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POZVÁNKA

Vážená paní, Vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na

XII. seminář týkající se problematiky

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

který se bude konat

dne  9.11. 2017 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 v souvislosti se změnami zákonů

Problematika metodického pokynu

Co nám řekl první rok rozúčtování dle nových pravidel

      Věra Brodecká, I.RTN

2. GDPR aneb nový zákon o ochraně osobních údajů a jeho vliv na odečty a rozúčtování

         Nejdůležitější změny

GDPR a Energetická liga

     Ing. Dušan Balaja, I.RTN

Diskuse účastníků k problematice

Přestávka

3. Informace o provozu TEPELNÝCH ČERPADEL na dvou bytových domech po prvním roce praxe

         Spokojenost/nespokojenost objektů s provozem
         Řešení změny smlouvy resp. odpojení s dodavatelem tepla
         Splnilo tepelné čerpadlo očekávání (zabezpečení teplem, ekonomika)?

     Ing. Andrea Koppová 

     Ing. Otto Borůvka 

4. Možnosti financování změny zdroje tepla z úspor

         Při správném nastavení financování není třeba zvyšovat platby za teplo

Mgr. Sýkora, Wüstenrot

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.

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

Za exkurzi, ani za autobus se neplatí

odjezd z parkoviště ČMI v cca 13,15 hod přistaveným autobusem (příjezd dtto)

UPOZORNĚNÍ: na exkurzi je třeba se přihlásit při potvrzení účasti na semináři
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Vložné 250 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


