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POZVÁNKA

Vážená paní, Vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na

XIII. seminář týkající se problematiky

úspor nákladů na teplo a vodu, měření, rozúčtování a s tím spojenou legislativou

který se bude konat

dne  6.11. 2018 od 9,00 hod.

v zasedací místnosti ČESKÉHO METROLOGICKÉHO INSTITUTU (dříve Testcom)

Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4

registrace účastníků od 8,30 hod, předpokládané ukončení v 13,00 hod + následná exkurze

Program semináře: 

1. Legislativa a rozúčtování

Rozúčtování nákladů tepla a vody - povinnost písemného ujednání 

Metodický pokyn ze dne 17.12.2017 k zákonu č. 67/2013 Sb. služby 

spojené s bydlením a jeho prováděcí vyhláška č. 269/2015 Sb.

      Věra Brodecká, I.RTN

2. Služby spojené s bydlením

Poskytovatel a příjemce služeb, GDPR

     JUDr. Schödelbauerová Pavla, vedoucí odboru bytové politiky

     na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

Diskuse účastníků k problematice

Přestávka

3. Nové trendy v rozvodech tepla a teplé vody

   Bezešvý plastohliník místo PPR

     Ing. Dušan Balaja, I.RTN

4. Domovní kamery - legislativa - GDPR

   Jak to dělat legislativně správně

     Josef Tuhý, Safety 24

5. Vysokoteplotní tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody

Tepelné čerpadlo pracující i v mrazu v domě se 180 bytovými jednotkami

Očkávání a skutečnost

     Ing. Michal Balušík, předseda SVJ

Krátká Informace o provozu TEPELNÝCH ČERPADEL po dvou letech provozu

     Ing. Otto Borůvka, místopředseda SVJ

Diskuse účastníků souhrnná

Závěr přednáškové části semináře v cca 13,00 hod

Z důvodu pořádání exkurze, odpadá letos odpolední seminář. Členům výborů SVJ

doporučujeme zúčastnit se alespoň části semináře věnující se úsporám tepla

 a následné exkurze.
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Součástí semináře je exkurze na objekt v Praze, kde je tepelné čerpadlo instalováno

POZOR, tentokrát je přesun metrem po vlastní ose

a potom je zajištěn odvoz od metra.

sraz na stanici metra Kobylisy P8 cca ve 14 hod před vstupem do Katastrálního úřadu

UPOZORNĚNÍ: na exkurzi je třeba se přihlásit při potvrzení účasti na semináři

Vložné 270 Kč. Cena je uvedena včetně 21% DPH. 

Pro zákazníky I.RTN s.r.o. zdarma 1osoba

Vložné prosíme poukázat převodem na ČSOB Praha 1, č.ú. 191666162/0300, 
var.symbol= Vaše IČO nebo r.č..Vložné je možno hotově uhradit i při prezentaci.

Závaznou přihlášku zašlete elektronickou poštou na adresu: vera.brodecka@irtn.cz
Nebo poštou: I.RTN, s.r.o., Hvožďanská 3,148 01 Praha 4.

Při neúčasti přihlášeného, vložné nevracíme
Každý účastník semináře obdrží tištěný sborník 

Za pořadatele I.RTN, s.r.o: Věra Brodecká  mobil:  775 577 902          e-mail: vera.brodecka@irtn.cz


