních bytů v 

Čelákovicích (19 Toušeň). Celkem měla k 31.12.2013 organizace ve správě 1 568 bytů. 

 

Správa bytů pro město představuje kompletní zajištění provozu bytového fondu od vedení 

evidence přes zajištění údržby, po vyúčtování nájemcům bytů. Samotné přidělování bytů se 

odehrává mimo Q-BYT. O nájemcích bytů rozhoduje Rada města.  

Oblast evidence obsahuje jednak vedení pasportů a dostupné evidence k domům a 

jednotlivým bytům, jednak vedení přehledu nájemců, jejich smluv, výše nájemného a záloh, 

výše jejich plateb a případných dluhů. Při vzniků dluhu je úhrada dlužné částky upomínána a 

v případě, že dluh přesáhne výši tří měsíčních nájmů nebo je dlouhodobě nesplacen, je podána 

žaloba na úhradu dluhu k soudu. Ve většině případů je zároveň podána i výpověď nebo 

rovnou návrh na vyklizení bytu. Takových případů (návrh na vyklizení) bylo například v roce 

2013 – 31, z toho 13 bytů se v průběhu roku podařilo tímto způsobem uvolnit.   

Nájemné je vybíráno převážně prostřednictvím inkasního střediska, ale i ostatními běžnými 

způsoby (bankovním převodem, složenkou, v hotovosti do pokladny). Po shromáždění plateb 

za daný měsíc je vybrané nájemné ihned v celé sumě převedeno městu. Město pak zpětně 

proplácí faktury za provedenou údržbu. Tím je zajištěna hmotná kontrola města nad 

prostředky z nájemného. 

 

Údržba související s bytovým fondem je rozdělena na běžnou – provozní údržbu – většinou 

drobnějšího charakteru, která má za cíl odstraňovat poruchy a zajistit obnovu drobného 

vybavení a zařizovacích předmětů. Ta je prováděna v souladu s postupy schválenými Radou 

města a směrnicí pro zadávání zakázek rovněž schválenou RM. Dále se jedná o zásadnější 

opravy uváděné jednotlivě v rozpočtu bytového hospodářství. Ty jsou ve většině případů 

vypisovány ORM a jednotlivě schvalovány RM. V uplynulém roce se jednalo především o 

akce: 

Obnova a rekonstrukce výtahů – čp. 502 pravý vchod (950 tisíc Kč) a čp.606 levý vchod (950 

tisíc Kč) 

Zahájení rekonstrukce domu čp.1203 P. Holého - kompletní rekonstrukce s obnovou střechy 

(3 600 tisíc Kč). 

Výměna oken domů 1346-1348 a 1349-1352  (1 800 tisíc Kč) 

Obnova stoupaček čp. 1645-1648 ul. Komenského (520 tisíc Kč) 

Kromě toho i obnova 20 bytů před přidělením novým nájemcům (cca 1 500 tisíc Kč).  

 

V rozpočtu pro rok 2014 je na provoz a opravy v bytovém hospodářství připraveno celkem 

18 480 tisíc Kč z toho 9540 tisíc Kč na následující investiční akce: 
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Opravy budov a bytů s předpokládanou potřebou výběrového 
řízení prostřednictvím ORM  

akce 

předpo
klad 

realiza
ce 

předpokl
ádaná 

částka v 
tisících 

Kč   

poznámka   

      Výměna podlahové krytiny na 
schodištích 1645-48 3 160   

dle harmonogramu, projednáno 
RM 

  

Výměna podlahové krytiny na 
schodištích 1628 4 140   

dle harmonogramu - neúspěšné 
výběrové řízeni r.2011 

  

rekonstrukce střech domů čp. 1440-
1445 P. Holého  4 1400   zatékání po každém větším větru 

  

obnova (rekonstrukce) 2 ks výtahů 
(čp. 606 a 621) 6 2100   uvedení do souladu s normami 

milo
vice 

oprava střechy DPS čp. 26 5 120   zatékání   

Oprava střech domů čp. 501a 502 a 
606 v Milovicích 5 1150   zatékání  

milo
vice 

Obnova elektroinstalace společných 
prostor 1174 a 1177 6 220   

neodpovídá normám, v ostatních 
vilkách již obnoveno 

  

výměna oken Milovice čp. 501 6 1800   dle harmonogramu 
milo
vice 

oprava přípojky vody a kanalizace 
vilek v Prokopě 8 330   

dosavadní septiky odporují normě 
a způsobují poruchy  

  

oprava fasád  1645-48 8 300   
stížnost nájemníků - 1645-48 
projednáno RM 

  

Obnova elektroinstalace společných 
prostor 1440 9 280   neodpovídá normám 

  

obnova lodžií 1581 a 1628-29 9 700   zatékání   

Osazení poměrových měřiču (kromě 
čp. 1628-29, 1645-48) 10 840   stanoveno zákonem 318/2012 

  

            
C E L K E M   9540     

  

 

 

Stále významnější položkou se dále stává položka  - opravy bytů před předáním novým 

nájemcům. Důvodem je  jednak to že těchto bytů je stále rostoucí počet, například v roce 

2010 bylo vráceno a nově přiděleno 15 bytů, v roce 2013 jich bylo již 59. Dalším důvodem je 

stav bytů který ale ve většině případů odpovídá jejich stáří a běžnému opotřebení (i více než 

50let jeden nájemce). Případů naprosto zdevastovaných bytů není naštěstí mnoho a téměř 

výhradně se jedná o byty exekučně vyklízené. Pak ale dosahují náklady na obnovu takovýchto 

bytů i statisícových částek. 
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Dále je uveden přehled tržeb a nákladů bytového hospodářství od roku 1995 
(v tisících Kč) 

Rok nájemné 
běžné 

náklady 
investice 

náklady 

celkem 
rozdíl poznámka 

1995 3521     4639 -195 dotace 923 

1996 3954     4433 -329 dotace 150 

1997 5257 2248 2270 4518 739  

1998 6570 2501 4031 6360 -174 * 

1999 6542 3769 4647 8416 -1874 * 

2000 7572 5829 8404 14233 -6661 * dotace 3000 

2001 9016 4295 11673 15968 -6952 * 

2002 10592 4510 39566 44076 -33484 ** čp. 109 

2003 11463 4460 422 4882 6581  

2004 11891 5244 422 5666 6225  

2005 11625 4314 1906 6220 5405  

2006 11949 5596 3162 8758 3191  

2007 13786 4885 4914 9799 3987  

2008 16544 5726 2846 8572 7972  

2009 18139 5872 1822 7694 10445  

2010 22018 6140 3020 9160 12858  

2011 23478 5398 1771 7169 16309  

2012 27884 5205 2883 8088 19796  

       
 

* není zahrnuta investice a dotace na rekonstrukce domů v Milovicích výstavbu domu čp. 1743 

** není uvedena dotace na přestavbu domu čp. 109 – U Diamantů 

V tabulce nejsou uvedeny dotace na výstavbu půdních bytů v letech 1997-2001 ani další dotace. 

Získané další dotační tituly:  

 Podpory energetických úspor - 1 200 tisíc korun na zateplení domů čp 1440-1445 + 3 mil Kč na zateplení a 

střechu 1455-56 a1628-29  

 Program podpory výstavby bytů - 320 tisíc Kč na každý nově vybudovaný byt.  

 Program rozvoje technické infrastruktury - 50 tisíc Kč na nový byt.  

 Program podpory výstavby DPS - 750 tisíc Kč na byt.  

 Program rozvoje a modernizace bytového fondu, ze kterého byla získána půjčka na 10 let ve výši 3,1 mil. Kč. 

 Odstranění vad panelové výstavby  1,7 mil. Kč  
 

 

Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že zhruba do roku 2002 bylo veškeré vybrané nájemné 

vloženo zpět do bytového fondu (náklady nad vybrané nájemné byly pokryty dotacemi a 

úvěrem). V dalších letech již bytový fond generoval příjmy ve prospěch rozpočtu města (ty 

zprvu pokrývaly splátky úvěru na výstavbu domu čp. 109- U Diamantů a domu čp.1743 

v ulici P. Holého). V současné době – po zvýšení nájemného - dosahuje tento přínos poměrně 

významných částek. Je však na zváženou, zda nevyužít vybrané nájemné z větší části na 

zlepšení stavu bytového fondu, který díky „podinvestovanosti“ v mnoha případech 

neodpovídá dnešním požadavkům a rozdíl jeho stavu proti stavu domů vlastněných SVJ 

začíná být zřetelný. Dosud užívaný argument, že s určitou částí nájemného je třeba počítat pro 

budoucí obnovu bytového fondu, která bude muset být hrazena z rozpočtu města, je 

samozřejmě oprávněný, ale pouze do určité míry. 
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Hospodaření  
Výsledky hospodaření samotného podniku byly v posledních letech poměrně stabilizované a 

kromě roku 2008 byl vytvářen zisk. Přehled za posledních 10 let je uveden v následující 

tabulce.  

 

Přehled výsledků hospodaření  vše v tisících Kč 

    
rok tržby náklady hospodářský výsledek 

        

2003 59410 58302 1108 

2004 60784 60558 226 

2005 64703 68274 3571 

2006 74546 72903 1643 

2007 66054 65783 271 

2008 79146 79250 -104 

2009 81288 79933 1355 

2010 82013 80883 1129 

2011 75040 73486 1554 

2012 65445 64332 1113 

 

O rozdělení hospodářského výsledku rozhoduje Rada města a v posledních dvou letech byl 

z větší části shromažďován na úhradu nákladů na budoucí obnovu kotelen. Výsledky jsou 

každoročně po schválení RM zveřejňovány prostřednictvím Obchodního rejstříku. 

Vzhledem k tomu, že většina nákladů společnosti je v průběhu roku kryta zálohami, uzavírá 

se hospodaření v souladu se zákonem až po provedení vyúčtování, výsledky roku 2013 tedy 

budou definitivně známy v květnu následujícího roku.  Z výsledků předběžných lze 

předpokládat, že vzhledem k vyšším cenám plynu a nižším tržbám za vyrobenou elektřinu 

bude hospodářský výsledek o cca 40% nižší než v roce 2012. 


