TRVEJTE
na svých
PRÁVECH!

KDE NÁS NAJDETE:
SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5, 602 00 Brno

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vám síly nestačí.
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce s médii:
• TISKEM – formou informativních článků
• prostřednictvím ČESKÉHO ROZHLASU BRNO,
kde Vás v pořadu Apetýt „Spotřebitelský servis“ informuje
o aktuální problematice a odpovídá na dotazy naše předsedkyně
Gerta Mazalová na telefonech 542 215 678 a 542 218 484
na frekvencích:
Jižní Morava: FM 106,5 MHz
Znojmo: 97,3 MHz
Zlín: 97,5 MHz
Hodonín: 93,6 MHz

Uherský Brod: 107,3 MHz
Uherské Hradiště: 99,1 MHz
Brno-město: 93,1 MHz

• prostřednictvím České televize v různých pořadech
se spotřebitelskou tematikou.
• naší účastí na projektu Městské policie Brno „Senior
akademie“, kde se učíte znát svá práva a prosazovat je v praxi!

Poradíme vám...

PORADENSTVÍ
po – pá 9.00-16.00
tel.: 542 210 549, 542 210 778
poradna@asociace-sos.cz
www.asociace-sos.cz

STÁTNÍ DOZOROVÉ ORGÁNY:
Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především kontroluje
poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání spotřebitele
před zdravotně závadnými produkty živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu potravin jiného
než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost podnikání, zasahují,
pokud prodejce odmítá vydat kupní doklad, prodejna není řádně
označena, byla zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – kontroluje
poskytovatele telekomunikačních služeb, včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace cen a ochrana
oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.

ZNÁTE
SVÁ
PRÁVA?

Pomáhají nám:

PROSTĚJOV

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše
činnost prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím
členem a můžete nám přispívat občasně či pravidelně
jakoukoliv částkou dle Vašich možností.
Číslo bankovního účtu
2600115708/2010

Děkujeme...

www.asociace-sos.cz

ÚSPORA
energií

Úspora energií

V současnosti lze najít v klasické domácnosti spoustu
oblastí, kde je možné nalézt potenciál k šetření a k následnému snížení výdajů. Prostřednictvím vhodných informací a promyšlených investic tak lze dosáhnout viditelné
úspory energie. Klasickou domácnost lze takto detailněji
rozdělit na několik dílčích kategorií, ve kterých lze použitím vhodné strategie uspořit nemalé množství energie.

Úspora elektřiny
Se stále se zvyšující cenou elektřiny jsou spotřebitelé více než
kdy dříve, nuceni sahat k úsporným opatřením. Pokud se budeme bavit o spotřebičích, kterých jsou dnešní moderní domácnosti plné, i zde je několik způsobů, jak lze ušetřit horentní sumy. Většina spotřebičů má takzvaný klidový režim neboli
stand-by mode, a i když spotřebič nebo elektronika vypadá
vypnutá, ve skutečnosti nadále spotřebovává energii. Nejjednodušším způsobem je tedy spotřebiče vypínat nebo si pořídit
vypnutelné prodlužovače.
Dalším způsobem může být výměna starých neúsporných spotřebičů za nové, které splňují nejnovější energetické normy.
Moderní spotřebiče jsou opatřeny energetickými štítky, díky
nimž je velice jednoduché pro spotřebitele porovnat a vybrat
ten nejúspornější spotřebič. Nejúspornějšími jsou spotřebiče
A +++ a nejméně úsporné jsou spotřebiče označené písmenem
D. Také velikost spotřebiče může hrát roli. Je tedy lepší vybírat
opravdu na základě potřeby a po promyšlení, zda bych větší
spotřebič využil.

Osvětlení
Někteří spotřebitelé stále užívají klasické žárovky, aniž by věděli, že výměnou za úsporné žárovky, zářivky a led žárovky by
mohli ušetřit až 80% energie a tedy i nákladů na osvětlení domácnosti. V neprospěch moderních žárovek mluví vyšší pořizovací cena, nicméně v dlouhodobém horizontu je návratnost
a úspora financí mnohonásobně vyšší.
Při správném plánování staveb lze uspořit spoustu energie na

osvětlení využitím denního světla. Při použití led žárovek se dosáhne vcelku významných úspor elektřiny na svícení, má přibližně desetkrát větší účinnost než „klasická“ žárovka a cenou
se žárovce skoro vyrovnala.

Úspora vody
Pomalu se dostáváme asi k největší a nejnákladnější položce
dnešních domácností. Cena vody je stále vyšší a spotřebitelé nám často kladou dotazy, jak ušetřit. Základem je vybrat si
správné a úsporné spotřebiče jako pračku nebo myčku. Mytím
nádobí v myčce mohou spotřebitelé ušetřit až 40% vody. Také
toaleta může zbytečně odčerpávat finance z rodinné kasy. Je
důležité zkontrolovat, zda ze záchodu voda neuniká nebo pořídit nádržku s dvojitým, nebo trojitým splachováním. I takové
sprchování místo koupele ve vaně může být jednoduchý a nenáročný způsob, jak ušetřit. I úspornější hlavice může šetřit vodu.
Jako poslední způsob můžeme uvést moderní řešení chytání
dešťové vody, která může sloužit nejen k samotnému sprchování
či splachování, ale dá se také využít k úklidu i zalévání zahrady.

ce je možné zvýšit výstupní rychlost proudu vody, což vede
k pocitu více vody, přičemž lze takto uspořit až 50 % vody.
Záleží ale především na osobním přístupu. Vhodným nastavením termostatického směšovače lze také výrazně ušetřit
na ohřevu. Zde by ale neměla být snížena pod 60 °C z důvodu zamezení šíření bakterie Legionelly, která může přivodit
zápal plic a podobné plicní problémy.

Chlazení
Důležitý je především rozdíl vnější a vnitřní teploty chladicího zařízení. Z toho důvodu je nutné umisťovat ledničky nebo
mrazničky do nejdále od zdrojů tepla jako je vařič, topení
nebo přímého slunce. Pokud se chladicí zařízení nachází
místnosti o teplotě 20 °C, je poté každé navýšení okolní teploty o jeden stupeň vykoupeno zvýšením spotřeby energie
o 6 %. Dále snížení vnitřní teploty chladicího zařízení zvýší
spotřebu o 15 %. Spotřebu lze snížit také umístěním chladicího zařízení mimo vlhká místa.

Topení
Na vytápění budov je v našich podmínkách vynakládána nejvýznamnější část energie. Modernizací staveb se tyto náklady
na spotřebu snižují. K snížení nákladů nejvíce přispívá vhodně
zvolená izolace, využití solární energie a účinnější systémy vytápění (např. tepelná čerpadla). Dochází tak k úsporám až 90
procent oproti původním hodnotám. Již několik let je možné
dokonce žádat o různé pobídky od státu na zateplení domu,
plastová okna apod (zelená úsporám). Nejzákladnějším však
zůstává vhodný výběr systému vytápění, promyšlená regulace
teploty a efektivní větrání.

Teplá voda
Druhý ve spotřebě energie v domě je ohřívání vody. Energetické úspory vznikají především díky snížení spotřeby vody, ale
také prostřednictvím účinnějšího využití. Největší spotřeba teplé vody v domě připadá na osobní péči (koupání, sprchování).
Sprcha vyžaduje v závislosti na délce zhruba 40 až 75 litrů teplé
vody, vana v průměru 160 l. Při volbě vhodné sprchové hlavi-

Potřebuje poradit
i s jiným problémem?

