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Vážení obchodní přátelé,
jsme energetickou společností, která v rámci Městské části Praha 9 vyrábí a dodává svým zákazníkům – bytovým družstvům,
společenstvím vlastníků, podnikatelským subjektům, školským
a zdravotnickým zařízením – tepelnou energii z výměníkových
stanic a plynových kotelen.
Základním předpokladem úspěšného nasměrování a rozvoje
společnosti je jasná formulace dlouhodobých cílů, tedy tvorba
vize a poslání.
„Vize, která má být naplněna, hovoří jednoznačně o energetické
společnosti, která na rozdíl od konkurenčních projektů nesleduje primárně ekonomické cíle, byť se z hlediska sledovaných
cílů jedná o organizaci podnikatelskou. Hlavním jejím posláním
je dlouhodobá prosperita, ale především služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím na území příslušného
samosprávného celku a využívajícím služeb předmětné energetické společnosti, a to služeb poctivých, spolehlivých a za přiměřenou cenu.“
Za úspěšnou bude společnost považována v momentě, kdy
se uvedené předpoklady podaří aplikovat do každodenní praxe, a to za použití vhodných marketingových nástrojů, směřujících k rozvoji společnosti, zejména při vytváření příznivé firemní
image. Management se musí věnovat především postupnému
plánování, organizování, delegaci a kontrole. Dále pak musí
průběžně a racionálně analyzovat, rozhodovat, implementovat
a směřovat do vnitřního prostředí společnosti.
Společnost se musí postarat především o technické vybavení, což je v podmínkách naší energetické společnosti zajištění
řádného stavu zdrojů tepla – plynových kotelen, výměníkových
stanic, tedy technologií sloužících k výrobě vlastního produktu
společnosti – tepelné energie. Je třeba zajistit řádný stav dopravních prostředků, logistiku zákaznického servisu a doprovodných služeb, provoz non-stop dispečinku řízení a servisního
zázemí pohotovostní čety.
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Dále je nutné zajistit řádné fungování finančních toků ve společnosti. Zde musí management vycházet především z velmi
podrobné analýzy nákladových položek výsledné ceny produkce – dodávaného tepla. Tato skutečnost byla dříve značně podceňována. Zejména v podmínkách regulovaného trhu je otázka
optimální skladby ceny nesmírně důležitá a je základním stavebním kamenem ekonomické stability společnosti i s výhledem
na další rozvoj. Optimalizace ceny v našich podmínkách nemusí
nutně znamenat zdražení produkce, ale vhodným nastavením
kalkulačního vzorce při zachování celkové cenové úrovně lze
dosáhnout zvýšení marže snížením nákladových položek uvnitř
ceny. Následné finanční toky musí být zajištěny např. vhodně
formulovanými smluvními ujednáními, eliminujícími existenci
tzv. neplatičů.
Chceme pokračovat v tom, aby naši zaměstnanci byli dobře
informováni o službách naší společnosti a aby při komunikaci
s klienty byli dobře připraveni nejenom odborně, ale aby jejich
vystupování působilo na zákazníky příjemně a ochotně.
Důsledné, cílevědomé a dlouhodobé uplatnění této mise umocní výsledné vnímání společnosti jako dynamického partnera
s moderními technologiemi a profesionálním přístupem. Partnera, který o svého klienta pečuje a jde mu o jeho spokojenost.

Ing. Jindřich Večeře
ředitel společnosti

Historie společnosti
Obchodní společnost Devátá energetická, s.r.o., Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9, byla založena dne 13. července 1992
pod tehdejším názvem MONTSERVIS – TERMO spol. s r.o.
se sídlem na Praze 1, ulice Opletalova 45. Tento název vydržel
společnosti až do 15. září 2007, kdy byla společnost v rámci připravovaného projektu správy tepelného hospodářství pro Prahu 9 přejmenována na Devátou energetickou, s.r.o.
Před rokem 2007 zajišťovala správu tepelného hospodářství
Městské části Prahy 9 celá řada společností. Na zdrojích tepla
v majetku Městské části Praha 9 ne vždy probíhala správa těchto zdrojů v souladu s požadavky a představami nejen vlastníka,
ale i obyvatel Prahy 9. Profit z prodeje tepla končil na účtech
těchto společností a tento model správy tepelného hospodářství
neodpovídal potřebám dalšího rozvoje tepelného hospodářství
Prahy 9. Proto bylo rozhodnuto o zřízení specializované obchodní společnosti, která bude majoritně vlastněna městskou částí
a bude spravovat svěřený majetek na základě nájemní smlouvy
s tím, že v rámci rozvoje této společnosti může tato expandovat
na území celé Prahy 9, případně i do jiných částí hlavního města
a svojí hospodářskou činností vytvářet finanční zdroje k pořízení
dalších zdrojů tepla. Správu tepelného hospodářství by prováděla tato společnost zcela v souladu se záměry Městské části
Praha 9 a s ohledem na spokojenost konečných spotřebitelů –
obyvatel Prahy 9, podnikatelských subjektů, školských, zdravotnických a dalších zařízení.
Vlastnická struktura společnosti tedy prošla řadou změn, které
vyvrcholily dne 3. 1. 2008, kdy odkoupila dceřinná společnost
Městské části Praha 9 – obchodní společnost Devátá rozvojo-

vá a.s. – 60,37 % obchodního podílu od tehdejšího majoritního
vlastníka, společnosti MONTSERVIS PRAHA, a.s. Právě kapitálový vstup společnosti Devátá rozvojová a.s. do Deváté energetické, s.r.o. je výsledkem naplňování vizí a záměrů Městské části
Praha 9 v oblasti správy a provozu tepelného hospodářství těch
zařízení, která jsou majetkem Městské části Praha 9.
Záměry, které musí provoz společnosti Devátá energetická, s.r.o.
naplňovat, jsou především v rámci všestranného uspokojování
potřeb občanů a institucí na Praze 9 z hlediska dodávek tepla
a teplé užitkové vody v průběhu celého roku s ohledem na roční
období a konkrétní potřeby odběratelů. Jako samostatný subjekt tak společnost vystupuje v úloze dodavatele těchto služeb
jednak pro správce budov a objektů, jednak pro různé podnikatelské subjekty, ať již se jedná o právnické nebo fyzické osoby
a v neposlední řadě pro různá školská, sociální a zdravotnická
zařízení. Vedle zdrojů tepla, které jsou v majetku společnosti
Devátá energetická, s.r.o., spravuje tato společnost zdroje tepla
v majetku Městské části Praha 9 na základě nájemních smluv.
V rámci provozu a správy těchto zařízení tak společnost Devátá
energetická, s.r.o. odvádí do rozpočtu Městské části Praha 9 finanční prostředky, které dále slouží na investice, opravy a další
rozvoj správy tepelného hospodářství na Praze 9.
Úkolem obchodní společnosti Devátá energetická, s.r.o. do budoucna je nejen dále poctivě nabízet odběratelům – občanům,
institucím v Praze 9 – své služby a produkty a plnit své závazky
a poslání vůči nim, ale také rozvíjet svoji další ekonomickou činnost na území hlavního města.

ČISTÉ TEPLO
ČISTÉ VZTAHY

Kotelna U Vysočanského pivovaru

3

Plynová kotelna – PK04 Poštovská 461/5
Výrobce kotlové jednotky

Hamworthy Heating

Jmenovitý výkon 1 kotlové jednotky v kW

120 kW

Typ kotlové jednotky

Wessex ModuMax
Eco 120ci

Topeniště

plynové

Celkový instalovaný výkon PK

360 kW

Rok výroby kotlové jednotky

2011

Palivo

ZP

Rok uvedení kotlové jednotky do provozu

2011
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Spotřeba zemního plynu v m za rok

57 000 m

Kotlová jednotka

3 kusy

Roční rytmus provozu kotelny

celoročně

Roční spotřeba el. energie v kwh za rok

15 000 kWh

Výška komínu v metrech

5m

Teplá užitková voda – dodávka

ano

Průřez komínu v dm a počet komínových
kouřovodů

1,77 dm2 x 3

2

3

Plynová kotelna – PK02 Pod Strojírnami 707/13
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Výrobce kotlové jednotky

BUDERUS

Jmenovitý výkon 1 kotlové jednotky v kW

350 kW

Typ kotlové jednotky

ECOSTREAM
GE 515 Q

Topeniště

plynové

Celkový instalovaný výkon PK

700 kW

Rok výroby kotlové jednotky

2010

Palivo

ZP

Rok uvedení kotlové jednotky do provozu

2011

Spotřeba zemního plynu v m3 za rok

145 000 m3

Kotlová jednotka

2 kusy

Roční rytmus provozu kotelny

celoročně

Roční spotřeba el. energie v kwh za rok

42 000 kWh

Výška komínu v metrech

28 m

Teplá užitková voda – dodávka

ano

Průřez komínu v dm2 a počet komínových
kouřovodů

3,14 dm2 x 3

Předávací stanice

Pod Strojírnami 13
Pod Strojírnami 10
Poštovská 11

Horkovodní výměníková stanice – VS19 U Svobodárny 1070/9
Celkový výkon

959 kW

Tlaková nádoba

ne

Ø roční dodávka GJ

4 500 GJ

Ø roční spotřeba el. energie

33 000 kWh

Rok uvedení do provozu

2009

Dodávky TUV

ano

Typ

kompakt

Roční rytmus provozu

celoročně

Automatická expanzní nádoba

Olymp

Horkovodní výměníková stanice – VS05 Na Vyhlídce 368/3
Celkový výkon

550 kW

Tlaková nádoba

ne

Ø roční dodávka GJ

2 100 GJ

Ø roční spotřeba el. energie

8 200 kWh

Rok uvedení do provozu

2010

Dodávky TUV

ano

Typ

kompakt

Roční rytmus provozu

celoročně

Automatická expanzní nádoba

Olymp
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Dispečink

Fotovoltaická elektrárna Veltruská

Perfektní fungování dispečerského pracoviště znamená pro Vás,
zákazníky, jistotu, že jakákoliv nepředvídatelná událost či závada
bude vyřešena tak, aby dodávky tepla byly omezeny jen minimálně. Díky modernizaci techniky jsme schopni řídit provoz většiny
plynových kotelen a všech výměníkových stanic, které se používají na vytápění a přípravu teplé vody. Případné závady, na které
dispečera upozorní akustický signál, se ukážou na obrazovkách
počítačů, kde se zobrazí přesné určení závady a lokace dané
plynové kotelny či výměníkové stanice.

Jdeme s dobou a pravidelně sledujeme poslední trendy v oboru. Při výstavbě nových zdrojů navrhujeme jen ty nejmodernější
systémy výroby tepla a jiných energií s ohledem na výkon, kvalitu, bezpečnost a životní prostředí. Příkladem našich ekologicky
zaměřených projektů je fotovoltaická elektrárna v Mateřské škole
Veltruská, která díky fotovoltaickým článkům umístěným na střeše budovy umí přeměnit sluneční záření na elektřinu.

Dispečeři tak ve spolupráci s techniky, kteří mají ve stejnou dobu
službu, dokážou takřka bezprostředně závadu odstranit. K poruchám nejčastěji dochází v důsledku výpadku dodávky topného
média z horkovodů nebo výpadkem dodávky elektrické energie
z veřejné rozvodné sítě, které jsou zapříčiněny různými důvody.

Naše fotovoltaická elektrárna je umístěna v areálu Mateřské
školy Veltruská 560/26, Praha 9. Ve vestibulu mateřské školy je
umístěna velká LCD obrazovka, na které jsou vhodnou formou
pro děti předškolního věku prezentována data z výroby elektrické energie, informace o slunečním záření, rychlosti větru, atd.,
vše snímáno on-line.

Technická data
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Adresa: 			

Veltruská 560/26, Praha 9

Nominální výkon: 		

13,2 kWp

Doba výstavby: 		

srpen-listopad 2010

Uvedení do provozu:

5. listopadu 2010

Výroba: 			

12,5 MWh elektrické energie ročně

Solární panely: 		

YINGLI Solar, 220 W, 60 ks,

			

výrobce Yingli Green Energy

			

Holding Co. Ltd. , China

Střídače: 		

SMC 5000 TL – 3 ks, výrobce SMA

			

Solar Technology AG, Niestetal, SRN

Je stále těžší držet ceny tepla na uzdě tak, aby se nesplašily
Už někdo z Vás slyšel o tom, že by se cena zemního plynu
v poslední době snížila? Asi ne. Přesto se Deváté energetické, s.r.o. daří již tři roky po sobě držet cenu tepla u vlastních
plynových kotelen na uzdě.

Vesměs se jedná o námi zrekonstruované nebo nově vybudované kotelny. Vzhledem k tlaku na životní prostředí jsou povolovány další lokální zdroje pouze výjimečně. Je upřednostňováno
napojení na dálkové teplo.

Je nutné si však uvědomit, že společnost Devátá energetická
provozuje dva druhy tepelných zdrojů:

Proč je nutné mít přesnou regulaci a spolehlivé řízení?
Výstupy tepla u kotelen i výměníků jsou řízeny tzv. ekvitermní regulací, ta naše je přesná, spolehlivá a plně automaticky reaguje
na změnu počasí, bez zbytečných setrvačností. Rovněž vysoká
účinnost našich plynových kotelen, postavených na nejvyspělejších technologiích západoevropských dodavatelů a v kombinaci
s vysokou monitorovací schopností našeho dispečinku, umožňuje technický zásah bezprostředně po vzniku poruchy a v mnoha
případech signalizuje anomálie dříve, než k poruše dojde. Samozřejmě stejné je to i na námi spravovaných výměnících. Předcházíme tak plýtvání energií, zajišťujeme rovnoměrnou tepelnou
pohodu v námi vytápěných objektech. Jedná se o vysoce nadstandardní servis, který na území Hlavního města Prahy žádná
jiná teplárenská společnost nenabízí. Devátá energetická, s.r.o.
se nehoní za ziskem, pro nás je rozhodující tepelný komfort našich zákazníků.

Výměníkové stanice, které zpracovávají primární teplo a rozdělují je v příslušných technologiích dále ve formě tepla a teplé
užitkové vody do domácností a jiných objektů. V tomto případě
dodavatelem primárního tepla u všech našich výměníků je společnost Pražská teplárenská, a.s. a nám nezbývá nic jiného, než
cenu tohoto vstupního tepla jednoduše akceptovat. Tomu se bohužel nevyhneme. Tuto cenu Vám přeúčtujeme bez jakéhokoliv
navýšení. Naše složka ceny, tedy fixní náklady a zisk jsou již
třetím rokem beze změny.
Plynové kotelny, zde je situace úplně jiná. Již tři roky za sebou
se nám daří držet ceny tepla z těchto zdrojů na rozumné úrovni.
To se nám (Deváté energetické, s.r.o.) daří díky obezřetnosti při
nákupu zemního plynu. Nakupujeme jej jednou ročně formou komoditní aukce, již po třetí se nám povedlo zakoupit plyn na této
burze v momentě, kdy jeho cena byla na minimální dvanáctiměsíční úrovni. Druhá podstatná skutečnost, která nám umožňuje
držet tyto ceny na uzdě, je vysoká technická vyspělost našich
plynových kotelen, dosahujeme naměřené certifikované účinnosti 95 až 98 % za dodržení vysokých nároků na emise, které
v podstatě neznečišťují naše společné životní prostředí.

Pro Devátou energetickou, s.r.o., na rozdíl od konkurence, je zákazníkem každý, kdo bydlí či pracuje v námi vytápěném objektu.
Přestože právně je jím například bytové družstvo či společenství
vlastníků bytových jednotek…

DRŽÍME CENY NA UZDĚ
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Co je dobré vědět o ceně tepla?
Při jednáních s našimi zákazníky a obchodními partnery je jedním z nejčastějších témat cena tepla, cenová úroveň lokality,
zkrátka vše, co se týká ceny za teplo. Málokdo však ví, jak se taková cena tepla vypočítá, co všechno obsahuje a jaká pravidla
je třeba dodržovat. Cena tepla je veličinou, která je regulována,
podléhá kontrole ze strany Energetického regulačního úřadu
a není to tedy o tom, že si výrobce tepla stanoví cenu dle svých
potřeb a zájmů. Je povinností každého subjektu, prodávajícího
teplo, aby dodržoval mantinely, které jsou nastaveny regulátorem
trhu, tedy ERÚ. Aktuálně platí cenové rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu č. 2/2011 ze dne 26. září 2011, s účinností
od 1. ledna 2012 a tím základním omezujícím faktorem je celková cena tepla za 1 GJ, která nesmí překročit částku 600 Kč bez
DPH a dále uvnitř ceny celková hodnota fixních nákladů a zisku, která nesmí překročit částku 200 Kč bez DPH. Pokud se tak
stane, je výrobce nebo prodejce tepla povinen poslat kalkulace
ceny tepla Energetickému regulačnímu úřadu k posouzení. Toto
se nás samozřejmě netýká, naše ceny za teplo těchto limitů aktuálně nedosahují.
A z čeho že se vlastně taková cena tepla skládá? Rozlišujeme
tzv. variabilní náklady, fixní náklady a zisk. Variabilní náklady

jsou vstupy, které bez výjimky platíme našim dodavatelům a jejich výši prakticky neovlivníme. Jedná se o teplo z horkovodů
Pražské teplárenské a.s., určené k dalšímu zpracování v našich
výměníkových stanicích, plyn pro plynové kotelny, elektrickou
energii k provozu zdrojů tepla, technologickou vodu do systémů, atd. Variabilní náklady jsou bohužel v současnosti neustále
rostoucí položkou a pokud se zdražuje teplo, tak zpravidla vždy
na základě růstu cen variabilních složek ceny tepla.
Naproti tomu fixní náklady a zisk jsou položky v ceně, které vytváří výrobce tepla, dodavatel pro konečného zákazníka. A zde
kalkulujeme a propočítáváme hodnoty jako jsou: mzdy a odvody z mezd, opravy a údržba, prohlídky, revize, zákonné odpisy
při pořízení nového zdroje tepla, nájemné, leasing, úroky z úvěru,
výrobní a správní režie, atd. Také přiměřená míra zisku je důležitá, na jednu stranu nelze prodělávat, na druhou stranu nelze
za každou cenu zákazníka „oškubat“. My v Deváté energetické
se snažíme o vyváženou cenovou politiku tak, aby byl v první řadě
spokojený náš zákazník, který za své peníze dostane prvotřídní
služby, servis a zároveň abychom byli s našimi cenami schopni
tento standard zajistit, a to včetně dalšího rozvoje společnosti.

Devatero zásad společnosti Devátá energetická, s.r.o.
Tradice

Společnost byla založena pod původním názvem MONTSERVIS – TERMO spol. s r.o. již v roce
1992. Od té doby společnost působí na trhu teplárenství a zabývá se nejen správou a provozem
zdrojů tepla, ale též výstavbou a montáží plynových kotelen, výměníkových stanic a dalších souvisejících technologií.

Prosperita

Společnost je ekonomicky stabilní s velkým potenciálem dalšího růstu. Je významným a spolehlivým partnerem pro všechny své odběratele i dodavatele.

Odbornost

Dlouholeté zkušenosti v oboru, odborná a profesní zdatnost našich pracovníků, představují pro
naše zákazníky jistotu profesionálního přístupu jak při správě a provozu tepelných zdrojů, tak i při
návrhu a výstavbě zdrojů nových.

Inovace

Pravidelně sledujeme a následně aplikujeme nejnovější trendy v technickém a technologickém
zázemí správy tepelných zdrojů, při výstavbě nových zdrojů navrhujeme jen ty nejmodernější
systémy výroby tepla s ohledem na výkon, kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.

Automatizace řízení

Zdroje tepla řídí vyspělé automatizované systémy řízení od společnosti SIEMENS, kdy je zajištěn
nepřetržitý a spolehlivý provoz zdroje tepla se stálým dohledem zkušených techniků.

Dispečink 24 hodin

Nonstop služba dispečinku řízení a zajištění pohotovosti představuje pro naše zákazníky jistotu,
že v případě havárie nebo jiné nepředvídané události bude tato neprodleně řešena a závada
odstraněna tak, aby případný výpadek v dodávkách tepla byl minimální.

Individuální přístup

Ctíme individuální potřeby každého z našich zákazníků a jsme vždy připraveni v rámci technických možností vyhovět specifickým požadavkům odběratelů při správě a provozu zdrojů tepla.

Transparentnost

Společnost přijala řadu opatření k maximální otevřenosti vůči obchodním partnerům i veřejnosti,
bezezbytku plníme organizační a kompetenční opatření pro obchodní společnosti Městské části
Praha 9 včetně poskytování potřebných informací.

Rozsah služeb

Naše společnost zajistí svým zákazníkům komplexní portfolio služeb v tepelném hospodářství.
Nový zdroj tepla navrhneme, zajistíme vyhotovení projektové dokumentace, zdroj vybudujeme
včetně financování a následně zajistíme dlouhodobě správu a provoz zdroje na nejvyšší technické úrovni. Kdykoli jsme schopni převzít správu a provoz Vašeho stávajícího zdroje tepla se zajištěním všech doprovodných služeb.
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Základní schéma společnosti Devátá energetická, s.r.o.
Devátá energetická, s.r.o. – vedení společnosti

Administrativa

Provoz

Ekonomika

Personalistika

Dispečink

Účetnictví, finance

Korespondence

Údržba, prohlídky, servis

Daňové poradenství

Propagace

Subdodavatelé

Výkazy ERÚ. SEI, atd.

Základní schéma tepelného hospodářství Praha 9
Městská část Praha 9 – vlastník zdrojů tepla
Plynové kotelny a výměníkové
stanice v majetku MČ Praha 9

správa zdrojů tepla

prodej tepla

Spotřebitelé – obyvatelstvo,
školy, zdravotnická zařízení,...

nájemné

Devátá energetická, s.r.o.

Zdroje tepla v majetku
Deváté energetické, s.r.o.
prodej tepla

Základní schéma řízení provozu tepelného hospodářství

Přehled plynových kotelen (PK)
nebo výměníkových stanic (VS)

Centrální dispečink
technik, dispečer
Pohotovostní četa

VS nebo PK č. 1

1. Vedoucí pohotovostní čety
2. Topenář
3. Elektromontér (silno – slabo)
4. Řidič – instalatér

VS nebo PK č. 2

VS nebo PK č. 40

Smluvní partneři
Zajištění odborných prací

Pohotovostní vozidlo s výbavou
Pohotovostní sklad
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Veřejně prospěšná činnost Deváté energetické, s.r.o.
Vyplnili jsme jednu z nejdůležitějších mezer v osnovách základních škol na Praze 9, společně s našimi
partnery jsme zpracovali a realizovali kurzy finanční gramotnosti pro žáky 8. tříd
Češi se přestali obávat následků finanční krize a opět si půjčují ve velkém. Po třech „opatrných“ letech se letos zvýšil prodej
na splátky a finanční instituce se mohou přetrhnout s nabídkami
rychlých půjček. Snadno dostupné peníze ale skrývají hrozbu
v podobě příliš vysokých úroků a přísných sankcí za nedodržení
termínů splátek. Výsledek? Rostoucí počet exekucí a osobních bankrotů.
Chceme, aby naše děti byly chytřejší!
Na jedné straně rostoucí zadluženost, na druhé straně chřadnutí
volných finančních prostředků na běžných účtech. Taková je česká realita, kterou mladá generace může změnit. Základním krokem je dostatek informací, jak s penězi co nejrozumněji nakládat
a získat tak finanční nezávislost. Proto společnost Devátá energetická spolu s Úřadem Městské části Praha 9 zorganizovala sérii
přednášek a seminářů s důrazem na prevenci před neúměrným
zadlužováním jednotlivců, rodin i firem. Akce, která je určena pro
žáky 8. tříd, se uskuteční na základních školách Na Balabence
v Sokolovské ulici, v ZŠ Špitálská, v ZŠ Litvínovská 500 a ZŠ Litvínovská 600 a v ZŠ Novoborská. Semináře rozvržené do čtyř
základních témat se v každé škole budou organizovat jednou
za měsíc po celý přístí školní rok.
Škola hrou
Teorie se nejlépe osvojí praxí. V souladu s Komenského zásadou, že žáci by měli své poznatky získávat vlastní zkušeností, je koncipováno první téma Finanční svoboda, které celou
akci zahájí. Jde o deskovou hru pro neomezený počet hráčů,
která simuluje reálné životní situace s nabídkou různých možností finančních řešení. Cílem je informovat žáky, jak nakládat
s osobními financemi tak, aby v důchodovém věku dosáhli požadované finanční nezávislosti. Lektorem pro tento kurs bude
bankovní poradce České spořitelny, a.s. Zahajující téma rozvádí druhý program s názvem Správa finančních prostředků
zaměřený na investice volných financí a správu rodinných rozpočtů, kterým bude provázet lektor ze společnosti Partners Financial Services, a.s. Lektorem třetího okruhu bude odborník
z Exekutorského úřadu Prahy 9, který bude žáky prostřednictvím praktických příkladů a modelových situací informovat, jak

se vyvarovat nebezpečného předlužení. Čtvrté téma, kterým
provede pracovník Úřadu Městské časti Praha 9, je zaměřeno na rizika, která na mladistvé číhají, jako jsou herny, drogy,
kriminalita, i na rodinnou situaci včetně přístupu rodičů nebo
diskuzi o kapesném.
„Dej hladovému rybu, bude sytý jeden den, nauč ho chytat
ryby, bude sytý každý den.“
V duchu starého čínského přísloví chceme žákům zprostředkovat povědomí o finančních možnostech, které mohou efektivně využít pro své budoucí hospodaření s penězi. Těšíme se,
že žáci budou nové informace díky zábavné formě vstřebávat
s radostí tak, jako děti v mateřských školách, ve kterých Devátá
energetická pomáhala zorganizovat bezplatnou výku angličtiny.
Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš, platí v obou případech a my jsme rádi, že můžeme přispět ke vzdělávání mladé
generace, která je rozhodující pro další vývoj našeho národa.

Šetrný přístup k životnímu prostředí
je stálou prioritou společnosti Devátá
energetická, s.r.o.
V posledních letech, zejména ve velkých aglomeracích, dýchat
čerstvý vzduch není až tak samozřejmé. Pojmy, jako je například
smog, inverze, rozptyl prachových částic a hluk, se staly téměř
každodenně používanými výrazy. S tím nikdo z nás nemůže být
smířen.
Devátá energetická, s.r.o. dbá o životní prostředí. Můžeme s plnou odpovědností prohlásit, že čistota ovzduší a nízká úroveň
hluku je jednou z našich hlavních priorit.
Provozujeme výhradně plynové kotelny s účinností nad 95 %.
Dodavatele paliva, v našem případě plynu, vybíráme dle kvality dodávaného produktu, stejné to je i s výběrem dodavatelů
jednotlivých komponentů kotelen. Při výběru pečlivě dbáme
na všechny technické parametry, včetně norem dle ISO 9000
a ISO 14000.
Můžeme zodpovědně prohlásit: „Tepelnou energii vyrábíme
s ohledem na maximální využitelnost paliva a s co nejmenším
vlivem na životní prostředí.“
Všechny námi provozované topné zdroje plní zákonné emisní
limity uložené přílohou č. 2 k vyhlášce číslo 117/1997 Sb. Pravidelně tuto skutečnost potvrzují výsledky prováděných autorizovaných emisních měření.

10

Výuka anglického jazyka v mateřských školách Prahy 9
Devátá energetická se zajímá i o jiné než tepelné blaho společnosti. Příkladem je výuka angličtiny
v některých mateřských školách na Praze 9, kterou firma zajišťuje ve spolupráci s radnicí.
Konkrétně jde o školky U Vysočanského pivovaru, Pod Krocínkou, Šluknovská a Litvínovská. Informace o projektu nám v krátkém rozhovoru poskytla jeho koordinátorka Aneta Svatošová
z Deváté energetické.
Co bylo impulsem ke vzniku projektu?
K rozhodnutí zajištění výuky angličtiny ve školkách naši společnost inspiroval fakt, že kvalitní výuky není nikdy dost. A přispět
těm nejmenším v této oblasti nám přišlo jako dobrý nápad, neboť
zastáváme názor, že čím dříve se dětem dostane možnost učit
se cizím jazykům, tím lépe.

Tento vstřícný krok neoceňují jen děti a rodiče, ale také zástupci samotných školek, což potvrzují slova ředitelky Mateřské
školy Litvínovská Hany Šolcové: „Velmi si ceníme zavedení
anglického jazyka do mateřských škol, neboť platilo a platí stále
„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem,“ říká sympatická dáma
s tím, že výuka angličtiny u dětí v mateřských školách je založena na principu osvojování si nových výrazů přirozenou cestou,
podobně jako si osvojují mateřskou řeč. „Hlavním cílem výuky
je seznámit děti s existencí jiného jazyka, než je ten náš mateřský a přiblížit jim ho takovou formou, abychom u nich vzbudili zvědavost a snahu o komunikaci,“ vysvětluje paní ředitelka
a doplňuje, že k motivaci učitelé samozřejmě využívají nejen mimiku a gestikulaci, ale také obrázky, loutky a další zábavné pomůcky. „Výuka je proložena zpíváním písniček, hraním různých
her či kreslením naučených anglických slov. Největší motivace
ke komunikaci vzniká u dětí právě při hře,“ vyslovuje na závěr
velkou pravdu Hana Šolcová.

Lektorka Bára Kvačková právě řekla slůvko „Snake“
a děti předvádí hada

Jak konkrétně se Devátá energetická na projektu podílí?
Financujeme výuku i učební pomůcky, se kterými děti pracují.
Pro spolupráci jsme oslovili vysokoškolské studentky, které sice
nemají pedagogické vzdělání, ale ovládají cizí jazyky. Proto jsou
při každé lekci zároveň přítomny i paní učitelky. Naše lektorky
vyučují nejmenší děti ve věku tří let až po předškoláky.

Koordinátorka projektu Aneta Svatošová z Deváté energetické

Devátá energetická přeje dětem ve školkách
hodně zábavy při výuce, která je investicí
do budoucnosti nadcházející mladé generace.

Jak tento skvělý nápad přijali rodiče a jaké jsou reakce dětí?
Angličtina děti baví, protože je vyučována zábavnou formou
her, písniček a říkanek. I ohlasy ze strany rodičů jsou pozitivní.
Do budoucna pro ně chystáme ukázkovou hodinu, aby mohli
na vlastní oči vidět jazykovou výuku svých ratolestí.
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Devátá energetická, s.r.o. vidí úspory všude, kam se podívá
Umíme ušetřit 40 – 60 % nákladů na elektrickou energii, kterou spotřebuje osvětlení průmyslových
objektů, sportovních, obchodních a kulturních center i veřejného osvětlení.

Od začátku roku 2013 je Devátá energetická, s.r.o. výhradním
dovozcem inteligentních zařízení „Inteligens T1“ pro úsporu elektrické energie pro Českou a Slovenskou republiku. Tato zařízení
vyrábí anglická společnost Lyte & Lyte v Itálii nedaleko Monzy.
Světlo je jednou z mnoha forem energie, bez nichž si nelze
představit moderní život a techniku. Potřeba umělého osvětlení
s sebou samozřejmě nese vysoké náklady a zátěž pro životní
prostředí. Proto rozumné využívání energie nabývá čím dál tím
víc na důležitosti. Cílem systému „Inteligens T1“ je spořit energii
optimalizací jejího využívání při osvětlování. Je schopen snížit
náklady na světlo až o 40 % při respektování předpisů, které stanoví kvalitu osvětlení.
Systémy „Inteligens T1“ Vám ušetří spotřebu elektrické energie
v oboru osvětlení tím, že optimalizují využívání osvětlení na konkrétních místech. Těchto výsledků se dosahuje na tomto základě: intenzita světla, vytvářeného konkrétním zdrojem, bude po čase slábnout
(opotřebení lampy), což se dá regulovat změnou napájecího napětí.
Systémy „Inteligens T1“ snižují náklady na osvětlování regulací napájecího napětí, čímž optimalizují rozdělení světelného toku podle
přísných pravidel vysoké kvality. Snížení napětí omezuje opotřebení světelného zdroje a prodlužuje jeho ekonomickou životnost.
Z tohoto důvodu se mezi přínosy pro uživatele řadí úspory nejen
energie, ale také významné úspory nákladů na údržbu a materiál.

„Inteligens T1“ uvnitř spíše připomíná výkonný PC doplněný o transformátor
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Základní charakteristika „Inteligens T1“
Systém „Inteligens T1“ lze nainstalovat za nebo před rozvaděč. Doporučuje se instalace za jištění, aby se zamezilo
zbytečné vlastní spotřebě.

Zkušení dispečeři Deváté energetické s.r.o. na dálku ohlídají
optimalizaci provozu Vašeho osvětlení řízeného a kontrolovaného systémem „Inteligens T1“.

„Inteligens T1” je statický elektronicky řízený autotransformátor pracující na principu elektromagnetické transformace.
Tento systém řídí všechny funkce zcela automaticky díky mikroprocesoru obsaženému na jedné z elektronických karet
uvnitř přístroje.
„Inteligens T1“ se ovládá prostřednictvím exkluzivního pokrokového softwaru s názvem „Leonardo * System“, který umožňuje programování regulace všech provozních parametrů.
A to podle potřeb či požadavků vyplývajících ze stavu vedení či obvodu a přizpůsobení konkrétním potřebám zákazníka podle typu regulovaných světelných zdrojů. Na přání lze
„Leonardo * System“ individuálně upravit podle specifických
požadavků zákazníka. Navíc je systém vybaven speciálními
ochrannými prvky (jedinečnými na trhu), které umožňují udržovat jej v provozu i v případě proudových špiček (píků) vyšších
než 500 A (na zátěži), přičemž tento výkon je zaručen i v případě zkratu.
Systém „Inteligens T1” je schopen zajistit optimalizaci spotřeby elektrické energie při používání fluorescenčních zářivek se
standardními nebo nízkoztrátovými tlumivkami.
Systém „Inteligens T1“ je kromě toho vybaven také zařízením pro automatickou kontrolu přetížení. Pokud energetický
požadavek převyšuje jmenovitou maximální hodnotu o 15 %,
systém se automaticky přepne do režimu bypass.
Systémy „Inteligens T1“ svůj provozní stav (činnost/nečinnost)
signalizují světelnými diodami (LED) v barvách odpovídajících
platným normám.
Systémy „Inteligens T1“ jsou naprogramovány tak, aby zvládaly riziko podpětí při dodávkách síťového napájení (ze strany
dodavatele), které jsou nižší než přednastavené standardní
hodnoty. Jsou naprogramovány tak, aby zamezovaly zhasínání světelných zdrojů a zaručovaly za všech okolností správné fungování celého obvodu.
Systémy „Inteligens T1“ jsou vybaveny časovacím zařízením pro ovládání fáze předehřívání světelných zdrojů, programovatelným buďto na místě prostřednictvím PC, nebo
dálkově.
„TIME TABLE 1“: Systém „Inteligens T1“ umožňuje naprogramovat požadovanou dobu šetření a volbu určitého stupně šetření na:
a) Časové období – určí se datum počátku a konce období,
např. od 1. ledna 2013 do 31. 12. 2013.
b) Denní rozvrh – na celé naprogramované období lze podle
potřeby nastavit 8 denních programů pro časové úseky.
„TIME TABLE 2“: Systém „Inteligens T1“ umožňuje naprogramovat požadovanou dobu šetření a volbu určitého stupně šetření v režimech na:
a) Týden – systém „Inteligens T1“ umožňuje rozvržení požadovaných úrovní výkonu v týdenním cyklu.
b) Denní rozvrh – pro všechny naprogramované dny v týdnu
lze podle potřeby nastavit 8 denních programů pro časové
úseky.

Ekonomická životnost systému „Inteligens T1“ je 150 000 hodin provozu.
Regulace světelného toku světelných zdrojů v poměru k úspoře
musí odpovídat platným normám pro oblast osvětlovací techniky. Jde o normy UNI 10380 a UNI 10439 týkající se světelné
účinnosti a normy UNI 10819 upravující světelné znečištění.
Kromě toho odpovídá normám IEC 81, pokud jde o životnost
různých světelných zdrojů.
„Inteligens T1“ je vybaven velmi vyspělým inteligentním systémem (Light Power Control = LPC) ovládání změn příkonu
v hlavním rozvodu v poměru k síle světla. Uvedený systém je
schopen rozpoznávat další zapnutí (rozsvícení), zátěž i během normálního provozu a dle potřeby spustit režim předehřívání (warm-up). Funkce zajišťované tímto systémem LPC
jsou plně automatické a řízené naším softwarem a nevyžadují
žádné zásahy pracovníků obsluhy. Použití systému LPC nevyžaduje žádné další instalační práce, jako natažení elektrických kabelů apod. LPC je exkluzivní systém Lyte & Lyte.
„Inteligens T1“ je vybaven exkluzivním systémem (jediným
na evropském trhu), který umožňuje pomocí speciálního
ovladače odpojit nebo zhasnout jednu či více skupin světel,
a to buď současně na všech fázích, postupně na všech fázích, nebo pouze na jedné fázi.
Ekonomické výhody systému „Inteligens T1“
– Nižší spotřeba v kWh
– Snížení instalovaného výkonu
– Snížení spotřebovávaného jalového
výkonu v kVArh
– Snížení nákladů údržby

40 %
25 %
30 %
70 %

Devátá energetická, s.r.o. přináší další řešení pro energetické
úspory, od projektu, dodávky systému a instalace až po revize.
Devátá energetická, s.r.o. je připravena pomoci s financováním
jednotlivých projektů.
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UŠETŘETE MILIONY Z VAŠEHO ROZPOČTU
O VYTÁPĚNÍ SE VÁM POSTARÁME MY

Devět důvodů proč být s námi
Zdroj tepla zainvestujeme za Vás
Minimální ztráty u rozvodů a výměníků tepla
Moderní ekologické technologie
Stabilní společnost se silným zázemím
Zkušenosti, tradice, reference
Plně automatizovaná dálková správa tepla
a rozvodů
Zajištění kompletní technické dokumentace
Dispečink 24 hodin
Kompletní provozní servis (údržba, revize,
prohlídky)

Devátá energetická, s.r.o.
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Devět důvodů proč být s námi
1) Zdroj tepla zainvestujeme za Vás

Ušetřete miliony z rozpočtu domu na vybudování plynové kotelny nebo výměníku tepla. Spolupracujte s profesionály,
se specialisty na investice a následný provoz zdrojů tepla a teplé užitkové vody.

2) Minimální ztráty u rozvodů a výměníků tepla

Naše dlouholeté zkušenosti v oboru nám umožňují pracovat s nejmodernějšími technologiemi. Docilujeme
minimálních ztrát při výrobě tepla díky vysoké účinnosti našich zařízení. Naší maximální snahou je, aby koncoví
zákazníci neplatili za to, co jde pánu bohu do oken, i to je jeden z důvodů, proč jsme 1. 12. 2011 spustili projekt
„Teplo za věrnost“.

3) Moderní ekologické technologie

Naše kotelny i výměníkové stanice patří mezi ty nejmodernější s vysokou účinností výroby tepelné energie.
U kotelen používáme jako topné médium výhradně plyn a tato technologie nám umožňuje splňovat nejnáročnější
ekologické emisní normy.

4) Stabilní společnost se silným zázemím

Naše ekonomické výsledky po celou dobu fungování nám umožňují říci: jsme stabilní společnost. Silné zázemí
umocňuje skutečnost, že majoritním vlastníkem společnosti Devátá energetická, s.r.o. je Městská část Praha 9.

5) Zkušenosti, tradice, reference

Na trhu jsme od roku 1992, ctíme tradice, vyhodnocujeme průběžně všechny naše projekty, máme tedy
zkušenosti. Máme mnoho zajímavých a pozitivních referencí, uvádíme je veřejně na našich internetových
stránkách.

6) Plně automatizovaná dálková správa tepla a rozvodů

V roce 2011 jsme provedli modernizaci dispečinku, výsledkem je komplexní dálková správa zdrojů tepla a rozvodů.
Samozřejmě včetně automatického hlášení případných poruch při ztrátě tlaku, výkonu, apod.

7) Zajištění kompletní technické dokumentace

Samozřejmostí je, že při budování nových zdrojů tepla naši specialisté zajistí zpracování kompletní technické
dokumentace a příslušná povolení, včetně revizí a kolaudace.

8) Dispečink 24 hodin

Jsme jak andělé strážní, naši koncoví spotřebitelé v klidu spí. Naši dispečeři se 24 hodin denně starají o bezproblémový
provoz našich zdrojů tepla. V případě jakékoliv anomálie jsme schopni reagovat okamžitě, většinu potřeb vyřešíme
prostřednictvím našich moderních technologií, zásahem přímo z dispečinku.

9) Kompletní provozní servis (údržba, revize, prohlídky)

Vybudováním kotelny, výměníku, případně rozvodů tepla pro nás vše začíná. Zajišťujeme komplexní dohled
nad provozem, veškerou údržbou a také následné revize, prohlídky, atd.
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Konkurenceschopnost Deváté energetické, s.r.o. si prověřujeme stále
O tom, že naše obchodní a prozákaznicky orientovaná strategie je úspěšná, se přesvědčujeme zejména v praxi.
Jsme finančně stabilní společnost, schopná dalších investic a rozvoje. V první řadě sloužíme našim zákazníkům, tomu je
podřízena naše cenová politika. Můžeme uvést příklad z poslední doby. V konkurenčním boji jsme aktuálně vyhráli výběrové řízení
na vybudování a provoz výměníkové stanice bytového objektu Sedmikráska v ulici Kurta Konráda u O2 arény.

Co je to tepelná pohoda?
Tepelná pohoda je pocit, který člověk vnímá při pobytu v daném prostředí. Každý z nás při různých aktivitách vydává teplo.
Toto teplo potřebujeme odvádět do prostoru tak, aby nedošlo k silnému zvýšení teploty těla. Zároveň odvod tepla nesmí být tak
silný, aby se tělo příliš neochladilo. Člověk by v prostoru, ve kterém se pohybuje, neměl mít pocit nepříjemného chladu, ale ani
obtěžujícího a únavného tepla.

POHODA S DEVÁTOU ENERGETICKOU
Devátá energetická, s.r.o.
Jablonecká 322/72
190 00 Praha 9 – Střížkov

Ing. Jindřich Večeře – ředitel
Telefon: +420 286 028 042
jindra@devataenergeticka.cz

info@devataenergeticka.cz
www.devataenergeticka.cz
www.teplozavernost.cz
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