
 
 

 

Pozvánka na odbornou přednášku 
 

„Úspory provozních nákladů v bytových domech“ 
 
 
 
  Máte pod kontrolou výši nákladů na vytápění, přípravu teplé vody a elektřiny (osvětlení) vašeho domu? 

 
  Chcete se dozvědět, zdali je reálné ve vašem domě snížit tyto náklady? 

 
 Víte, že je nyní ideální možnost refinancování stávajících úvěrů v oblasti bydlení - snížení finančních nákladů 

na úvěr (úrokové sazby, poplatky)? 
 

 Víte, v jakých případech bude od roku 2013 Vaší povinností mít Průkaz energetické náročnosti budovy? 
 

 

 
Zruinuje domácnosti drahé teplo? 
 
Zhruba milion a půl domácností je závislých na centrálním zásobování teplem. Rostoucí ceny tepla se v mnoha 
městech stávají žhavým tématem. Teplárnám významně stoupají náklady, zvyšují se ceny uhlí, plynu, elektřiny a 
majitelé si to kompenzují zvyšováním cen tepla. Mnoho tepláren doplácí na nevyjasněnou situaci okolo dostupnosti 
uhlí a povinnosti nákupu emisních povolenek. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Vážení uživatelé bytů, 
 
centrum pro optimalizaci energetického hospodářství budov, 
společnost KRP GROUP s.r.o. připravila s partnery pro bytový 
fond v ČR cyklus odborných přednášek, jehož cílem je Vás 
seznámit se současnými možnostmi efektivních úspor 
provozních nákladů v bytových domech. 
 
Především Vás seznámíme s možnostmi úspory tepla pro 
vytápění a přípravu teplé vody v těchto oblastech: 
 

  systém řízení, měření a regulace vytápění 
 

  způsoby přípravy teplé vody 
 

  výstavba, rekonstrukce předávacích stanic 
 

  možnosti odpojení od systémů CZT, změna způsobu 
 vytápění např. lokální plynovou kotelnou 
 

  instalace bivalentních zdrojů, např. tepelné čerpadlo v 
 kombinaci se systémem CZT 
 
 

 

 CENY TEPLA  VE VYBRANÝCH  
 OBLASTECH ČR 

  LOKALITA CENA TEPLA  

Liberec 752 Kč /GJ 

Brno 662 Kč /GJ 

Pardubice 376 Kč /GJ 

Břeclav 651 Kč /GJ 

Plzeň 423 Kč /GJ 

Děčín 693 Kč /GJ 

Hradec Králové 406 Kč /GJ 

Ústí nad Labem 509 Kč /GJ 

Teplice 531 Kč /GJ 

Příbram 549 Kč /GJ 

Karlovy Vary 570 Kč /GJ 

České Budějovice 543 Kč /GJ 

Tábor 636 Kč /GJ 

Kroměříž 868 Kč /GJ 

Zlín 581 Kč /GJ 

Průměr ČR : 570 Kč /GJ 

     
    Praha 550 - 705 Kč /GJ 



 
 
 
 
 
CO MŮŽETE ZÍSKAT NÁVŠTĚVOU TÉTO PŘEDNÁŠKY? 
 

 
 dozvíte se, jaké jsou v současné době dostupné technologie a možnosti snížení provozních nákladů na 

bydlení, vytápění  ohřev vody  inteligentní řízení (osvětlení) 
(praktické příklady energeticky úsporných projektů) 
 

 

 účastí na přednášce budete mít možnost si u nás objednat Studii proveditelnosti - zhodnotíme Vám, v jakém 
stávajícím technickém stavu je váš dům v oblasti systému vytápění, měření a regulace, jaká jsou řešení  
energetických úspor a rekonstrukce osvětlení  
(studie proveditelnosti obsahuje - legislativní proveditelnost řešení - jednání s dodavatelem tepla, stavební 
úřadem, odborem životního prostředí, krajskou hygienickou stanicí, dodavatelem plynu, možnosti elektrické 
sítě - principielní schéma doporučeného řešení) 
 
 

 důležité informace o povinnosti vlastnit a předkládat Průkaz energetické náročnosti budovy od roku 2013 
(stručný přehled povinností vyplývající z novely energetického zákona, který je účinný od r. 2013 a případné 
sankce za porušení této zákonné povinnosti) 
 

 
 seznámíme vás s moderními způsoby kontroly nákladů na vytápění a přípravu teplé vody 

 
 

 v současné době jsou úrokové sazby úvěrů pro SVJ a bytová družstva na historicky nejnižší hladině  
(seznámíme vás s možnostmi refinancování stávajících investičních úvěrů a půjček ze stavebního spoření) 

 
 
 
DŮLEŽITÉ: 

Pokud máte vážný zájem o účast na odborné přednášce, prosím, kontaktujte mne: 
tel.: +420 605 436 222, e-mail: niessner@krpgroup.cz, vybereme pro Vás vhodný termín přednášky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
S úctou 
 
Jindřich Niessner 
projektový manažer 
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