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Pomáháme bytovým 
domům šetřit



I váš dům může ušetřit
Víte, že i váš bytový dům může být úspornější, pohodlnější a k tomu 
ohleduplnější k životnímu prostředí? Chytrá služba Domy sobě přináší 
moderní technologie bytovým domům, které na svém místě už pár 
desetiletí stojí. 

Tak začněte šetřit a zjednodušte si život i vy. 

Jednoduché ovládání 
v přehledné mobilní 

aplikaci

Fotovoltaika
s úsporou až 40 % 

na elektřině

Papírování 
nechte na nás

Dálkové odečty 
vody i tepla

Zařídíme 
financování 

i dotace

Bezpečnostní 
čidla pro dům 

i byty



Dominiq

Společné
odběrné místo

Solární panely

Dálkové odečty

Vyřízení dotací

Bezpečnostní 
čidla

Bateriové
úložiště

Měsíční a roční
rozúčtování

Vyřídíme vše
za vás

Vyberte si jen to, co potřebujete
Například jen solární elektrárnu nebo dálkové odečty. 
Anebo třeba vše najednou – záleží jen na vás. 
A navíc si služby můžete kdykoliv rozšířit.

Vše řídí Dominiq – chytrá síť 
a aplikace v jednom.



Co to je Dominiq
Jde o digitální bezdrátový mozek vašeho domu. Skládá 
se z jedné nebo více malých krabiček ve společných 
prostorách, na které jsou bezdrátově napojena jednotlivá 
zařízení v bytech – tedy nejrůznější měřáky, bezpečnostní 
čidla apod.

Informace z oněch krabiček se přehledně 
zobrazují v chytré aplikaci. Stačí vám 
internetový prohlížeč a můžete se kdykoli 
podívat na to, co potřebujete. A navíc díky 
němu jde spousta věcí ovládat na dálku – 
například topení.

Chytrá aplikace 



Jaké výhody má Dominiq

   Informace o spotřebě energií  
kdykoli a přehledně

   Jediná síť pro všechny  
měřáky, čidla apod.

   Žádné kopání kabelů díky  
bezdrátové technologii

   Dálkové odečty bez nutnosti 
vstupovat do bytů

   Oddělené přístupy pro obyvatele 
jednotlivých bytů a správu domu 
(výbor SVJ, správní firma apod.) 

   Rozúčtování cen energií (dle 
modulu), pravidelně

Dominiq funguje 
úplně všude

S T O L N Í  P C N O T E B O O K T E L E F O N T A B L E T



   Baterie přináší větší úspory zvláště 
během kratších dnů v zimních 
měsících

   Bez ní byste přebytečnou energii 
dodávali zpátky do sítě, což se 
nevyplatí

Baterie

Díky ní budete moct využívat energii 
vyrobenou solární elektrárnou, i když 
zrovna slunce nesvítí (např. ráno, 
večer a v noci)

CO TO JE

K ČEMU TO JE

Vyrobenou elektřinu využijete:

V jednotlivých 
bytech

Na ohřev 
teplé vody

Ve společných 
prostorách

Solární elektrárna

Fotovoltaické panely na vaší střeše 
vám budou zdarma vyrábět vlastní 
elektřinu.

Vyrobíte si až 35 % elektřiny, kterou 
tak nemusíte odebírat z veřejné sítě.

CO TO JE

K ČEMU TO JE
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STAV PO INSTALACI 
FOTOVOLTAIKY 

A SLOUČENÍ ELEKTROMĚRŮ
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Centrální 
odběrné místo

Solární elektrárna

Malé elektroměry 
sloužící k rozúčtování

   Získáte výrazně nižší cenu elektřiny, 
protože vůči distributorovi budete 
vystupovat v roli velkoodběratele

   Ušetříte za poplatky za jističe, protože 
elektroměry u bytů nahradí společné 
odběrné místo.

   U bytů budou jen malé elektroměry 
kvůli rozúčtování  (za ně se poplatky neplatí)

Společné 
odběrné místo

Umožňuje využívat elektřinu vyrobenou 
ze slunce ve společných prostorách, 
i v jednotlivých bytech.

CO TO JE

K ČEMU TO JE



Bezpečnostní čidla

Bezpečnostní čidla do bytů i společných prostorů, 
která upozorní nebo zabrání nehodám i ohrožení 
životů.

CO TO JE

K ČEMU TO JE

Modul bezpečnost chrání proti

Požáru Výbuchu plynu Havárii vody

   Díky včasnému varování 
omezíte finanční škody i 
dopady na zdraví

   Systém chrání před 
malými i velkými 
haváriemi u vás 
i u sousedů

   Sleva na pojištění 
domácnosti i nemovitosti



Varování na hrozící nebezpečí 
v bytech i společných 
prostorách

Oddělený přístup k systému 
pro správu domu i jednotlivé 
byty

Víceúrovňový systém 
včasného hlášení podle 
druhu havárie

SENZORY 
A SYSTÉM 
HLÁŠENÍ



Dálkové odečty 
vody a tepla

Odečty bez nutnosti vstupovat 
do bytu, vše se děje na dálku

    Odečty můžete provést kdykoliv

    Na vyúčtování se můžete snadno 
podívat online

CO TO JE

K ČEMU TO JE

Od 1. 1. 2022 je povinné dělat vyúčtování 
12x za rok bez ohledu na typu měřidel.

Od 1. 1. 2027 musí mít dálkové odečty 
všechna měřidla.

Pomůžeme vám splnit 
zákonná nařízení

Řešte ve vašem SVJ hlasování 
a další správu bytového domu online. 
Všechno funguje přes web nebo 
mobilní aplikaci.

 
 

    Platforma plně splňuje požadavky 
zákona

    Vaše SVJ bude usnášeníschopné

    Vaše osobní data budou  
vždy v bezpečí

Online
hlasování SVJ
CO TO JE

K ČEMU TO JE



Provoz FVE
 

    pravidelné čištění fotovoltaických 
panelů

    roční poplatek za licenci ERÚ

    revize

    monitoring a vzdálený dohled

Energetická dohled
 

    havarijní služba 24/7

    řízení výroby elektrické energie se 
zaměřením na co nejvyšší efektivitu

    návrhy na další úspory v objektu

    každoroční tendr na dodávku elektrické 
energie pro celý objekt – hledáme pro 
vás nejvýhodnějsí cenu

Energetický management domu: 
vaše spokojenost je náš cíl



Kolik reálně 
ušetřím?
Modelové příklady úspor na elektřině díky 
fotovoltaickým panelům, sdruženému odběrnému 
místu a bateriovému úložišti

50 bytů

36 %
nižší výdaje 
na energie

10–20 %
Zvýšení hodnoty 

vašeho bytu

5 835 Kč
roční úspora jednoho bytu

Čísla pro byt

Čísla pro celý dům

2 066 550 Kč
vstupní investice 

po započtení dotace  
1 215 050 Kč

291 785 Kč
roční úspora  
celého domu

Návratnost investice: 6,4 let



30 bytů

33,3 %
nižší výdaje 
na energie

10–20 %
Zvýšení hodnoty 

vašeho bytu

5 012 Kč
roční úspora jednoho bytu

15 bytů

41,5 %
nižší výdaje 
na energie

10–20 %
Zvýšení hodnoty 

vašeho bytu

6 041 Kč
roční úspora jednoho bytu

Čísla pro celý dům

1 136 303 Kč
vstupní investice 

po započtení dotace  
632 525 Kč

150 362 Kč
roční úspora  
celého domu

Čísla pro celý dům

815 251 Kč
vstupní investice 

po započtení dotace  
440 100 Kč

90 622 Kč
roční úspora  
celého domu

Návratnost investice: 6,8 let Návratnost investice: 7,9 let

Čísla pro byt Čísla pro byt



Nová zelená úsporám 
pro bytové domy

Získejte dotaci až 50 % z celkové investice 
na solární panely

   Vhodné pro bytové domy v celé ČR

   S našimi solárními panely dotaci vyřídíme za vás

   Vše dodáme na míru a na klíč

Modelový příklad

Dům s 30 byty a baterkou

33,3 %
úspora 

na elektřině

5 012 Kč
roční úspora na byt

150 362 Kč
roční úspora domu

1 136 303 Kč
vstupní investice

po započtení dotace 632 525 Kč



Proč s námi?
    Bezstarostný provoz díky pravidelným 
kontrolám a údržbě

    Vše dodáváme na klíč a se zárukou  
25 let na výkonnost panelů

  Vyřídíme za vás papírování i dotace

   Zázemí a zkušenosti 
technologické společnosti

    Instalace během týdne bez velkých 
stavebních úprav

    V případě potřeby vám pomůžeme 
vyřešit financování (úvěr)



www.domysobe.cz

Jakékoli dotazy  
rádi zodpovíme

+420 704 063 512
info@domysobe.cz

partner projektu:


