
Pozvánka na adventní seminář pro 
 

TOPENÁŘE A MONTÁŽNÍ FIRMY 

Motto: Zpracování SYSTÉMOVÉHO ŠTÍTKU 
ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI INSTALOVANÉHO SYSTÉMU 

nemusí být noční můrou 
 

Organizátor: Energy Centre České Budějovice ve spolupráci    
        s Jihočeskou hospodářskou komorou 

 
Cílová skupina: topenáři a montážní firmy (nejen z Jihočeského kraje),  

       členové JHK, členové OEC a další zájemci 
 

 
 
 

 

 

Termín konání: čtvrtek 17. prosince 2015, 9:00 - 12:00 hod. 

Místo konání: sídlo Jihočeské hospodářské komory, Husova 9, 
370 01 České Budějovice 

 

Nová legislativa připravila od září 
t. r. pro topenářské a montážní 
firmy povinnost zpracovávat a pře-
dat tzv. systémový štítek energe-
tické účinnosti instalovaného sys-
tému pro přípravu tepla a teplé 
vody. 

Na semináři se dozvíte, jak zpra-
covat štítek kombinovaného sys-
tému, jak postupovat při určení 
jednotlivých hodnot a při celkové 
klasifikaci. V neposlední řadě bude probráno, kdo je povinen vydat štítek, kdo přejímá od-
povědnost za hodnoty uvedené na štítku komplexního řešení a na která zařízení se povin-
nost vztahuje. 

Přítomní obdrží zdarma manuál pokrývající výše uvedenou problematiku a volně budou 
k dispozici výpočetní formuláře pro zpracování a tisk štítků. 

 

Účast na semináři je bezplatná. Občerstvení zajištěno. 
 

Z důvodů omezené kapacity je nutná registrace účastníků – přihláška viz následující 
strana. Uzávěrka přihlášek: 11.12.2015. 

 

 
 
 
 



PŘIHLÁŠKA 
 
Tímto se závazně přihlašuji na ADVENTNÍ SEMINÁŘ PRO TOPENÁŘE A MONTÁŽNÍ 
FIRMY, který se uskuteční dne 17. prosince 2015 v Českých Budějovicích. 
 

Organizátor: Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou 
 

Titul, jméno a příjmení: 

Název organizace: 

www: 

Naše firma je členem OEC:    ano      ne 

Telefon: 

E-mail: 

Datum, podpis: 

 
Účastník zasláním přihlášky souhlasí se shromažďováním a zpracováním poskytnutých údajů uvedených 
v přihlášce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 
 
Vyplněnou přihlášku zašlete prosím poštou či emailem na adresu: miroslav@eccb.cz, 

Energy Centre České Budějovice, Nám. Př. Otakara II. 87/25, 370 01 České Budějovice 

nejpozději do 11.12.2015. Vaše registrace na seminář Vám bude potvrzena. 

 
Těšíme se na setkání s Vámi! 
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