VIPA informuje

Pozvánka na výstavu Aqua−therm 2009
konanou od 24.11. do 28.11.2009 v Praze Letňanech
Doc. Ing. Josef Patočka − odborná skupina pro rozúčtování
V souvislosti s nárůstem ceny tepla jsou široce diskutovány otázky související s účtováním podílu vytápěných místností
(bytů) na celkových vytápěcích nákladech domu. Existují snahy přizpůsobit legislativní úpravu různým skupinovým zájmům
podle subjektivních představ nejen uživatelů bytů, ale i správců a vlastníků domů včetně rozúčtovatelských firem. Mezi vlastníky
patří samozřejmě i sdružení vlastníků bytů a bytová družstva s mnohdy specifickými vztahy jednotlivých členů vedení ke kon−
krétnímu bytu.
Podle mnohaletých zkušeností, ale i s odkazem na fyzikální podstatu problému se objevují výrazné rozdíly mezi těmi, kteří
v důsledku výsledků různých typů indikátorů a různých systémů rozúčtování mohou nabývat dojem, že v rámci domu patří mezi
ty, co výrazně šetří a údajně doplácejí na ty, co plýtvají.
K přiblížení a osvětlení dané problematiky je nutno respektovat všechny energetické souvislosti včetně vnitřních prostupů
tepla mezi byty, které se zateplováním obvodového pláště nabývají na důležitosti.
Rozúčtovatelská firma VIPA CZ s.r.o. seznámí návštěvníky s indikátory vlastní koncepce, které jsou vhodné zejména pro
legislativní podmínky ČR a SR. Vedle ověřených a několik let používaných indikátorů s elektronickým vyhodnocováním teplotní−
ho snímače jsou nabízeny i plně elektronické vícečidlové indikátory s možností vlastního kontrolovatelného odečtu.
Kromě vlastních indikátorů je nabízeno objasnění existujících problémů poměrového měření.
Rozúčtovatelská firma VIPA CZ s.r.o. nabízí účastníkům výstavy témata, která v celé šíři ovlivňují vlastní rozúčtování. Podle
případného okamžitého zájmu účastníků výstavy je možné jednotlivým kapitolám věnovat více pozornosti.

Odpověď na každou otázku:
Co je poměrové měření a skutečná spotřeba tepla.
Poměrové měření a legální metrologie.
Současná právní úprava pro rozúčtování.
Rozúčtování podle průměrné energetické náročnosti.
Rozúčtování podle skutečné energetické náročnosti.
Základní a spotřební složka úhrady.
Základní složka úhrady v ČR podle vyhl. č. 372/2001 Sb.
Základní složka úhrady v SR podle vyhl. č. 630/2005 Sb.
Základní složka úhrady v EU − doporučení a skutečnost.
Spotřební složka úhrady a rozúčtování
Minimální a maximální podíl úhrady místnosti (bytu) na celkových vytápěcích nákladech domu − vyhláška č. 372/2001 Sb.
Zateplování a poměrové měření
Zateplování a provoz otopné soustavy
Zateplování lodžii nemusí přinést úspory
Zateplený dům s vlastním zdrojem tepla
Zateplený dům v soustavě centralizovaného zásobování teplem
Výkon otopného tělesa a tepelná ztráta místnosti
Poměrové měření a bytové předávací stanice s měřením tepla
Termostatické ventily a poměrové měření
Rozúčtování skupiny domů s jedním patním měřidlem tepla
Rozúčtování při odmítnutí uživatelem bytu
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