ENERGETICKÝ INSTITUT
si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář

info@energeticky-institut.cz
+420 724 550 035

ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA DODÁVKU TEPLA A TEPLÉ VODY NA
KONEČNÉ SPOTŘEBITELE V PRAXI
připravované změny legislativy, pravidla pro rozúčtování, zkušenosti z praxe

Kdy: 21. dubna 2020 od 9:00 do 13:00
Kde: Hotel Olympik****, Sokolovská 138, Praha 8
Seminář je určen odborné veřejnosti zabývající se problematikou rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu
teplé vody na konečné spotřebitele. Je připraven tak, aby účastníky podrobně seznámil s platnými právními předpisy
s důrazem na aktuální a připravované změny, s příslušnými metodickými pokyny a se zkušenosmi s řešením
problémových situací v praxi. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně
individuálních konzultací.

Program semináře:
08:30

Prezence účastníků.

09:00

Novela směrnice o energetické účinnosti. Porovnání s českou legislativou.
Změny, které můžeme očekávat ve vyhlášce na rozúčtování č. 269/2015 Sb.

10:30

Přestávka na občerstvení.

11:00

Pravidla pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových prostor.
Co zkontrolovat v rozúčtování před jeho odesláním. Zkušenosti z praxe.

13:00

Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře.

Lektor: Věra Brodecká – vedoucí útvaru zpracování dat I.RTN, s.r.o., odbornice v oblasti rozúčtování nákladů na teplo
Pro přihlášení na seminář použijte, prosím, elektronickou přihlášku na www.energeticky-institut.cz nebo pošlete vyplněnou níže
uvedenou přihlášku na e-mail: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 2.149,- Kč + DPH 21 % (2.600,- včetně DPH).
V ceně je zahrnuto občerstvení a sborník v elektronické podobě. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300,
variabilní symbol: 22005. Daňový doklad obdrží účastník na semináři. Fakturační údaje dodavatele: Václav Žáček, Měšická 830, 250 65
Bašť, IČ:71572325, DIČ:CZ7812010426. Potvrzení o účasti na semináři vydáváme na vyžádání. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas
se zpracováním osobních údajů pro účely organizace semináře. Spojení MHD na místo konání semináře: Metro B, stanice Invalidovna,
pak asi 100 metrů pěšky směr Palmovka. Parkování je možné v okolí hotelu.
Organizační garant semináře: Václav Žáček, telefon: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Závazná přihláška na seminář „Rozúčtování nákladů na dodávku tepla“
Přihlašuji se na jednodenní seminář, který se koná dne 21.dubna 2020 v hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8
Jméno a příjmení účastníka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Název a adresa zaměstnavatele: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IČO: …………………………… DIČ: …………………………… Email pro potvrzení přihlášky: ….………………………..………………………………………….
E-mail účastníka (je-li odlišný): ……………………………………………………………………………… Telefon: ……………………………………………………
Platba 2.600,- Kč byla/bude zaplacena z účtu č.: …………………..……………………………….…………………………dne: ………………………………..

Podpis účastníka: …………………………..……………… Razítko a podpis zaměstnavatele: ………………………..……………………………………………
Pokud si nepřejete, aby byly na e-mail účastníka zasílány pozvánky na další obdobné vzdělávací akce zaškrtněte, prosím, zde ☐

