Deník

2

13. června 2019

www.denik.cz

ŠUMPERSKO A JESENICKO | www.sumperskydenik.cz
Energetičtí šmejdi pronikli do vytápění
V posledních letech se stále
více můžeme setkávat s pojmem „energetičtí šmejdi“,
který označuje různé
obchodníky a zprostředkovatele, kteří po telefonu
či podomním prodejem se
snaží přesvědčit spotřebitele k uzavření nevýhodné
smlouvy na elektriku nebo
plyn. Další oblastí, kde se
začínají v posledních letech
objevovat nekalé obchodní
praktiky je vytápění bytových domů. Situace v teple je
ale pro běžné občany mnohem složitější než u elektřiny a plynu, protože se jedná
o technicky komplikované
téma, čehož se „energetičtí
šmejdi snaží využít.
Už od roku 2017 upozorňuje
Energetický regulační úřad
(ERÚ) na svých stránkách,
že někteří dealeři tepelných
čerpadel obcházejí předsedy společenství vlastníků
jednotek a bytových družstev
s klamavými kalkulacemi výhodnosti odpojení bytových
domů od teplárny.

Podle jednatele Asociace
dodavatelů tepla a technologií, pana Ing. Petr Linharta,
roste počet bytových domů,
kteří si na základě zavádějících podkladů zaplatí velmi
vysokou vstupní investici
do tepelného čerpadla, která
se však v úsporách v mnoha
případech nevrátí.
V nabídce podvodných
dealerů bývá jednoduchá
kalkulace, která počítá s maximální účinností tepelného
čerpadla dle štítku po celý
rok, ale ve skutečnosti tuto
hodnotu dosahuje jen v části
roku a po zbytek roku má
zpravidla nižší účinnost, takže
lidé v těchto případech musí
pak doplácet za spotřebovanou elektriku k pomocnému
elektrokotli.
Dalším úskalím je „zapomnětlivost šmejdů”. Ve výpočtu
porovnávané ceny za teplo
často chybí kalkulace nákladů
na údržbu tepelného čerpadla.
O životnosti hlavních dílů tepelného čerpadla, jako je kompresor, v kalkulacích „šmejdů“
také nenaleznete ani zmínku.

Před více než 10 lety došlo
k odpojení od tepelného hospodářství jednoho bytového
domu a k instalaci tepelného čerpadla i ve Vimperku.
„Po špatné zkušenosti s hlukem
v přízemí domu, vlažným topením a vysokými účty za elektriku si už žádný další bytový
dům ve Vimperku tepelné
čerpadlo nenechal nainstalovat,“ uvedl Ing. Miroslav Rys,
jednatel místního tepelného
hospodářství.
Na nepoctivost prodejců
energií či zprostředkovatelů
upozornila nedávno Česká
obchodní inspekce (ČOI, 18. 1.
2019). V letošním roce by měla
na tuto skutečnost reagovat
připravovaná novela energetického zákona, která má
zvýšit obranu spotřebitelů
proti „energetickým šmejdům”, bohužel se novela bude
zaměřovat jen na nepoctivé
nabídky elektřiny a zemního
plynu. U nabídek dodávek
tepla se budou muset společenství vlastníků a družstva
dále spoléhat na svůj dobrý
úsudek. (KS)

Data: Olomoucký kraj by měl
zlepšit podmínky pro život
Olomoucký kraj – Z údajů
nezávislých zdrojů a průzkumu mezi 1250 obyvateli
a starosty všech regionů
v České republice vyplývá
nepříliš radostné zjištění.
Výsledky výzkumu Místo pro
život agentury Datank říkají,
že Olomoucký kraj je z hlediska kvality podmínek života až na jedenáctém místě
mezi kraji. Nejlépe se žije
v Královéhradeckém.

HODNĚ ZUBAŘŮ
A KNIHOVEN
V čem Olomoucký kraj nedopadl zle, je počet lékařů
v přepočtu na obyvatele. „Je
třetí nejvyšší a nadprůměrný
je i počet zubařů, stejně jako
počet lůžek v nemocnicích.
Dobrá je také kapacita zařízení pro seniory,“ říká za
agenturu David Pavlát.
K pozitivům života v Olomouckém kraji patří nízká
nezaměstnanost mladých
lidí do 24 let, značná atrakti-

Pořadí v žebříčku 2019
1. Královéhradecký kraj
2. Jihočeský kraj
3. Zlínský kraj
4. Pardubický kraj
5. Hlavní m. Praha
6. Středočeský kraj
7. Jihomoravský kraj
8. Liberecký kraj
9. Vysočina
10. Plzeňský kraj
11. Olomoucký kraj
12. Moravskoslezský kraj
13. Karlovarský kraj
14. Ústecký kraj
vita vysokých škol a vůbec
nejlepší síť a vybavenost
knihoven v zemi.
Naopak v kraji je podprůměrné množství bazénů
a koupališť, stejně jako počet
ubytovacích kapacit. „Úplně
na chvostu je kraj v atrakti-

vitě pořádaných kulturních
akcí a nedostatečná je i podpora volnočasovývh aktivit.
„A nejnižší je v regionu pokrytí rychlým internetem,“
dodává Pavlát.

ODCHOD Z VENKOVA
Starostům v Olomouckém
kraji dělá nejvíce vrásek oblast bydlení, a to jeho dostupnost i cena. Spokojeni
nejsou ani s množstvím zaměstnanců a rovněž s odlivem lidí z vesnic do měst.
Díky výborným podmínkám pro život dokázal Královéhradecký kraj obhájit
vítězství ve srovnávacím výzkumu z loňska. Na stříbrnou
příčku se letos vyhoupl Jihočeský kraj, bronz získal Zlínský kraj.
Srovnávací průzkum hodnotil pět desítek kritérií
v osmi oblastech. Autoři
se také ptali 1250 obyvatel ze
všech koutů země, jak se jim
u nich žije. (das)

DENÍK VE STŘEDOMORAVSKÝCH A VÝCHODOMORAVSKÝCH MUTACÍCH: Olomoucký deník, Prostějovský deník, Přerovský a Hranický deník, Šumperský a jesenický deník, Zlínský deník, Kroměřížský deník, Slovácký deník, Valašský deník. Vychází pondělí – sobota. VYDÁVÁ VLTAVA LABE MEDIA
a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice. IČO: 01440578. DIČ: CZ01440578. ID DS: v3crx6n. Předseda představenstva a generální ředitel: Vít Nantl. CENTRÁLNÍ REDAKCE: U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Šéfredaktor centrální redakce: Jan Klička. REGION STŘEDNÍ
A VÝCHODNÍ MORAVA: Aksamitova 2, 779 00 Olomouc. Šéfredaktor pro region střední Morava: Mgr. Martin Nevyjel, tel.: 587 304 231. Sport: Miroslav Mazal, tel.: 587 304 224, e–mail: sport.olomoucky@denik.cz. Manažer inzerce: Mgr. Jiří Eichler, tel.: 587 304 124, e-mail: jiri.eichler@vlmedia.cz.
Manažerka distribuce: Ing. Ilona Račanská, ilona.racanska@vlmedia.cz.. Klientské centrum: 272 015 015. Inspektor prodejní sítě: Petra Boháčová, tel.: 724 412 017, e-mail: petra.bohacova@denik.cz. DTP: Jan Lakomý, jan.lakomy@denik.cz. Od 1. 5. 2015 je platný ceník inzerce č. 14.
ŠUMPERSKÝ A JESENICKÝ DENÍK: Gen. Svobody 38, 787 01 Šumperk, tel: 602 348 657. Šéfredaktor: Petr Krňávek, e-mail: petr.krnavek@denik.cz. Sport: Miroslav Mazal, tel.: 582 310 321, e-mail: sport.sumpersky@denik.cz. www.sumperskydenik.cz, www.jesenickydenik.cz.
Servis pro čtenáře: inzerce.radkova.sumpersky.a.jesenicky@denik.cz. Texty označené PR, PI jsou placená inzerce. ISSN 1801-9811, MK ČR E 16773. Tiskne: VLM a.s., tiskárna Novotisk Olomouc. Předplatné doručuje Mediaservis, s.r.o., volný trh PNS, a. s. Prodaný náklad ověřuje ABC
ČR, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8. Nevyžádané rukopisy a fotograﬁe se nevracejí. Deník najdete také v aplikacích pro iPhone a OS Android. Předplatné, objednávky, informace a další dotazy na tel. 272 015 020, e-mail: denik@mojepredplatne.cz, www.mojepredplatne.cz.
Centrum zákaznické péče: 272 015 015. V případě reklamace doručení, prosíme, kontaktujte nás na mailu: reklamace@denik.cz.

