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divit, pokud si neuděláte dostatečný průzkum,
že tu samou krbovou vložku uvidíte na druhé
straně města o 20 % levněji. Nejednodušším
měřítkem optimální ceny jsou doporučené ceny dané výrobcem nebo dovozcem, ty se dozvíte telefonicky nebo na internetu. Šikovný „nákupčí“ koupí i pod doporučenou cenu a ještě
s 5 % DPH. Pokud nemáte živnostenský list,
tak jistě znáte někoho kdo jej má, poté stačí nakoupit za velkoobchodní ceny. Nemohu
vám zde popsat všechny metody jak levněji
nakoupit, ale věřte že se dá i když ne vždy
a všude! Pokud chcete nakoupit za dobrou
cenu a bez zdlouhavého cenového průzkumu,
navštivte internetový obchod na www.ceskaenergetika.com. Tam nakoupíte za rozumnou
cenu, případně si uděláte představu o cenové relaci.
Příklad cenové rozvahy při stavbě na klíč –
krb s vložkou a teplovzdušným rozvodem:
Krbová vložka, rovné prosklení, dvouplášť, výkon 15 kW, litina

1700,-

Redukce kouřovodu

1400,-

Teplovzdušná hadice izolovaná 26 m
Redukce teplého vzduchu
Obklad kámen
Ventilační jednotka-160 mm, 600 m3/h

500,-

11300,2340,720,-

Odbočka kříž 1x

549,-

Odbočka T 2x

688,532,-

Materiál na obezdění a omítka

8900,-

Práce

9600,-

Celkem

Stylový krb TRE

320,2500,-

Redukce k hadicím 6x

Doprava a ostatní režijní náklady

P

7500,-

Uzavíratelná mřížka 6x

Odbočka Y 1x

Prakticky necelou polovinu energie v průměrné domácnosti spotřebujeme prostřednictvím spotřebičů, které musí být
při prodeji označeny energetickým štítkem. Ten nám slouží jako prvotní informace o spotřebě energie, kterou budeme muset platit ze své kapsy. Konec konců, proč si nepořídit úspornější spotřebič, když bude mít levnější provoz, než
jeho „marnotratnější kolegové“?

19947,-

Kouřovod
Mřížky do bočního pláště

Malý velký rádce
při nákupu

4400,72896,-

Tato nabídka patří mezi cenově slušné, není
problém ten samý krb pořídit za 140 000 Kč.
Uvedené ceny jsou včetně DPH 22 %. Pokud
je firma plátcem DPH, bude účtovat pouze
s 5 % DPH, tím se nám podaří finální cenu snížit. Vždy vyžadujte takto podrobný rozpis. Tím
získáte téměř dokonalou kontrolu nad cenou.
Příklad cenové rozvahy při stavbě svépomocí – krb s vložkou a teplovzdušným
rozvodem:
Nebudeme si zde znovu vypisovat veškerý materiál, ale pouze si odečteme z tabulky položku práce

a snížíme režijní náklady. Po těchto úpravách
se dostáváme na cenu: 60 896,- Tím možnost
snížení ceny nekončí. Z uvedených cen materiálu poskytují velkoobchody zhruba 20 %
slevu pro montážní firmy, takže záleží jen na
vás jakou slevu z ceny si vyjednáte. Dále je
možné nakoupit uvedený materiál s 5 % DPH.
Po uplatnění těchto slev se dostáváme na cenu
zhruba 50 000,Záruka na všechny komponenty je minimálně
dva roky. V tomto období se projeví většina skrytých vad, samozřejmě pokud v krbu topíme.
Pokud jsme měli štěstí a veškeré komponenty nakoupili, nic nám nebrání v samotné stavbě krbu. Jak taková stavba probíhá, se dozvíte
v příštím čísle ENERGIE PRO ŽIVOT. Výklad
bude doplněn mnoha fotografiemi, které výborně dokreslí naši představu co vše je zapotřebí.
S přáním hezkého konce léta
Václav Horáček

ENERGIE
PROTRE
ŽIVOT
Moderní
krb
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ři nákupu elektrospotřebičů se rozhodujeme podle ceny, značky, funkčních
vlastností, designu a podobně. Ale
vzhledem k tomu, že provoz těchto spotřebičů
nás v průběhu jejich životnosti bude stát tisíce korun, měli bychom se rozhodovat i podle
jejich provozní spotřeby energie. Tu se lehce
a rychle dozvíme z energetického štítku, který
nalezneme v prodejnách a odděleních elektro
přímo na každém konkrétním výrobku. O které druhy elektrospotřebičů se jedná?

Seznam výrobků, pro které
je označování energetickým
štítkem povinné:
<automatické pračky
<bubnové sušičky prádla
<pračky kombinované se sušičkou
<chladničky, mrazničky a jejich kombinace
<myčky nádobí
<elektrické trouby
<elektrické ohřívače vody
<zdroje světla

Když si konkrétní čísla z energetického štítku vynásobíme cenou elektrické energie platnou pro svou domácnost, zjistíme i provozní
náklady daného spotřebiče. Pak se můžeme
lépe rozhodnout, který výrobek si ze široké
nabídky vybereme.
Uvádění štítků na spotřebičích v prodejně
je ze zákona povinné, jejich věcnou správnost
a přítomnost kontrolují Státní energetická inspekce a Česká obchodní inspekce.
Na druhou stranu ale musíme zdůraznit,
že čísla o spotřebě energie uvedené na štítcích
jsou pouze výsledkem laboratorních testů.
Jejich konkrétní spotřeba energie v naší domácnosti bude výsledkem obsluhy, kterou jim
věnujeme. Jejich provoz s ohledem na úspornost se nám proto vrátí i v nižších účtech za
energii.

Juraj Krivošík

www.uspornespotrebice.cz

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Až na výjimku, kterou jsou elektrické trouby, jsou všechny tyto spotřebiče zařazeny do
energetické třídy v rozmezí od nejúspornějšího „Ačka“ až po nejméně úsporné „Gčko“.
Spotřebiče třídy A jsou v průměru o 50 %
lepší než výrobky v kategorii C a D. Naopak,
například výrobky ve třídě F jsou ve srovnání s
nimi o 25% horší. Mezi chladničkami se dnes
již nesmějí prodávat výrobky horší než D.
Ze štítku se však dozvíme i další užitečné
informace, které budou zajímat každého zákazníka. Je to především konkrétní spotřeba
energie daného výrobku, ať už na prací nebo
mycí cyklus u praček a myček nádobí, na 24
hodin provozu u chladniček, nebo na ohřátí
vody u elektrických ohřívačů vody či vzduchu
u elektrických trub. Dozvíme se zde ale i spotřebu vody na prací cyklus u praček a sušiček
prádla. Označení AAA u některých spotřebičů tedy znamená nízkou spotřebu energie při
praní, nejlepší účinnost praní a také účinnost
odstřeďování.
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