
Business
Sheffield

Dodávatelia energií, zmluvy a faktúry
Vieme, že faktúry za energie a obavy ohľadom toho, či máte tu najlepšiu cenu, teraz 
firmám spôsobujú mimoriadne silný stres.
Tieto informácie vám pomôžu zorientovať sa v postupe prechodu z jednej zmluvy na dodávanie 
energií na druhú - dozviete sa, čo robiť počas telefonátov s marketérmi dodávateľov energií a ako si 
dať pozor na to, aby ste nemali na faktúre privysoké sumy.

Je teraz vhodný čas na zmenu dodávateľa?

Skôr ako sa pokúsite o zmenu dodávateľa je dôležité, aby ste si zistili, či môžete vypovedať vašu 
súčasnú zmluvu. Mnohé firemné dodávateľské zmluvy sú na pevne stanovené obdobie a firmy s
môžu byť isté, že môžu prejsť k novému dodávateľovi predtým, ako sa rozhodnú akceptovať zmenu.

Predtým, ako sa rozhodnete zmeniť svojho dodávateľa:

• Preskúmajte opatrenia, ktoré by ste mohli prijať na zníženie vašich nárokov na dodávku energií.
• Uistite sa, že ste porozumeli sadzbám a podmienkam vašej súčasnej zmluvy a tiež dôsledkom

prechodu k novému dodávateľovi a tomu, či môžete ukončiť niektorú z existujúcich zmlúv.
• Mali by ste tiež vedieť, ako rozpoznať podvodné alebo nepoctivé energetické spoločnosti a

sprostredkovateľov.

Telefonáty s marketérmi dodávateľov energií a starostlivý prístup k uzatváraniu zmlúv

Ak prijmete nevyžiadaný telefonát od energetickej spoločnosti:

• Nesúhlaste s ničím, čo nemáte k dispozícii písomne alebo s niečim, na premyslenie čoho ste
nemali dostatok času.

• V žiadnom bode nehovorte na nič „áno” - aj to by totiž mohlo byť považované za ústne vyjadrený
záväzný súhlas, ktorý by mohol mať právnu váhu. Takmer žiadni dodávatelia neposkytujú obdobie,
počas ktorého by ste mohli odstúpiť od zmluvy.

• Neposkytujte svoje meno, názov firmy alebo adresu
• Hovor zložte a ak vás to zaujíma, sami si zistite, čo daný subjekt predáva. Pozorne si prečítajte

všetky informácie a zmluvy a uvedomte si všetky výhody a skryté riziká.
• Ak si nieste istý/-á, poraďte sa s niekym, komu dôverujete.

Pamätajte na to, že niekto, kto vám chce skutočne pomôcť, vás nebude chcieť zmiasť, nahnevať 
alebo na vás vyvíjať tlak. Uvedomte si, že podvodníci sa môžu vydávať za pracovníkov úradu 
OFGEM, alebo môžu predstierať, že poskytujú štátnu zľavu alebo dotáciu. 

?
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• Prečítajte si pozorne vašu súčasnú zmluvu a nové zmluvy a všímajte si ustanovenia o ukončení
platnosti. Je možné, že sa od vás bude vyžadovať veľmi dlhá výpovedná doba (často 90-dňová).
Ak to prehliadnete, je možné, že zmluvu nebudete môcť ukončiť.

• Energetické spoločnosti sú povinné upozorniť vás, keď sa blíži termín predĺženia zmluvy, no nie je
to jednoznačne uvedené vo všetkých zmluvách.  Dávajte si pozor, buďte pripravený/-á a všímajte
si dátum predĺženia zmluvy už dopredu.

• Vaša faktúra bude obsahovať QR kód. Tento kód obsahuje všetky údaje, ktoré potrebujete na
porovnanie a prechod na iné sadzby za energie vrátane mena dodávateľa, sadzby a vašej ročnej
spotreby, vďaka čomu ľahšie nájdete lepšieho dodávateľa.

Ak potrebujete pomôcť s pochopením vašich faktúr alebo zmlúv, zavolajte spoločnosti 
Business Sheffield na telefónne číslo 14 224 5000 alebo pošlite e-mail na adresu 
businesssheffield@sheffield .uk.

Platenie faktúr

• Prípady, kedy dodávatelia energií posielajú zákazníkom dodatočné faktúry v snahe získať späť
peniaze za vlastné chyby vnútorného systému, nie sú zriedkavé.  Tieto chyby zostávajú bez
povšimnutia, pretože zákazníci len zriedka čítajú svoje faktúry za elektrickú energiu.  Ak svojej
faktúre nerozumiete, zavolajte na služby zákazníkom vášho dodávateľa.

• Pravidelne si kontrolujte merače spotreby, a to aj vtedy, ak máte inteligentný merač (môže dôjsť k
chybám).

Overte si, či vám účtujú spotrebu podľa toho správneho merača.

• Sú všetky merače vo vašich priestoroch vaše? Ak ste v staršej budove, môžete platiť za energiu
niekoho iného!

• Skontrolujte referenčné čísla na všetkých vašich meračoch a potom si skontrolujte faktúry
za energie (alebo ročné vyúčtovanie) pre dané referenčné čísla meračov. V prípade, že sa
nezhodujú, ihneď to oznámte vášmu dodávateľovi energií.

Dbajte na to, aby ste zrušili dodávku energií, keď sa odsťahujete.
• Ak ste sa presťahovali, obráťte sa na vašich dodávateľov energií, inak budete stále platiť za

energie dodávané na vašu predchádzajúcu adresu.

Ak máte obavy v súvislosti s uhradením vašej faktúry, obráťte sa na vášho dodávateľa skôr, 
ako uplynie lehota na zaplatenie faktúry.

Dodávatelia sa často snažia pomôcť so zaplatením faktúry, napríklad dohodnutím plánu splátok. 
Pravdepodobnosť, že sa takto dohodnete, je oveľa vyššia, ak nedošlo k nedodržaniu platobného 
termínu.

Ak by ste mali záujem o pomoc s čímkoľvek, čo sa týka vášho podnikania, náš priateľský a odborný 
obchodný tím podpory je k vám k dispozícii. Zavolajte nám na číslo 0114 224 5000 alebo nám pošlite 
e-mail na adresu BusinessSheffield@sheffield .uk
Viac informácii a pomoc ohľadom nákladov na bývanie vrátane viacerých zdrojov pomoci 
s dopadom na vašu firmu nájdete na adrese
www.sheffield.g .uk/costoflivin
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Šetrenie energií pre potravinárske 
podniky
Existuje mnoho spôsobov reorganizácie vášho potravinárskeho podniku s cieľom 
úspory energie tak, aby ste vy a vaši zákazníci zároveň zostali v bezpečí. 
Tento sprievodca vám pomôže premyslieť si, čo by mohlo byť vhodné pre váš podnik, a pomôže vám 
identifikovať riziká a zabezpečiť, aby ste im predišli

Pri prijímaní opatrení na úsporu energie je kľúčové zabezpečiť, aby ste v žiadnom prípade nerobili 
kompromisy v oblasti zdravia a bezpečnosti alebo bezpečnosti potravín.
Viac informácií nájdete na stránkach www.hse.gov.uk  /  www.food.gov.uk

Dbajte na to, aby ste si udržali zmluvy na likvidáciu škodcov, servis vybavenia a odvoz odpadu. 
Problémy pri šetrení v týchto oblastiach majú v súčasnosti za následok množstvo zatvorených 
podnikov.

• Môžete preložiť zásoby do menšieho počtu chladničiek v rámci prípravy na ukončenie
dennej prevádzky, aby ste ich nemuseli mať v noci všetky zapnuté?

Dbajte na to, aby ste udržiavali surové potraviny a potraviny pripravené na konzumáciu oddelene.
Keď znova zapnete chladničky, presvedčte sa, že sú už dostatočne studené predtým, ako do nich 
opäť dáte potraviny.

• Môžete znížiť využívanie mrazničiek tak, že budete mať viac donášok tovaru a zbavíte sa
mrazničky?

• Skontrolujte tesnenia na chladničkách, mrazničkách a rúrach.  Ak sú opotrebované, budete
prichádzať o drahé teplo.  Môžete si dovoliť vybaviť dverami všetky otvorené chladiace pulty?

• Kedy bolo vaše vybavenie naposledy servisované? Ak niektoré nie sú v perfektnom stave,
nemusia byť energeticky účinné. Ak si nemôžete dovoliť servis, vypojte spotrebiče zo zásuvky a
vyčistite rošty a filtre

Pre niektoré spotrebiče existuje zákonom stanovená povinnosť servisu po uplynutí určitého času. 
Čistenie roštov a filtrov neznamená, že to môžete vynechať.

• Sú vaše chladené pulty príliš veľké? Dbajte na to, aby neboli príliš veľké na množstvo tovaru,
ktorý potrebujete vystaviť.  Ak v chladených pultoch uchovávate potraviny, ktoré by mohli byť
uložené inde, porozmýšľajte, či ich môžete nahradiť menšími.

• Znížte plytvanie potravinami (a znížte tak svoje náklady)
• Koľko kupujete takých surovín, ktoré sa používajú len na jedno jedlo v jedálnom lístku?

• Ak nepredávate tohto jedla príliš veľa, nebude najlepšie, ak ho odstránite z jedálneho lístka?
• Ktoré suroviny vyhadzujete najčastejšie? Dalo by sa z nich urobiť niečo iné, čo sa predá,

napríklad polievka?

Keď používate zostatky surovín, uistite sa, že sú pred dátumom spotreby a že sú vhodné na 
konzumáciu.
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• Ak používate mimosezónne plodiny, mohli byť ste upraviť jedálny lístok tak, aby ste ich nahradili
sezónnymi plodinami, ktoré sú lacnejšie?

• Máte v okolí podniky, s ktorými by ste mohli spolupracovať a získať lepšie ceny od dodávateľov
na základe spolupráce?

• Pozrite sa na to, koľko energie spotrebúva každý spotrebič a premyslite si, či tovar, na
ktorý ich používate, prináša dostatočné tržby na to, aby pokryli tieto náklady.

• Napr. ak ste viacúčelová prevádzka, v ktorej je pec na pizzu, predávate dostatok pizze na
to, aby to pokrylo náklady na prevádzku tejto pece?

15,000W x 5 hodín 
DENNE

15,000 x 5 
=75000W
denne
delené 1000 pre 

prevod na kilowatty

x cena za 
kilowat-
thodinu  

(nájdete na vašej faktúre)

MESAČNÁ FAKTÚRA

441 GBP

RÚRU   -   TRŽBY

200 GBP200 GBP
x£0.19p MESAČNÉ

FAKTÚRA ZA 
RÚRU

NÁKLADY NA

PRÍKON RÚRY

x počet dní v mesiaci31

Rúra vás stojí 
241 GBP 

mesačne

= 75 kW

• Je váš jedálny lístok vaším priateľom? Ste viazaný na koncept, ktorý vám teraz neprináša
dostatočné tržby?  Rastú ceny vašich hlavných surovín tak rýchlo, že nemôžete predávať za ceny,
ktoré sú vaši zákazníci ochotní platiť?
• Toto je hlavný problém mnohých vizionárskych prevádzok - od vegánskych až po prevádzok s

vyprážanými kurčatami.
• Ste ochotný/-á upraviť svoj koncept, aby ste udržali vaše marže na takej úrovni, aby ste boli

schopný/-á vyplácať mzdy a platiť faktúry?
• Dokážete nájsť iné, lacnejšie suroviny, ktoré stále vyhovujú vášmu zameraniu?  Mohlo by

používanie sezónnych surovín byť nákladovo efektívnejšie?

• Pri získavaní lacnejších surovín sa uistite, že ich kvalita vyhovuje štandardom pre ľudské
potraviny a že sú vysokej kvality.

• Ak zmeníte suroviny, dbajte na to, aby ste aktualizovali váš jedálny lístok, štítky a informácie
o alergénoch.

• Nízkoenergetické spotrebiče. Viete zmeniť niektoré z vašich jedál tak, aby boli pripravované v
nízkoenergetických spotrebičoch, ako je napríklad pomalý varič, tlakový hrniec alebo teplovzdušná
fritéza?

Ak by ste mali záujem o pomoc s čímkoľvek, čo sa týka vášho podnikania, náš priateľský a odborný 
obchodný tím podpory je k vám k dispozícii. Zavolajte nám na číslo 0114 224 5000 alebo nám pošlite 
e-mail na adresu BusinessSheffield@sheffield .uk
Viac informácii a pomoc ohľadom nákladov na bývanie vrátane viacerých zdrojov pomoci 
s dopadom na vašu firmu nájdete na adrese ww .sheffield.g .uk/costoflivin
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Šetrenie energie vo vašom podniku
Existuje mnoho spôsobov reorganizácie vášho podniku s cieľom úspory energie tak, 
aby ste vy a vaši zákazníci zároveň zostali v bezpečí. 
Tento sprievodca vám pomôže premyslieť si, čo by mohlo byť vhodné pre váš podnik, a pomôže vám 
identifikovať riziká a zabezpečiť, aby ste im predišli

Pri prijímaní opatrení na úsporu energie je kľúčové zabezpečiť, aby ste v žiadnom prípade nerobili 
kompromisy v oblasti zdravia a bezpečnosti alebo bezpečnosti potravín.
Viac informácií nájdete na stránkach www.hse.gov.uk  /  www.food.gov.uk

• Zabezpečte základný servis pre vaše vybavenie. Patrí sem aj servis počítačov!

• Pre niektoré prvky vybavenia platí povinnosť zo zákona ohľadom toho, ako často musia mať
servisnú kontrolu. Dbajte na to, aby ste to dodržali.

• Spotrebiče v noci nenechávajte zapnuté, ak to nie je skutočne nevyhnutné.

• Skontrolujte a premyslite si, či by vypnutie niektorých vecí mohlo mať akékoľvek nechcené
dopady na bezpečnosť osôb. Ak uvažujete o vypnutí chladničiek, pozrite si naše návrhy
ohľadom úspory energií pre potravinárske podniky.

• Vymeňte čo najviac žiaroviek za LED žiarivky.
• Prečítajte si príručky k vášmu vybaveniu ohľadom pokynov (alebo si ich nájdite na

internete) a overte ich energetické parametre. Stupnica je od G (taký typ hneď predajte!) po A.
• Ak používate niektoré vybavenie, ktoré spotrebúva príliš veľa energie, môžete si dovoliť kúpiť

náhradu, ktorá jej spotrebúva menej?

Dbajte na to, aby všetko, čo kúpite z druhej ruky, bolo v dobrom stave a aby to nieslo označenie 
CE.

• Nástroje ako napríklad Youreko vám ukážu, či prostredníctvom investovania do energeticky
účinnejšieho spotrebiča ušetríte: https://www.youreko.com/

• Ak musíte vykurovať vaše priestore, ako dobre sú zateplené? Môžete zlepšiť tepelnú izoláciu v
stenách a streche s cieľom úspory?
• Uistite sa, že nová izolácia nebráni prieduchom či iným vetrákom, ktoré zabezpečujú dôležitú

ventiláciu.
• Ak je to bezpečné, znížte teplotu na termostate.

• Zabezpečte, aby bola voda uchovávaná pri bezpečnej teplote v rámci predchádzania
hromadeniu baktérií Legionella pneumophila a aby bola udržiavaná minimálna zákonom
povolená teplota na pracovisku.

• Využívajte efektívnejšie riadenie teploty v priestoroch prostredníctvom zmeny v systéme
objednávania zásob.  Môžete znížiť potrebu mrazničky napríklad tým, že budete mať viac
objednávok na rozvoz?
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• Ak rozvážate jedlo, skontrolujte si vaše trasy a harmonogram, aby ste zistili, či môžete
ušetriť na palive zvýšením efektivity. Môžu pravidelní zákazníci upraviť svoje dni alebo časy
objednávok tak, aby vám umožnili viac donášok pri jednom výjazde? Prechádzate na vašich
trasách cez miesta s vašimi potenciálnymi zákazníkmi?

Dbajte na to, aby ste si udržali zmluvy na likvidáciu škodcov, servis vybavenia a odvoz odpadu. 
Problémy pri šetrení v týchto oblastiach majú v súčasnosti za následok množstvo zatvorených 
podnikov.

Ak by ste mali záujem o pomoc s čímkoľvek, čo sa týka vášho podnikania, náš priateľský a odborný 
obchodný tím podpory je k vám k dispozícii. Zavolajte nám na číslo 0114 224 5000 alebo nám pošlite 
e-mail na adresu BusinessSheffield@sheffield .uk
Viac informácii a pomoc ohľadom nákladov na bývanie vrátane viacerých zdrojov pomoci 
s dopadom na vašu firmu nájdete na adrese ww .sheffield.g .uk/costoflivin
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Získanie kontroly nad nákladmi a 
príjmom
V týchto mimoriadnych časoch vám môže pomôcť, ak sa vrátite k základom a 
skontrolujete si váš príjem, odchádzajúce platby a váš podnikateľský plán. 
Tento sprievodca vám pomôže s radami ako zlepšiť váš peňažný tok, s pochopením toho, čo každý 
produkt stojí a čo prináša, a so zhodnotením toho, či koncept vášho podniku v súčasnej situácii stále 
funguje vo váš prospech.

Riadenie peňažného toku

Urobte si rýchlu predpoveď peňažného toku
• Vypočítajte si svoj týždenný príjem a vyhodnoťte si príjem za mesiac.
• Potom naplánujte týždenné výdavky aplikované na mesiac, ktoré budú zahŕňať mzdy a účty za

energie.
• Potom hneď zistíte, či máte nejaké nedostatky a môžete začať konať.

Zníženie nákladov za dodávky

• Kedy ste naposledy vyhľadávali nového dodávateľa? Je možné, že nemáte tie najlepšie ceny za
vaše zásoby či suroviny.

• Porozprávajte sa s vaším súčasným dodávateľom. Má alternatívne produkty, ktoré sú pre vás
nákladovo efektívnejšie?

Ak ste si vypočítali váš peňažný tok, skúste popremýšľať nad vaším podnikateľským modelom a tým, 
či by ste ho mohli prispôsobiť, aby vám prinášal viac peňazí, ktoré potrebujete.

Naši pracovníci obchodných informácií ponúkajú individuálnu osobnú podnikateľskú podporu vrátane 
projekcií peňažného toku, poradenstva ohľadom dodávateľských zmlúv, nájmov a personálnej agendy 
a zmlúv.  Zavolajte im na číslo 0114 224 5000 alebo im pošlite e-mail na adresu  
BusinessSheffield@sheffield .uk
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Premyslite si prvky vášho podnikania

• Je koncept vášho podnikania vaším priateľom? Ste ochotný/-á upraviť svoj koncept, aby ste
udržali vaše marže na takej úrovni, aby ste boli schopný/-á vyplácať mzdy a platiť faktúry?
• Ak by ste napríklad otvorili predajňu s nulovým odpadom z etických dôvodov, ste si istý/-á,

že ľudia u váš budú nakupovať z tohto dôvodu?  Môže to znížiť plastový odpad a odpad z
potravín.

• Spýtajte sa vašich zákazníkov, prečo u vás nakupujú, a kde inde ešte nakupujú.  Môžete sa
niečo dozvedieť od vašich konkurentov?

• Ste si istý/-á, že ak niečo urobíte, vaša lokalita priláka zákazníkov, alebo je čas na
sťahovanie sa?  Môžete prenajať priestor inému podniku, ktorý je v prevádzke vtedy, keď vy máte
zatvorené, alebo ktorý má zásoby, ktoré dopĺňajú tie vaše?

• Prepočítajte si všetky hrubé marže (HM) pre každý produkt, ktorý predávate.  HM = hrubá
marža, ktorá je (predajná cena položky) - (náklad na výrobu / zaobstaranie tejto položky)
• Môžete si ponechať vaše súčasné ceny pri rastúcich nákladoch?
• O koľko viac si môžu vaši zákazníci dovoliť platiť, aby vám to umožnilo udržať si svoje marže?
• Ak máte zásoby alebo položku jedálneho lístka, ktorá vášmu podniku nič neprináša, odstráňte

ju.
• Ak nemáte registračný systém na sledovanie predaja podľa výrobku, začnite si viesť denník

predaja a ponechajte si ho vedľa vašej pokladne.
• Používajte jednoduchý sčítavací systém, aby ste zaznamenali, koľko z každej položky predáte

za týždeň (alebo za deň, ak je toho veľa).
• Pozrite sa na vaše marže v pomere k vášmu predaju - ak z položiek s nízkou maržou

nepredávate dostatok kusov, odstráňte ich a predávajte ich online alebo v predajni (ak nie sú
sezónneho charakteru).

Dbajte na to, aby vás zákazníci vedeli nájsť

• Ľudia budú ochotnejšie prichádzať, ak budete mať otvorené pravidelne.
• Dbajte na to, aby boli vaše otváracie hodiny aktuálne všade tam, kde sú inzerované (Google My

Business, sociálne siete atď.).
• Niektoré podniky počas veľmi slabej doby zatvárajú, ale postupom času to môže zákazníkov

odradiť. Môžete sa namiesto toho venovať v týchto priestoroch inej práci?
• Ak existuje konkrétny čas, kedy máte mimoriadne prázdno, mohli by ste to uviesť do inzercie pre

ľudí, ktorí potrebujú alebo preferujú návštevu v málo rušnom čase?

Ak by ste mali záujem o pomoc s čímkoľvek, čo sa týka vášho podnikania, náš priateľský a odborný 
obchodný tím podpory je k vám k dispozícii. Zavolajte nám na číslo 0114 224 5000 alebo nám pošlite 
e-mail na adresu  BusinessSheffield@sheffield .uk
Viac informácii a pomoc ohľadom nákladov na bývanie vrátane viacerých zdrojov pomoci 
s dopadom na vašu firmu nájdete na adrese  
www.sheffield.g .uk/costoflivin
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Pomoc s faktúrami
Táto písomná informácia uvádza dostupné druhy pomoci s platením faktúr vo vašom 
podniku a opis toho, ako fungujú. 

Schéma pomoci s platením faktúr za energie

Štát spustil novú schému pomoci s platením faktúr za energie s cieľom pomáhať iným spotrebiteľom 
energií, ako sú domácnosti.
Táto schéma má podobu zľavy na účty za plyn a energie na počiatočné obdobie šiestich mesiacov, 
počnúc 1. októbrom 2022.
Zľava sa vzťahuje na pevné zmluvy dohodnuté 1. apríla 2022 alebo po tomto dátume, a na domnelé, 
variabilné a flexibilné sadzby a zmluv .

Nemusíte urobiť nič.

Ak máte na zľavu nárok, zľava bude vo vašej faktúre uplatnená automaticky. 
Viac informácii o schéme pomoci nájdete vo vyhlásení na stránke: https://www.gov.uk/guidance/
energy-bill-relief-scheme-help-for-businesses-and-other-non-domestic-customers 

Nájdete tu:
• informácie o nároku,
• vysvetlenie výpočtu zľavy,
• niekoľko príkladov na ukážku toho, ako táto zľava funguje.

Dávajte si pozor na podvody! Nezabudnite, o zľavu nemusíte žiadať, nemusíte sa na ňu registrovať 
a nikomu nemusíte uvádzať žiadne údaje na to, aby ste túto zľavu získali. 
Ak vám príde správa so žiadosťou o bankové údaje alebo aby ste klikli na odkaz, je veľmi dôležité, 
aby ste nereagovali a namiesto toho to ihneď nahlásili. 
Pošlite snímku obrazovky s takouto správou e-mailom na adresu report@phishing.gov.uk a na adresu 
energy.bills.rebate@beis.gov.uk 

S podporou



Stále sa oplatí získať tú najlepšiu cenu a udržiavať nízku spotrebu.
Schéma pomoci s platením faktúr za energie funguje prostredníctvom štátnej dotácie na náklady za 
energie na jednotku. Vláda stanovila „strop” pre cenu, ktorú zaplatia iní zákazníci ako domácnosti za 
energiu za jednotku a nad tento strop doplatí energetickým spoločnostiam rozdiel.
To znamená, že:
• Stále platí, že čím viac energie spotrebujete, tým viac zaplatíte. Neexistuje žiadny strop na to,

koľko zaplatíte za vašu celkovú spotrebu, ale len na to, čo zaplatíte za každú jednotku.
• Energetické spoločnosti môžu stále zvyšovať ceny a keď sa schéma pomoci s platením faktúr za

energie skončí, budete opäť platiť plnú sumu. To znamená, že je stále rozumné dbať na to, aby ste
mali čo najlepšiu ponuku v prípade, že máte príležitosť uzatvoriť novú zmluvu.

• Energetické spoločnosti budú stále na vašej faktúre uvádzať plnú sumu, spolu so sumou
uhrádzanou štátom, aby ste videli, čo by energie stáli bez schémy pomoci s platením faktúr za
energie. To znamená, že stále môžete porovnávať ponuky dodávateľov, aby ste sa uistili, že
budete mať tú najlepšiu ponuku.

Sadzby pre firmy

Ak si myslíte, že budete mať ťažkosti s uhrádzaním svojej faktúry
Ak máte obavy súvisiace s platbou vašej faktúry so sadzbou pre firm , je veľmi dôležité, aby ste sa 
obrátili na tím pre firemné sadzby skô , ako uplynie termín splatnosti. 
V mnohých prípadoch sa tím bude vedieť dohodnúť na opatreniach alternatívnej úhrady, a táto 
dohoda je oveľa pravdepodobnejšia v prípade, že sa na tento tím obrátite včas.  Ak tento tím 
kontaktujte skôr, ako by došlo k uplynutiu dátumu splatnosti, znižuje to tiež riziko vzniku ďalších 
nákladov.
Na tento tím sa môžete obrátiť emailom na adrese Business.rates@sheffield.g .uk 

Pomoc so sadzbami pre firm
Existuje viacero typov dostupnej pomoci so sadzbami pre firmy v závislosti od vašej situácie a
druhu vášho podniku. Patrí medzi ne zľava pre rozšírený (zastropovaný) maloobchod, gastronómiu, 
ubytovanie a voľnočasové prevádzky, ktorý je k dispozícii do 31. marca 2023.
Môžete si overiť, či sú vám k dispozícii akékoľvek formy pomoci s firemnými sadzbami na našej
stránke na adrese https://www.sheffield.g .uk/business/business-rate-relief.

Ak by ste mali záujem o pomoc s čímkoľvek, čo sa týka vášho podnikania, náš priateľský a odborný 
obchodný tím podpory je k vám k dispozícii. Zavolajte nám na číslo 0114 224 5000 alebo 
nám pošlite e-mail na adresu  BusinessSheffield@sheffield .uk
Viac informácii a pomoc ohľadom nákladov na bývanie vrátane viacerých zdrojov pomoci 
s dopadom na vašu firmu nájdete na adrese ww .sheffield.g .uk/costoflivin

533.1




Accessibility Report


		Filename: 

		accessible - Cost of Living business resources_sk_SK.pdf




		Report created by: 

		Debbie Lee

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 3

		Passed: 27

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Skipped		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Skipped		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Skipped		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


