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Seminář JiH2Očeské obce 

Ve čtvrtek 31. října se v budově Krajského úřadu 
Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, sál 
Ovál) koná od 9 do 13 hodin seminář pro zástupce 
měst a obcí JČK na téma zadržování vody v krajině, 
hospodaření vodou a zajištění pitné vody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci akce se v předsálí budou prezentovat 
členské organizace KRASCE (www.krasec.cz) se 
svými nabídkami služeb. 

Účast na akci je bezplatná. Z důvodu omezené 
kapacity je nutné se předem registrovat. 

 

 

 

 

Konference Rekonstrukce a provoz bytových domů  

Ve středu 13. listopadu se bude v Praze na 
Masarykově koleji ČVUT konat 3. ročník konference 
portálu TZB-info pro družstva, SVJ, správce, techniky 
a projektanty, tentokrát na téma provozní a 
bezpečnostní rizika bytových domů a praktické 
příklady úspor. 

Konference je zařazena do projektu celoživotního 
vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. 

 

 

Okruhy témat: 

 CZT - kdy odpojit a kdy jen jednat o ceně tepla? 
Jaké jsou postupy, kdy, kdo a jak sjednat a upravit 
smluvní podmínky? Kolik lze ušetřit pouze úpravou 
podmínek? Jaký je proces odpojení a jak dlouho 
trvá? 

 Rozúčtování tepla - koeficienty nejsou stanoveny 
vyhláškou. Kolik „stojí“ špatně stanovený 
koeficient? Kdo a jak je stanovuje a jaký to má 
důsledek pro obyvatele?   

 Požární rizika po zateplení  

 Provozní požární rizika např. s nabíjením elektrokol 
ve sklepích  

 Dálkové odečty tepla a vody – výhody, provoz, 
srovnání 

 Vlastní kotelna – kolik stojí pořízení a provoz s 
plynovými kotli a tepelným čerpadlem, povolení, 
povinnosti, zkušenosti na konkrétních příkladech 

 Jak ušetřit za elektřinu – jak ušetřit rychle a snadno 
hned a jak dále ušetřit fotovoltaikou na střeše. Co je 
pro to potřeba, kolik to stojí a jak dlouho to trvá? 

 Investice - Jak zajistit finance pro plánované 
investice? Jak postupovat při zajištění úvěru a jaké 
jsou současné nabídky na trhu včetně dotací? 

Více informací a přihlášku naleznete zde.  

Konference Nové hodnocení energetické 
náročnosti budov (ENB) 2020 

Ve středu 4. prosince pořádá TZB-info (opět 
Masarykova kolej, ČVUT, Praha) konferenci 
zaměřenou na novinky v hodnocení energetické 
náročnosti a vnitřního prostředí budov v kontextu 
nové evropské směrnice, které nás čekají v roce 
2020.  

Novelizované předpisy jsou již v takovém stavu 
rozpracování a schvalovacím procesu, že lze 
očekávat jejich přijetí do konce roku. Změny 
významně ovlivní činnost energetických specialistů a 
budou mít zcela jistě významný vliv na stavebnictví. 
Týká se to zákona o hospodaření energií, hodnocení 
energetické náročnosti budov, činnosti energetických 
specialistů, auditorů, kontrol kotlů a klimatizací aj. Pro 
praxi bude důležité to, že dle vyjádření zástupce 
pracovní komise dojde k upřesnění definic, které mají 
v současnosti dvojí výklad. 

Přednášet budou legislativci, zástupci státní správy, 
odborníci z pracovních skupin, které se na novele 
prováděcích předpisů podíleli a zástupci dodavatelé 
softwarů na trhu.  

Konference je zařazena do projektu celoživotního 
vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. 

Více informací a přihlášku naleznete zde. 

 

 

https://eccb.info/testimonials/seminar-h20-31-10-19/
https://konference.tzb-info.cz/cz/rekonstrukce-a-provoz-bytovych-domu-v-rezimu-nzeb
https://konference.tzb-info.cz/cz/nove-hodnoceni-energeticke-narocnosti-budov

