
Ing. Tomáš Fendrych
CERPAD, o.s.

„Správa bytového domu, 
úkol každého společenství, 
je náročná a složitá čin-
nost, na kterou neexistuje 
návod, příručka, neučí se 
na školách. Jak dělat ty 
správné kroky, které budou 
domu ku prospěchu?“

Ing. František Bělka
JIS, spol. s r.o.

„Pro moderní a efek-
tivní zajištění vstupu 
do domu jsou napros-
tým základem odolné 
dveře s kvalitním zám-
kem a vysokou mírou 
bezpečnosti.“

Josef Tuhý
Siemens, s.r.o.

„Pocit bezpečí 
v bytových domech ne-
musí být vůbec drahý 
a obsluha čipového 
systému je překvapivě 
jednoduchá.“

Ing. Dušan Balaja
I.RTN s.r.o.

„Rozúčtování není 
jen rozdělení odběru 
tepla mezi jednotlivé 
vlastníky, ale zároveň 
je to výborný institut 
pro sledování efektivity 
úsporných opatření.“

Mgr. Jiří Půlpytel
BASF Stavební hmoty  
Česká republika s.r.o.

„Údržba a použití 
kvalitních materiálů 
povrchových úprav 
zajišťují dlohodobou 
životnost a funkčnost 
zateplených fasád 
bytových domů.“

Bezpečné a úsporné bydlení v bytových domech

Pozvánka na odborný seminář 

Družstevní marketingové sdružení a Centrum regenerace  
panelových domů zve předsedy bytových družstev a SVJ  
na odpolední seminář „Bezpečné a úsporné bydlení  
v bytových domech“, který se uskuteční

17. září 2013 od 16:00 do 19:20 v Kongresovém  
centru U Hájků, Na Florenci 29, Praha 1.

Přijďte se seznámit s novinkami, trendy a zkušenostmi při  
plánovaných investicích ve Vámi spravovaných domech.  
Představíme Vám nejnovější technologická opatření, díky kterým 
dokážete zvýšit bezpečí a pohodlí svých domovů. Využijte rovněž  
šance oslovit odborníky na dotace a financování. 

Družstevní marketingové sdružení (DMS) je sdružení osmi pražských byto-
vých družstev (SBD Praha, SBD Pokrok, SBD Stavbař, SBD Rozvoj, SBD Zahradní 
Město, SBD Nový domov, BD Pragostav a LBD Praha 3), které vzniklo v roce 
2003 a nyní jeho členové zajišťují správu cca 90 000 jednotek. Hlavním poslá-
ním DMS je koordinace aktivit členských družstev při zajišťování správy bytů 
a umožnění jejich efektivní účasti při přípravě legislativy pro oblast bydlení.

Centrum regenerace panelových domů (CERPAD) je nezávislá instituce, kte-
rá se zabývá současným stavem a budoucností bydlení v domech postavených 
panelovou i nepanelovou technologií. Je to sdružení právnických osob, které 
provádějí poradenství, technická řešení a dodávky komplexních systémů pro 
opravy a rekonstrukce panelových domů. Společný přístup k této problematice 
se vyznačuje důrazem na komplexnost a odbornou kompetenci.

Odborný garant:

Mediální partner:

První rozúčtovací topných nákladů.

Účast na semináři je zdarma, avšak vzhledem k omezené  
kapacitě sálu Vás žádáme o včasnou registraci přes on-line  
registrační formulář na stránce www.bezpecny-usporny-dum.cz

Uzávěrka registrací je 6. září 2013 nebo do vyčerpání kapacity sálu.

Technologický partner:

Přijďte se přesvědčit, že i Váš dům může být bezpečný a úsporný.

www.jis.cz

Program:
16:00–16:10  Úvodní slovo 

Martin Kroh, DMS 

16:10–16:30   Inteligentní vstupní portály  
pro bezpečné bydlení  
František Bělka, JIS

16:30–17:00  Zloděj bez šance –  
kamerové a čipové systémy 
Josef Tuhý, Siemens

17:00–17:20   Moderní měření a rozúčtování  
jako start k úsporám 
Dušan Balaja, I.RTN

17:20–17:40   Přestávka

17:40–18:00   Kvalitní povrchová úprava zateplovacího  
systému a údržba zateplení 
Jiří Půlpytel, BASF

18:00–18:20  Program úspory v bytových domech –  
úvěr s 10 % dotací 
Milan Radil, Česká Spořitelna

18:20–18:40  Optimalizace nákladů v bytových domech 
Tomáš Fendrych, CERPAD

18:40–19:00  Diskuse 
Martin Kroh, DMS

19:00–19:20  Závěr a losování hodnotných cen  
Martin Kroh, DMS

Od 19:20  Raut – zážitková gastronomie

Pod záštitou:


