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Naším hlavním cílem je, aby lidé ušetřiliaším hlavním cílem je, aby lidé ušetřili,
říká předseda společnosti ASPRříká předseda společnosti ASPR

Pane předsedo, jak už to 
v případě, že jde o peníze, 
bývá, vždy jako houby po deš-
ti vyrostou společnosti, které 
o sobě tvrdí, že ony jako je-
diné umí nejlépe a nejvíc pro 
své zákazníky vydělat. Výsle-
dek však bývá často žalostný 
a po nejedné takové fi rmě pak 
jako by se slehla zem. Zkuste 
nám tedy svou fi rmu předsta-
vit a přesvědčit naše čtenáře, 
že vaše fungování nebude mít 
jepičí život. 

„Otázka je jasná. Stejně tak 
jednoznačná bude má odpověď. 
Pokud se týká spojení naší fi r-
my a jepičího života, to už ani 
nejde. ASPRO totiž funguje na 
trhu od roku 1990, přičemž od 
začátku má stavební charakter. 
Od roku 1994 se staly nosným 
programem zateplování panelo-
vých domů a oprava panelových 
vad. Kromě zateplovacích prací 
provádíme činnosti související 
s celkovou rekonstrukcí pane-
lových a bytových domů, což 
je například hydroizolace nebo 
tepelná izolace střech, nízké val-
bové střechy, opravy či výměny 
balkonů, opravy lodžií, výměny 
oken, zateplení a ochrana lodžií 
posuvnými stěnami, obklady, 
dlažby. Je tedy jasné, že na trhu 
jsme pořádně zakotveni. Kromě 
jiného to dokazují i dlouhodobé 
záruky na naše práce a minimál-
ní reklamace.“

Žádnými nováčky tedy ne-
jste. Co ale kvalita?

„V roce 2000 družstvo začalo 
vytvářet podmínky pro přiděle-
ní ISO 9001, samotné přiděle-
ní certifi kátu číslo 3009/84-02/
SMJ ISO ČSN EN 9001:2001 
bylo provedeno dne 8. 7. 2002.“

To zní dobře, ale ještě to 
zdaleka nemusí znamenat, že 
klient, který se rozhodl šetřit, 
může se zateplením počítat. Ne 
každý totiž má k dispozici po-
třebnou fi nanční hotovost.

„To ani nemusí. Již několik 
let spolupracujeme s různými 
fi nančními ústavy, aby fi nanční 
potřeby investorů byly vykry-
ty výhodnými úvěry a zároveň 
provádíme dle požadavků ob-
jednatele poradenství při vyři-
zování různých dotačních pro-
gramů. Navíc umíme nabídnout 
zpracování energetických a sta-
tických auditů včetně doložení 
tepelných ztrát termofotografi e-
mi. Zvolením vhodné techno-
logie na zateplení a výměnou 
oken lze docílit až 50 % úspory 
za energii na teplo. Zákazníkovi 
při poptávce vypracujeme zdar-
ma kalkulaci a ekonomickou 
analýzu včetně nabídky úvěru, 
dotace a splátek a přizpůsobíme 
stavbu fi nančním možnostem 
zákazníka.“

Můžete být konkrétnější k 

Šetření energií začalo v době, kdy kdosi přišel s nápadem ji vy-
rábět. Dostaví-li se její nedostatek, či cena začne ohrožovat chod 
domácností a fi rem, lidé nacházejí rezervy i tam, kde je předtím 
ani netušili. Není divu, že fi nanční krize otevřela prostor veške-
rým úsporám, či výrobě tím nejlevnějším způsobem. Jednou z fi -
rem, které dokáží nabídnout takováto úsporná řešení, je vsetín-
ské družstvo služeb a prací ASPRO. Týdeník Jalovec využil pří-
ležitosti a vyzpovídal předsedu zmiňované fi rmy Romana Zdrá-
hala (na snímku). Aby si čtenáři mohli udělat představu, zda 
právě ASPRO není cesta, jak ušetřit, či dokonce vydělat. 

„V současné době nabízíme po-
radenství a vypracování dotačních 
titulů v programu Panel, což je do-
tace až 4 % ke snížení úrokové saz-
by pro panelové domy. Dalším do-
tačním titulem je Zelená energie, 
tato dotace je určena hlavně na za-
teplení rodinných domů. V součas-
né době jsou kritéria velmi tvrdá a 
doporučuji zájemcům ještě vyčkat, 
jelikož parametry pro přidělení do-
tace se mají zmírňovat. Posledním 
dotačním titulem je dotace z pro-
gramu IOP – IPRM (integrovaný 
plán rozvoje města - pozn. red.) 
pro vybraná sídliště. Tyto dotace 
jsou až do výše 40 % uznatelných 
nákladů na zateplení bytových 
domů. Ve Vsetíně splnily podmín-
ky přidělení dotace sídliště Rybní-
ky a Trávníky. Naše fi rma provádí 
poradenství pro vypracování této 
dotace zdarma. Zájemci nabízíme 
i kompletní službu, a to nejen po-
radenství, ale i vypracování všech 
podkladů až po stavební povolení. 
Pokud pak zájemce vybere naši 
fi rmu pro realizaci, bude mít větši-
nu těchto nákladů zdarma.“

Dokážete prý energii nejenom 
šetřit, ale také vyrábět.

„Máte zřejmě na mysli fotočlán-
ky. Úspory, které vznikají při za-
teplení objektů, skutečně přivedly 
fi rmu na rozšíření činnosti, která 
by ještě zvýšila energetické úspory 
investorů. Jednou z cest jsou foto-
voltaické systémy.“

Tady asi bude dobré přiblížit 
laické čtenářské veřejnosti, o co 
se vlastně jedná.

„Fotovoltaické systémy přímo 
vyrábějí elektrickou energii. Tato 
energie vzhledem k výhodným, 
státem garantovaným výkupním 
cenám, je určena přímo k prode-
ji nebo pro vlastní spotřebu. Vý-

vratnost investice, ale i pozitiv-
ní vlivy na ovzduší. Výroba elek-
trické energie ze slunce je 100 % 
ekologická. Jako novinku uvá-
díme na trh hydroizolaci Evalon 
- Solar pro rovné střechy, což je 
hydroizolační fólie s integrova-
nými amorfními články. To zna-
mená, že střecha je nejen hydro-
izolační, ale vyrábí i elektrickou 
energii. Tato se může prodávat 
přímo do elektrické sítě, nebo 
využívat pro spotřebu daného 
objektu. V příštích letech hod-
láme rozšiřovat ekologické pro-
dukty tímto směrem. Na roky 
2009 a 2010 chystá ASPRO no-
vinku, a to hydroizolaci vhod-
né střechy provést pro zákazní-
ka zdarma. Investor zaplatí jen 
aplikaci zateplovacího systému 
na střeše, což je minerální vata či 
polystyren, pokud střecha potře-
buje zateplit. My pak provedeme 

odbornou montáž a zákazník po 
dobu 20 let pobírá tržby z prode-
je elektrické energie. Stejnou vý-
kupní cenu v roce pořízení foto-
voltaické střechy po dobu 20 let 
garantuje stát, a to na základě zá-
kona OZE č. 180/2005 Sb. Od 1. 
1. 2009 je výkupní cena při insta-
laci do 30 kW 12,89 Kč/kWh bez 
DPH a při instalaci nad 30 kW je 
to 12,79 Kč bez DPH. Po uply-
nutí 20 let může majitel dál pro-
dávat tuto elektrickou energii, a 
to již za ceny smluvní.“

Proč si myslíte, že by si měl 
zákazník vybrat právě vás?

„Snad to vyplývá z předcho-
zích odpovědí. Rád to shrnu. Vy-
soká kvalita, dlouholeté záruky, 
profesionalita, komplexnost při 
realizaci, pomoc při zajišťování 
fi nancování a v neposlední řadě 
fakt, že na trhu jsme již dlouho. 
To umožňuje každému ze zákaz-
níků se na naši práci zeptat.“

Ale z určitých zdrojů jsme 
zaslechli, že u vás není vše tak 
růžové, jak tady říkáte.

„Vím, kam míříte. Pomlu-
vy na naši fi rmu se donesly i k 
nám. Nebudu komentovat kon-
kurenční praktiky některých fi -
rem, které tyto pomluvy o nás 
rozšiřují. Opak je však pravdou. 

Dobré dlouholeté hospodaření 
nás vede k rozšiřování naší fi r-
my. V letošním roce jsme zahá-
jili výstavbu víceúčelové haly v 
průmyslové zóně Bobrky. Tato 
hala bude sloužit jako půjčovna 
lešení, prodejna zateplovacích 
materiálů a prodejna fotovoltaic-
kých systémů. Na střeše této haly 
bude instalována fotovoltaická 
elektrárna o výkonu 17 kWp. Zá-
jemce tedy přímo a reálně uvidí 
tuto instalaci a zároveň má mož-
nost sledovat výkon fotovoltaiky 
na monitoru. Tímto bude mít zá-
kazník vše, co souvisí s úsporami 
energií a zateplením pod jednou 
střechou. Raiffeisenbank nám 
na základě dobrého podnikatel-
ského záměru a dobrých hospo-
dářských výsledků poskytla vý-
hodné úvěry na naše rozšiřování 
služeb. Pokud by pomluvy o naší 
fi rmě byly pravdou, například, že 
jsme v bankrotu a tak dále, těž-
ko by nám Raiffeisenbank peníze 
nabídla, a to v současné fi nanční 
krizi již snad mluví za vše.“

Tak ať se vám pomluvy vyhý-
bají a práce daří.  

Božena Paprskářová

I tyto domy zateplo-
vala fi rma ASPRO.

Sídlo fi rmy ASPRO ve Vsetíně 
na Smetanově ulici (bývalá 
budova Telecomu).


