
JSTE PŘIPRAVENI NA JEŠTĚ VYŠŠÍ 
ÚSPORU PENĚZ? 
Jako majitel domu nebo pronajímatel můžete mít nárok na 

podporu a pobídky týkající se úspory energie, například: 

Vylepšení domu jsou přínosem pro  
vás i pro vaše nájemníky

Zjistěte více o schématech podpory úspory energie!

setrimenergii.eu/podpora 

ZŮSTAŇTE V TEPLE… 

 ✓ Izolace stěn, stropu a podlahy

 ✓ Energeticky úsporné dveře

 ✓ Energeticky úsporná okna

MODERNIZUJTE 
TOPNOU SOUSTAVU…

 ✓ Ekologické topné soustavy

 ✓ Výměna elektrického vytápění 
za systém tepelných čerpadel

UŠETŘETE PENÍZE 
       NA ENERGIÍCH...

Další informace 
Další tipy na snížení nákladů najdete na našem 
webu či při prohlídce naší interaktivní online 
domácnosti.

Navštivte adresu setrimenergii.eu

Další tipy ohledně energetické úspornosti a 
ochrany planety pro budoucí generace najdete 
na adrese: 

ec.europa.eu/clima/citizens/tips_cs

Obraťte se na dTest 
Informace ohledně úspor energie získáte  
na čísle 299 149 009 
Číslo je dostupné od pondělí do pátku (9:00 až 17:00)

Podělte se o své tipy na úspory…
Zapojte se do konverzace na sociálních sítích:
 
#ŠetřímEnergií
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ŠEST STRUČNÝCH TIPŮ PRO VELKÉ 
ÚSPORY NÁKLADŮ NA ENERGIE VE 

VAŠÍ DOMÁCNOSTI

...A udělejte si za 
ně radost!

POUŽÍVEJTE OBNOVITELNÉ 
ZDROJE… 

 ✓ Solární panely

 ✓ Tepelné a fotovoltaické systémy

 ✓ Technologie rekuperace tepla
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VYZKOUŠEJTE TĚCHTO ŠEST TIPŮ A UŠETŘETE AŽ 20 % ZE SVÝCH NÁKLADŮ…*

POJĎTE SKUTEČNĚ 
UŠETŘIT ZA ENERGIE 

Pozorujete poslední dobou růst nákladů na služby?  

Je to tak – ceny rostou rychleji než mzdy (a to již nějakou dobu). 
Pravděpodobně platíte 5–6 % svého rodinného příjmu za 
elektřinu a vytápění.  

Nebylo by lepší část těchto peněz utratit za něco jiného (domácí 
pohodlí, jídlo v restauraci, koníčky atp.)? 

Ano, snížením spotřeby energie budete mít vyšší rozpočet na 
útraty. Získáte tak i větší pohodlí. Naše tipy vás v zimě zahřejí a 
v létě ochladí – a to za méně peněz.  

*Záleží na faktorech, jako je míra vašeho běžného 
vytápění a účinnost vašich domácích spotřebičů.

Přestaňte používat pohotovostní režim a 
ušetřete až 1 800 Kč ročně  

Úplným vypnutím napájení všech spotřebičů 
můžete výrazně snížit své náklady na elektřinu.

1

Zkraťte každodenní sprchování o pouhých 5 
minut a ušetříte až 1 200 Kč na osobu za rok

Teplá voda je drahá, tak nevylévejte peníze  
do odpadu.

2

Snižte výkon radiátorů o jeden stupeň a 
ušetříte až 1 200 Kč ročně

Rozdílu v teplotě si všimnete nejspíš až poté, 
co uvidíte příjemně nižší náklady.

3

Přejděte na nejnovější úsporné žárovky a 
ročně ušetřete až 400 Kč na žárovku

Úsporné žárovky poskytují stejně světla jako 
klasické žárovky, ale mají nižší spotřebu elektřiny.

Odstraňte překážky od radiátorů, a snižte 
tak náklady za vytápění až o 20 %

Pokud máte okolo radiátorů překážky, např. 
oblečení, ale i nábytek, zamezujete volné 
cirkulaci tepla. Uvolněte své radiátory a získejte 
více tepla za stejnou cenu.

5

Pečlivě vybírejte spotřebiče s ohledem na 
úspornost a ušetříte až 60 %

Při nákupu nové klimatizace, pračky či jiného 
spotřebiče sledujte energetické štítky EU. 
Spotřebiče s nejlepším hodnocením mohou být 
až o 60 % účinnější než jejich alternativy.
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