
Členská schůze – referát k bodu 7. 

„Soubor úsporných opatření v oblasti nakládání s energiemi“ 

Z pravidelných informací na členských schůzích podávaných předsedkyní, Ing. Růžičkou nebo jiného 

člena představenstva či správcovské firmy je patrné, že v našem domě proběhla řada rekonstrukcí, 

oprav či dostaveb. Některé jsou patrné na první pohled, jiné z venku vidět nejsou, nicméně všechny 

mají dva jasné cíle. Jednak modernizaci z důvodu udržení funkčnosti nebo zvýšení efektivity a ten 

druhý, neméně významný je, snížení celkových nákladů na teplo, které si platíme. Jako příklad mohu 

uvést zateplení domu, oprava střechy, nová plastová okna, nové vstupní dveře do domu atd. 

Postupem času je čím dál tím složitější najít možnost dalších opravy tak, abychom docílili dalších 

úspor a proto jsme se zaměřili na opačnou stranu, tj. na zdroj. V tomto případě konkrétně na 

dodavatele tepla – Pražskou teplárenskou. 

Chování Pražské teplárenské má jednoduchou logiku, čím nižší je spotřeba odběratelů, tím více je 

nutné zdražit, aby bylo docíleno potřebných zisků.  

Pokud chceme uvažovat o dalším snižování nákladů za naše bydlení, tomuto řešení se do budoucna 

nevyhneme. 

Připojím malinko číselných údajů. Každý z nás platím měsíčně zálohy na služby, mimo jiné právě za 

teplo (ústřední topení) a teplou vodu. Teplo tvoří 57% celkových nákladů a teplá voda 23%, celkem 

80%. „Pouhých“ 20% je zbytek, tj. studená voda, odpad, výtahy atd. 

Ústřední topení 

V roce 2011 byla spotřeba domu 7 694 GJ a zaplatili jsme 3 974 tis Kč (1 GJ = 516,50) – reko vch. dveří 

V roce 2012 byla spotřeba domu 7 213 GJ  za 4 305 tis Kč (1 GJ = 596,80) – zateplení střechy + nová 

okna 

2013 ….. 6 751 GJ ……za 4 345 tis Kč …. (1 GJ = 643,60) 

2016 …. 5 942 GJ ….. za 4 126 tis Kč ….. (1 GJ = 700,45) 

Je jasně vidět, že my už šetříme, ale zdražování Pražské teplárenské za dodávanou jednotku je holt 

rychlejší. 

Teplá voda 

V tomto případě existuje analogie u ohřevu teplé vody. 

2011 …. 4 738 GJ …… za 2 176 tis Kč (1GJ=459,2) 

2012 …. 4 472 GJ …… za 2 353 tis Kč (1GJ=526,1) 

2013 …. 4 633 GJ …… za 2 561 tis Kč (1GJ=552,7) 

2016 .... 3 960 GJ ….. za 2 488 tis Kč (1GJ=629,39) 

Paradoxně lze konstatovat, čím více šetříme, tím více platíme. 

Pryč od čísel. 



V nejbližších letech, jak již zmínil Ing. Růžička, máme v plánu opravu rozvodů především teplé vody, 

ale i rozvodů ústředního topení. Nicméně efekt bude podobný, jak u dříve zmíněných rekonstrukcí. 

Přesto je musíme udělat už jen proto, že jednotlivé použité materiály mají nejlepší léta již za sebou. 

Podstata tohoto bodu je o uvažování nad změnou dodavatele tepla do našeho domu. Řešení je jen 

jedno, odpojení od centrálního dodavatele a vybudování vlastní lokální plynové kotelny. Pozn. Plyn 

v domě sice není, ale máme jej kousek od domu (u zast. Katovická) 

Otázkou zůstává za jaké náklady tyto kroky provést, aby vše dávalo ekonomický smysl a kdo to 

provede. 

Na konci února 2017 jsme navštívili s kolegou Ing. Růžičkou a zástupcem správcovské firmy paní 

Popelkovou referenční projekt plynové kotelny v Praze v Řepích. Jednalo se o bytový dům o 120 BJ o 

průměrné velikosti 72m2.  Vedení tamního BD nám potvrdilo, že úspora je okamžitá a markantní. 

(pozn. Dříve 720Kč za GJ, dnes 356 Kč za GJ) 

Jednou ze společností, která dané řešení včetně realizace nabízí je Energetický fond ČR, která nám 

nabízí vypracovat projekt, event. i provedení celého záměru. 

Zásadní výhody pro odpojení – vlastní kotelna v prostorách našeho domu, vlastní regulace tepla dle 

potřeby, smluvně garantovaná nižší cena jak tepla, tak teplé vody o 20 % (aktuální nabídka od 

možného dodavatele, který s námi v současné době jedná). 

Jednalo by se o poměrně nemalou změnu a proto bychom Vás rádi podrobněji informovali o 

jednotlivých krocích a úsporách. Nicméně pro zpracování detailního projektu, výběru vhodné 

společnosti pro realizaci, rozfázování jednotlivých kroků potřebujeme jednak čas (cca do příští 

schůze), ale především mandát od Vás. Proto navrhujeme následující Usnesení 

1) Členská schůze BD Katovická (shromáždění vlastníků) bere na vědomí předloženou zprávu 

představenstva (výboru) o souboru úsporných opatření v oblasti nakládání s energiemi 

 

2) Členská schůze ukládá představenstvu BD provést průzkum trhu dodavatelů se zaměřením na 

shora uvedené úpravy, vybrat 3 nejzajímavější  nabídky  a ty následně předložit členské 

schůzi pro eventuální rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího dodavatele 

Hlasování: 


