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Projekt na zadávání zakázek má další zpoždění 
Stamilionový projekt Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) 

má další zpoždění. Informoval o tom Marek Ženkl z odboru komunikace ministerstva pro místní 
rozvoj (MMR) s tím, že za průtah může komplikovaný legislativní vývoj související s pádem vlády 
a předčasnými volbami. Nový termín dokončení projektu je 31. březen 2014, kdy odstartuje zku-
šební provoz. Aby mohl být systém uve-
den do provozu, musí být v souladu s 
platnou legislativou upravující zadávání 
veřejných zakázek. Fungování elektro-
nického nástroje přitom vymezuje novela 
zákona o zadávání veřejných zakázek, 
kterou v polovině srpna schválila součas-
ná vláda v demisi a poté ji v říjnu jako 
zákonné opatření schválil také senát. 
„Avšak zákonné opatření musí na svém 
prvním zasedání ještě schválit nově 
vzniklá Poslanecká sněmovna. Vzhledem 
k nejistotě dalšího legislativního vývoje počítá MMR se dvěma variantami dalšího vývoje. Podle 
první zajistí aktualizaci technické specifikace NEN podle této novely. Pokud by zákonné opatření 
nově zvolení poslanci neschválili, pracoval by systém podle stávajících pravidel,“ uvedl Ženkl. 
Elektronizace zadávání veřejných zakázek má zvýšit transparentnost a objektivnost celého proce-
su. Jen loni se od spuštění systému přes e-tržiště zadalo celkem 13 490 veřejných zakázek za 1,176 
miliardy korun. Zadavatelé mohou pro svůj nákup zvolit jedno z pěti e-tržišť, MMR totiž pro jejich 
provoz v následujících letech udělilo koncesi pěti provozovatelům: České poště, Českému trhu, 
Tendermarketu, Syntaxitu a Vortalu. 

Rozdíl mezi NEN a e-tržišti je v tom, že prostřednictvím e-tržišť se zadávají zakázky na dobře 
standardizované komodity, jako jsou například kancelářské potřeby, nábytek či standardizované 
služby. Měly by umožnit hlavně rychlé operativní nákupy. Zatímco NEN bude určen ke komplex-
ním strategickým nákupům nebo investicím s rozsáhlou metodickou a procesní podporou zadava-
tele - například stavby dálnic, dodávky technologických celků, komplexní služby, resp. vysoce 
odborné služby, jako jsou projektová činnost, právní služby či poradenské služby. 
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Lasselsberger trvale zvyšuje prodej obkladů 
Výhradně vlivem nárůstu vývozu na Západ prodá letos plzeňský 

Lasselsberger téměř 26 milionu metrů čtverečních obkladaček a 
dlaždic středního a vyššího cenového segmentu. Minulý rok uplatnil na trhu kolem 25 milionů 
čtverečních metrů. Výrobce keramických obkladů loni zvýšil meziročně tržby o dvě procenta a 
letos plánuje nárůst o nejméně tři procenta, opět díky exportu na Západ, řekl generální ředitel Ro-
man Blažíček. Výši tržeb firma neuvedla. V ČR prodeje od roku 2009 výrazně klesají. Zatímco 
tehdy podnik v tuzemsku prodal 43 procent produkce, loni to bylo 32 procent, letos pod 30 a od-
had na příští rok je 27 procent. Firma, jež má dlouhodobě podíl kolem 48 procent na trhu keramic-
kých obkladů v ČR, očekává letos propad české stavební výroby o pět až sedm procent, stejně jako 
loni. „Stavebnictví je na zhruba 70 procentech roku 2008,“ dodal. Za letošních sedm měsíců je mezi-
roční pokles dokonce 11 procent. Export na Západ tvoří dvě třetiny z celkového vývozu do celkem 35 
až 40 zemí. „Nejrychleji rostoucím trhem je pro nás nyní Francie, silné je Německo, ale vyvážíme do 
všech evropských zemí,“ dodal. 

Eurovia CS a SMP CZ získaly na Slovensku miliardovou zakázku 
České stavební firmy Eurovia CS a SMP CZ získaly na Slovensku 

zakázku za 70,58 milionu eur (1,8 miliardy korun). Obě společnosti 
spolu se slovenskou firmou Eurovia SK uspěly v tendru na rekonstruk-
ci nejstaršího mostu přes řeku Dunaj v Bratislavě. Smlouvu podepsali 
zástupci vítězného konsorcia a primátor slovenské metropole Milan 
Ftáčnik. Starý most byl postaven ještě za rakousko-uherského mocnář-
ství. Kvůli špatnému technickému stavu je už několik let uzavřen pro všechna vozidla. Součástí 
rozsáhlé rekonstrukce jednoho z pěti mostů přes Dunaj v Bratislavě bude vybudování tramvajové 
tratě, která spojí centrum města se sídlištěm Petržalka. Vítězné konsorcium se zavázalo, že práce 
zrealizuje v průběhu dvou let. Ukončení zakázky do konce roku 2015 je podmínkou pro to, aby 
většinu nákladů na projekt proplatila Evropská unie. Kompletní obnova mostu má rovněž zlepšit 
plavební podmínky na Dunaji. „Pro město Bratislava je to v tomto volebním období největší pro-
jekt financovaný z unijního programu doprava,“ uvedl primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Sloven-
ská metropole má jen omezené možnosti ve využití peněz z unijních fondů, protože město patří v 
EU mezi nejrozvinutější regiony. „Předpokládáme, že rozebírání konstrukce mostu zahájíme v 
listopadu,“ uvedl šéf společnosti Eurovia SK Róbert Šinály. Všichni tři členové konsorcia patří do 
francouzského stavebního koncernu Vinci. 

Výrobce ručního nářadí Narex zůstal ziskový 
Výrobci elektrického ručního nářadí Narex Česká Lípa se na-

vzdory krizi daří udržet ziskové hospodaření. Loni stoupl zisk spo-
lečnosti o 17 procent na 18,2 milionu korun. Tržby Narexu přitom 
v posledních letech klesají. Loni uskutečnila společnost zakázky za 195 milionů korun, což před-
stavuje propad zhruba o 14 procent. V roce 2011 skončilo hospodaření ziskem 15,6 milionu při 
tržbách 227 milionů korun. Narex Česká Lípa vznikl před 70 lety, dnes je obchodní firmou s 20 
zaměstnanci. Výrobu elektrického nářadí se značkou Narex a také Protool zajišťuje sesterská firma 
TTS ve svém českolipském závodě se zhruba 600 zaměstnanci a v německém Neidlingenu. Znač-
ka Protool ale do konce letošního roku ze všech trhů zmizí a zůstane pouze Narex, který od září 
převzal i 11 profesionálních výrobků této značky. Profesionálům tak může Narex nabídnou na 90 
strojů. Kromě toho představí firma do konce letošního roku dalších 14 novinek pro kovovýrobu a montáže. 

Europa Capital dokončila koupi skladu a pozemků u Prahy 
Společnost Europa Capital dokončila akvizici logistického skladu o rozloze 32 tisíc metrů čtve-

rečních a přilehlých pozemků s celkovou rozlohou 150 tisíc metrů čtverečních v Rudné u dálnice 
D5 západně od Prahy. Sklad, který byl postaven v roce 1997, nabízí jak suché skladové, tak chla-
dírenské a mrazírenské prostory. Europa Capital nyní plánuje začít s jeho celkovou rekonstrukcí. 
Na přilehlých pozemcích je navíc možné postavit dalších 55 tisíc metrů čtverečních skladových 
prostor, přičemž na podstatnou část těchto pozemků už bylo vydáno platné územní rozhodnutí. 
Nad rekonstrukcí, pronájmem a získáváním dalších povolení bude dohlížet společnost The Char-
nwood Company, s níž Europa Capital na českém trhu spolupracuje. 

Ústecký kraj chybovala v tendru 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje chy-

bovala v tendru na opravy silnice v Terezíně 
za více než 30 milionů korun. Úřad pro ochra-
nu hospodářské soutěže (ÚOHS) tendr zrušil. 

Karlovarský kraj chce peníze na silnice 
Karlovarský kraj chce požádat o dotace na 

stavbu a opravu silnic z ROP Severozápad za 
1,34 miliardy Kč. Jde o šest projektů. Nejná-
kladnějšími bude obchvat Chebu a moderniza-
ce silnic v okolí Hroznětína. 

Vědecké centrum se v bývalé Poldi u Kladna 
České vysoké učení technické (ČVUT) 

chystá postupné zprovoznění výzkumného 
centra v části Dříň u Kladna, která dříve byla 
součástí hutí Poldi. Vysoká škola by v prosinci 
měla převzít stavbu a na březen se plánuje 
kolaudace. Vědci budou v objektu za 672 
milionů zkoumat, jak lze snížit energetickou 
náročnost budov. 

New York postaví největší ruské kolo na světě 
Město New York postaví největší ruské kolo 

na světě, které bude měřit 190 metrů. To z něj 
v současnosti dělá největší ruské kolo na svě-
tě. Do jeho otevření v roce 2016 by ale mohlo 
být všechno jinak - výstavbu ruského kola, 
které by bylo o 20 metrů vyšší než to newyor-
ské, totiž zvažuje Dubaj. 

Zálezlice ochráněny 
Obyvatelé Zálezlic na Mělnicku, které v 

červnu opět postihly ničivé záplavy, se již 
nemusí velké vody obávat. Stavba protipo-
vodňové hráze je po technické stránce dokon-
čena, nyní se dokončují povrchy a estetické 
záležitosti. Oficiální dokončení stavby je na-
plánováno na konec listopadu, slavnostní 
zamykání obce před velkou vodou proběhne 
11. prosince. 

Silnice z Drmoulu na německý Mähring 
Karlovarský kraj opravil díky dotaci tři 

úseky na silnici mezi německým Mähringem 
a Drmoulem na Chebsku. Byť jde o silnice 
třetí třídy, cesta přes hraniční přechod Brou-
mov a Drmoul je nejkratší spojnicí z Bavorska 
do Mariánských Lázní. Rekonstrukce silnice 
přišla na 10,6 milionu korun. 

Třinecký sportovní komplex čeká renovace 
Čtyřicet let starý sportovní komplex Správy 

tělovýchovných a rekreačních služeb (STaRS) 
v Třinci na Frýdecko-Místecku čeká komplex-
ní rekonstrukce za více než 180 milionů ko-
run. V následujícím roce se má objekt změnit 
na moderní sportovní areál. S jeho otevřením 
se počítá příští rok v září. 

Berlínské letiště má stále problémy 
Stavba nového berlínského letiště se znovu 

prodražuje. Celkové náklady na stavbu dosáh-
nou nejméně 5,7 miliardy eur (147 miliard 
korun) namísto dosud očekávaných 4,6 mili-
ardy eur. Nelze očekávat zahájení provozu na 
letišti už příští rok na jaře, protože stavební 
práce skončí až na přelomu let 2014 a 2015. 
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Podnikatel z Táborska prý podvedl stavební firmu 
Podnikatel z Táborska podle policie podvedl 

stavební firmu o 46 milionů korun. Za peníze, 
které prý nezaplatil, si nechal postavit ranč a 
zoo. Jde o majitele zoologické zahrady v Tá-
boře Libora Hrubého. 

Vláda o bytovém spoluvlastnictví 
Vláda schválila prováděcí předpis k novému 

občanskému zákoníku týkající se bytového 
spoluvlastnictví. Prováděcí předpis bude stej-
ně jako občanský zákoník platit od 1. ledna 
2014. Výraznou změnou je například možnost 
založit společenství vlastníků i tehdy, je-li v 
domě méně než pět jednotek. 

Výstavba nového obchodního centra 
Developerská společnost Crestyl dokončuje 

demolice a přípravné práce, na které naváže 
výstavba obchodního a společensko-
zábavního komplexu Central Kladno za 1,5 
miliardy korun. Společnost podepsala smlou-
vu s hlavním dodavatelem stavby, kterým je 
firma Gemo Olomouc. Dokončení stavby se 
předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2015. 

Modernizace tržnice Sapa 
Majitelé tržnice Sapa v pražské Libuši plá-

nují její přestavbu a rekolaudaci na sklady a 
obchod. V areálu by mohlo vyrůst několik 
nových hal.  

Devítipodlažní bytový dům u náměstí Republiky 
Ve vnitrobloku u Soukenické ulice v centru 

Prahy by mohly vyrůst dva věžovité bytové 
domy s devíti nadzemními podlažími. Staveb-
ní úřad Prahy 1 již vydal pro novostavbu 
územní povolení. Proti rozhodnutí se ale prav-
děpodobně odvolá někdo ze sousedů. Povolo-
vání se táhne již několik let. Pozemek vlastní 
stejní majitelé jako sousední dům v Truhlářské 
ulici, do kterého před několika lety nastěhova-
li squattery z vily Milada. 

Daň z nemovitosti zohlední více místní podmínky 
Daň z nemovitosti bude zřejmě do budoucna 

vypočítávána více s ohledem na cenu nemovi-
tostí obvyklých v daném místě. To bude záro-
veň znamenat zvýšení výnosů této daně. Daň z 
nemovitosti je 100procentním příjmem obce, 
kde se nemovitost nachází. 

Dům stavbařů byl vydražen 
Jedna z brněnských firem koupila za 24,8 

milionu korun někdejší Dům stavbařů. Více 
než 300 let starý objekt v historickém centru 
města získala za vyvolávací cenu. Odhadní 
cena nemovitosti byla téměř dvojnásobná. V 
domě je například velký sál, působilo v něm 
Divadlo šansonu. 

Viamont DSP zmodernizuje Trať Běchovice - Úvaly 
Desetikilometrový úsek železniční trati mezi 

pražskými Běchovicemi a Úvaly zmodernizu-
je ústecká stavební firma Viamont DSP za 
zhruba 1,3 miliardy korun. Konečná cena 
zakázky je přibližně o půl miliardy korun 
nižší, než kolik předpokládal projekt Správy 
železniční dopravní cesty (SŽDC). 

Vítězové soutěže Best of Realty – Nejlepší z realit 
V Kongresovém centru České národní banky (bývalé Plodinové burze) byly vyhlášeny výsledky 

a předána ocenění nejlepším projektům českého realitního trhu za uplynulý rok. O vítězích 15. 
ročníku soutěže „Nejlepší z realit – Best of Realty“, která se v tuzemsku považuje za nejprestižněj-
ší ve svém oboru, rozhodla osmičlenná odborná porota v čele s Dr. Tomášem Drtinou, jednatelem 
společnosti pro výzkum trhu INCOMA GfK. Stavitel je mediálním partnerem soutěže. 

O ocenění letos usilovalo celkem 42 projektů v šesti základních kategoriích. Dále byla udělena 
také Cena ARTN „Award for Excellence“ a Cena čtenářů. Rozhodujícími kritérii při posuzování 
kvality přihlášených projektů byly výběr lokality, urbanistické a architektonické řešení, kvalita 
realizace a zejména úspěšnost na realitním trhu. Soutěž jako každoročně probíhala pod odbornou 
záštitou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. 

Výherci — na fotografii vždy uvádíme pouze stavby na prvním místě 
Rezidenční projekty 

 
 
1. místo Rivergate, Praha 5, developer: Torino-Praga Invest; 
architekt: Richard Zachar. 
2. místo Vila Augustus, Praha 10, JRD; PS architekti. 
3. místo 2Barevné Letňany, Praha 9, Trigema Development; 
Daniel Smitka. 
 
 

 
Obchodní centra 

1. místo Centrum Černý Most, Praha 9, Unibail-Rodamco; Benoy. 
2. místo Galerie Šantovka, Olomouc, DANDREET/Galerie Šan-

tovka; Atelier 8000. 
3. místo SC BREDA & WEINSTEIN, Opava, Mint Investments; 

Šafer Hájek architekti. 
 
 

Nová administrativní centra 
 
 
1. místo Florentinum, Praha 1, Penta Investments; Cigler 
Marani Architects. 
2. místo CTZone Brno - Office, Brno, CTP; Studio acht. 
3. místo City West – nová centrála Komerční banky, Praha 
5, Office Center Stodůlky Beta; AHK architekti. 
 
 
 

 
Hotely 

1. místo The Emblem Prague, Praha 1, UHI Bohemia; Ondřej 
Píhrt, RAP. 

2. místo Hotel Monínec, Monínec u města Sedlec-Prčice, Tri-
gema Development; Daniel Smitka. 

3. místo Rekonstrukce a dostavba hotelu Port, Doksy u Má-
chova jezera, Regata Čechy; 

Senka Příhodová. 
 

Průmyslové a skladové areály 
 
 
1. místo CTPark Mladá Boleslav I - Faurecia, Mladá Boleslav, 
CTP; CTP/Studio acht. 
2. místo DCD, PointPark Prague D1, logistický areál Kunice-
Strančice, PointPark Properties. 
3. místo Faurecia, Nýřany u Plzně, Panattoni Europe; Kajima 
Czech Design and Construction. 
 

 
Zvláštní cena poroty - Multifunkční aula Gong. 

 

Cena Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) – Award for Excellence - Jiří Antoš za 
projekt rodinného parku Mirakulum v Milovicích. 

 

Cena čtenářů mediálních partnerů - Rezidenční Park Baarova z kategorie Rezidenční projekty. 
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Petr Janovský (29) 
přichází do Tech Data 
Distribution na pozici 
produktového mana-
žera pro značku 
Microsoft. V oblasti 
IT byznysu se již po-
hybuje dlouhodobě, 
neboť doposud praco-
val právě ve společ-
nosti Microsoft nej-
prve jako marketingový manažer a poté jako 
Licensing Specialist CEE New Market. V 
Tech Data Distribution bude jako produktový 
manažer pro značku Microsoft zodpovědný za 
multilicenční produkty Microsoft, jejich pro-
pagaci, prodej a přípravu a realizaci technic-
kých a obchodních seminářů. 

Peter Drahokoupil 
nastoupil do realitní 
společnosti Svoboda 
& Williams. Novou 
posilou se v říjnu stal, 
který má za sebou 
dlouholeté působení 
na německém realit-
ním trhu. Peter se 
narodil v Ústí nad 
Labem a jako dítě se svými rodiči emigroval 
do Německa. Tam vystudoval ekonomii realit 
na prestižní EBZ Bochum (Europäisches Bil-
dungszentrum der Immobilienwirtschaft Bo-
chum). Po studiu strávil pět let prodejem ne-
movitostí na realitním trhu v regionu měst 
Bonn/Köln/Düsseldorf pro přední agentury 
Konzept plus Immobilien a Weyrich Immobi-
lienberatung. 

• Nový ročník soutěže o nejlepší projekt 
„Soutěž o nejlepší projekt“, kterou pořádá 

pro studenty společnost Wienerberger cihlář-
ský průmysl a.s., se připravuje na další ročník. 
Je určena studentům 3. a 4. ročníků středních 
průmyslových škol stavebních, kteří se mohou 
od září 2013 hlásit se svými projekty rodin-
ných domů a občanských staveb, vytvořené 
pro studijní účely v rámci školního roku 
2013/2014. Termín odevzdání soutěžních 
prací a přihlášek pro 4. ročníky je 18. 4. 2014. 
Pro studenty 3. ročníků je dán termín ode-
vzdání prací na 23. 5. 2014. 
• Sklo ve stavebnictví: závady a jejich řešení 

Obsah semináře 14.11. v Praze: Základní 
deformace skla a jejich příčiny. Časté chyby 
při používání a návrhu zasklení. Správný ná-
vrh izolačních skel v návaznosti na platné 
evropské normy. Tepelně-technické a akustic-
ké vlastnosti skla. Prosklené fasády a další 
části budov. Požární bezpečnost skleněných 
konstrukcí atd. Program a on-line přihlášku 
najdete na: http://www.studioaxis.cz/. 

Inovace produktové struktury SunGuard 
Guardian, přední světový výrobce plaveného skla Guardi-

an se rozhodl změnit produktovou strukturu rodiny skel 
SunGuard. Cílem je upřesnění a zjednodušení při prezentaci 
těchto skel určených pro sluneční ochranu. Guardian prů-
běžně své produktové portfolio inovuje a vyvíjí nové typy 
pokovených skel. Tímto krokem tak usnadní výběr a rozho-
dování o správném typu skel. Nejvyšší produktová třída 
skel Guardian SunGuard byla dosud rozdělena do skupin SunGuard SN a SunGuard SNX. Nově se 
budou produkty SunGuard SNX jmenovat eXtra Selective. Řada SunGuard SN se bude jmenovat 
tak, aby byla globálně srozumitelná SuperNeutral. 
Řada SunGuard Solar, kterou v tuto chvíli reprezentují i produkty SunGuard Solar HD, ponese 

název High Durable a pojmenování produktů bude zjednodušeno na SunGuard HD. Zbytek pro-
duktů řady SunGuard Solar se nemění, stejně jako zůstává název produktů SunGuard HP z řady 
SunGuard High Performance. V současnosti Guardian nabízí některá speciální plavená skla Sun-
Guard, jako například SunGuard RD, která poskytují ochranu před radarovými paprsky. S podob-
nými speciálními produkty má Guardian do budoucna velké plány a proto vytvořil novou řadu 
Advanced Solutions. V brzké době Guardian představí průlomové inovace právě v této řadě. 

Intuitivní dotykové ovládání technických zařízení v místnosti 
Společnost Siemens přichází na trh s pokojovou 

ovládací jednotkou QMX7 s dotykovou obsluhou a 
moderním uživatelským rozhraním. Při vývoji jed-
notky byl kladen důraz zejména na jednoduchý a 
intuitivní způsob obsluhy. 

Skupina mnohostranně použitelných, volně progra-
movatelných přístrojů Desigo TRA pro automatizo-
vané ovládání technických zařízení v místnostech je 
nyní rozšířena o ovládací jednotku nejnovější genera-
ce QMX7. Základem moderního designu jednotky – 
nevystupující z povrchu zdi více než 15 mm – je 
nejmodernější barevný kapacitní dotykový displej typu IPS s úhlopříčkou o délce 4,3" a nezrcadlí-
cím skleněným povrchem, který umožňuje ovládat technická zařízení v místnosti ergonomicky 
dotykem prstu. Rozsah funkcí jednotky a barevnost zobrazení na displeji lze přizpůsobit specific-
kým požadavkům uživatele prostřednictvím nástroje ABT (součást systému DESIGO). Žádné další 
nástroje nejsou třeba. Ovládací jednotka QMX7 má vlastní připojení k síti Ethernet/IP (konektor 
RJ45) s funkcí napájení po Ethernetu (Power-over-Etherent – PoE), takže k ní není třeba vést do-
datečné napájecí kabely. Lze ji použít v horizontální i vertikální poloze s libovolnou zápustnou 
instalační krabicí. Jednotka QMX7 podporuje veškeré funkce přístrojů řady Desigo TRA včetně 
ovládání soustav vytápění, větrání a klimatizace (Heating, Ventilation, and Air Conditioning – 
HVAC), osvětlení a zastínění i proměnného nastavení světelné scény, takže umožňuje dosáhnout 
úplné kontroly nad prostředím v místnosti. Samozřejmě obsahuje také symbol Green Leaf, jehož 
prostřednictvím se do programu úspor energie zapojují uživatelé místnosti. Pokojová dotyková 
ovládací jednotka QMX7 komunikuje pomocí protokolu TCP/IP přímo s odpovídající pokojovou 
řídicí stanicí PXC3, ke které může být připojeno několik ovládacích jednotek současně. Uvedení 
jednotky QMX7 na trh je naplánováno na konec roku 2013. 

První krok k chytré domácnosti 
Společnost ELKO EP, působící v oblasti chytrých 

elektroinstalací nabízí speciální RF sety, které usnad-
ňují vytvoření skutečně chytré domácnosti. V produk-
tové nabídce firmy ELKO EP je nyní několik základ-
ních i multifunkčních RF setů, které mohou doslova 
nastartovat chytrou domácnost. Jejich přidanou hod-
notou je totiž to, že jsou součástí systému. Jsou dílčím 
řešením, ke kterému je možné později pořídit další prvky a komponenty, podle požadavků a mož-
ností. Obrovskou výhodou je možnost ovládání setů pomocí chytrého telefonu, jedním ovladačem 
ovládáte celý systém. Začít je možné například spínáním či stmíváním osvětlení a později se přidá 
topení, garážová vrata, ventilátor, žaluzie či jiný elektrický spotřebič v domě nebo bytě. Součástí 
několika základních RF Setů jsou bezdrátové stmívané nebo spínané zásuvky, jejichž předností je 
jednoduchá montáž, kterou uživatel zvládne svépomocí. Tyto RF sety jsou vhodné třeba pro spíná-
ní ventilátoru, časování světla při odchodu z pokoje, stmívání lampy, nebo spínání přímotopu. 
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