
SEMINÁŘ NA TÉMA:

„SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV“
Srdečně Vás zvu na seminář pořádaný společností Intoza s.r.o. (Ostrava) k novele směrnice Evropského parlamentu 
a Rady č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov v ČR, ke změnám zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií   a  k  novele  vyhlášky  č.  148/2007  Sb.,  energetická  náročnost  budov.  V průběhu  semináře  budete  mít 
příležitost k diskuzi a prostor pro Vaše odborné dotazy na lektora semináře – Ing. Jiřího Šálu, CSc. Věřím, že tento 
seminář bude pro Vás přínosem a přispěje k získání nových zkušeností a znalostí v dané oblasti.

Ing. Petra Závadová

Odborný garant: Ing. Jiří Šála, CSc. 

Přednáší:    Ing. Jiří Šála, CSc. 

Seminář je zaměřen  na:

 Zavádění  novely  směrnice  Evropského parlamentu  a Rady č.  2010/31/EU o  energetické  náročnosti  budov 
v ČR.

 Předepsané změny, zejména v rozsahu povinného hodnocení, výše požadavků (nákladově optimální úroveň 
požadavků, nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie), časový postup zavádění.

 Změny  zákona  č.  406/2000  Sb.,  o  hospodaření  energií,  a  novela  vyhlášky  č.  148/2007  Sb.,  energetická 
náročnost budov.

 Nové povinnosti pro budovy veřejné moci, při prodejích, pronájmech a jejich inzerci.
 Důsledky v navrhování a provádění budov s velmi nízkou energetickou náročností.
 Možnosti veřejné ekonomické podpory při snižování energetické náročnosti budov.
 Předpokládaný  rozvoj  iniciačních  a  motivačních  dotačních  programů  typu  OPŽP,  ZÚ  a  Nový  Panel 

s požadavky nad rámec předpisu.

Seminář je určen pro:
stavební firmy, stavební inženýry a techniky, architekty, energetické auditory a experty, autorizované inspektory, znalce 
v oboru stavebnictví, poradce, školy stavebního zaměření a širokou odbornou veřejnost v oblasti tepelné ochrany a 
energetické náročnosti budov. 

Účastníci semináře mohou program semináře ovlivnit zasláním svých námětů a konkrétních dotazů na 
katerina.peronkova@intoza.cz , na které přednášející v průběhu semináře odpoví. 

Organizační informace a podmínky účasti:

Místo konání: Školicí středisko OTAZNÍK, Intoza s.r.o., Varšavská 1583/99,709 00 Ostrava Hulváky
Termíny konání: 10. květen 2012 od 9:00 hodin do 15:00 hodin (prezence účastníků semináře od 08:30 hodin),
Účastnický poplatek: 1.440,-- Kč včetně DPH pro jednoho účastníka semináře,

cena zahrnuje náklady na seminář a občerstvení
Číslo účtu: 4860032/0800, variabilní symbol: 10052012 
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Závaznou přihlášku zašlete nejpozději  tři pracovní dny před datem konání semináře písemně na adresu společnosti 
Intoza s.r.o., Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava Hulváky nebo elektronickou poštou na katerina.peronkova@intoza.cz 
nebo faxem na (+420)  596 100 330.  Na jedné přihlášce může být  uvedeno i  více účastníků.  Daňový doklad bude 
účastníkům semináře předán při prezentaci účastníků v den konání semináře. Poplatek lze výjimečně uhradit na místě 
při prezentaci  v hotovosti.Platí  však podmínka,  že účastník semináře musí zaslat  před konáním semináře závaznou 
přihlášku. V případě změny data nebo místa konání semináře budou přihlášení zájemci s předstihem informováni. 

Adresa organizátora: Intoza s.r.o., Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava Hulváky
Kontaktní osoba: Ing. Petra Závadová, (+420) 605 254 317
                                          Ing. Kateřina Pěronková (+420) 725 210 873

Místo konání semináře: 

První administrativní budova v České republice, která je postavena v energeticky pasivním standardu.

 Jak se k nám dostanete:

1.1. Pokud pojedete vlakem 

Vystoupíte ve stanici Ostrava Svinov a dále budete pokračovat městskou 

hromadnou dopravou. 

Ze zastávky Svinov mosty pojedete 

o tramvají č.7, směr Výškovice nebo

o tramvají č.17, směr Interspar. 

Cílova zastávka se jmenuje Střelnice. 

(celkový čas 5 min, vzdálenost 2 km, cena 14,- Kč)

1.2. Cesta osobním vozem
Cesta z dálnice D1 začíná 

o exitem 357 (Ostrava Centrum) vpravo na silnici II.třídy 470 

(1,5km), 

o dále na kruhovém objezdu 1. výjezdem po silnici II.třídy 

Mariánskohorská, 

o u Ferony se otočíte přes tramvajové koleje a vrátíte se cca 

500m.

Pro  navigaci použijte  GPS  souřadnice  nebo  zadejte  adresu 

Varšavská 95, Ostrava. (GPS: 49°49'10.402"N, 18°14'17.641"E)
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ
Intoza s.r.o., Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava Hulváky

„Snižování energetické náročnosti budov“

Obec: ……………………………………………………………………………

Adresa: ……………………………………………………………………………

Číslo účtu obce (plátce): ……………………………………………………………………………

IČ,DIČ: ……………………………………………………………………………

Telefon, fax, e-mail: ……………………………………………………………………………

Celkový počet přihlášených osob: ……………………………………………………………………………

Jméno, příjmení, titul: ……………………………………………………………………………

Jméno, příjmení, titul: ……………………………………………………………………………

Jméno, příjmení, titul: ……………………………………………………………………………

Podpis a razítko organizace: ……………………………………………………………………………


