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orrv
PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona Č. 40612000 Sb., o hospodaření energií, a uyhlášky č. 26É,|2020 Sb., o energetlcké náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.. --- ,77

PSÓ obeq 67906 Senetářov

K.ú., parcelníč.: Senetářov, st. 81/1

Typ budovy: Rodinný dům

Celková eneryetlcky vztažná ptocha: 285,5 m2

KLAstF!KAčrtí rŘíon
Primární energie z neobnovite!ných zdrojů

kWh/(mz.rok)

Energetický specialista: lng. Stanislav Kučera

Osvědčeníč.: 0827

Kontakt: proje ktystave b. kuce ra @ sez na m,cz

RozDĚtENí ooonnÉ ENERGIE
MWh/rok

! Zemní plyn - 111,9 (98 %)

Fji ebktřina -2,o|2%|

UKAZATELE EN ERGETlcKÉ NÁRočruosrl

Celková dodaná energie

Vytápění

Chlazení

Nucené větrání

Úprava vlhkosti

Příprava teplé vody

osvětlení

Průměrný součinitel
prostuputeplabudovy, 0,92wl(rn',r}

Požadavek whlášky
na enerBetickou náročnost

není stanoven

Mimořádně
úsporná

_51

+ Lo2

Méně úsporná

+ I47

Nehospodárná E
+ L92

I3lillo.or,n, F

- 
237

Mimořádně
nehospodárná

Velmi
úsporná til

G
4to

399 twrr/(m'.ro*, G

373 lwtr/(m'.ro*, G

20 kwh/(m'.rok)

5 kwh/(m'.rok)

Měrná potřeba tepla
na vytápění 259 kwh/(m'.rok)



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 456201,0

PRŮKAZ ENERGETICrÉ ruÁROČNOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona č, 40612000 sb., o hospodaření energlí, a vyhlášlry ř, 26412020 Sb,, o energetické nároČnostl budov

úorur o BUDovĚ / rúísrĚ srnvsv

Obec: se netá řov část obce:

Ulice: č.p / č, or, (č.ev.): 77

katastrální území: se netá řov Převládající typ využití: Rodinný dům

Parcelní číslo pozemku: ý. 81/1 Památková ochrana budovy: Bez památkové ochrany

Orientační období výstavby: 1900 památková ochrana území: Bez pa mátkové och ra ny

POP|S HODNOCENÉ BUDOVY

Zóklodní členěnl budovy o zónování, typický profll užívání, popis konstrukcí obálky budovy o jejích technických systémŮ, významné renovace, apod,

ledná se o část původního statku okolo čtvercového dvora. objekt je zděný, částečně podk|epený se sedlovou střechou a nevyuŽitým podkrovím. Pouze nad

částí půdorysu do ulice je provedena nástavba patra.

Dům má částečně zateplené obvodové stěny, okna jsou vyměněná za plastová a dřevěná s dvojsklem.

Vytápění plynovým kotlem Protherm 24BOV ,22 kW, radiátory, v koupeIně topný žebřík,

Doplňkové topení krbovou vložkou.

ohřev TV průtokově plynovým kotlem,

Osvětlení kombinované podle CSN 73 0331-1.

Větrání přirozené.

GEoMETRlcKÉ cHARAKTERlsTlKY

Parametr Jednotky Hodnota

Objem budorry s upravovaným vnitřním prostředím m' 838,5

Celková plocha hodnocené obálky budovy m' 742,4

Objemový faktor hraru budovy m'/m3 0,89

Celková energeticky rrztažná plocha budovy m2 285,6

Podíl průsvitných konstrukcív ploše svlslých konstrukcí % II,7

VÝPOČrOVÉ ZÓHV

Energettckó nóroěnost budovy o hodnocení obálky je vypočteno pro budovu joko celek, kteró se při výpočtu múže členit do dllčlch zón, Budova je ěleněna
no ,Óry, upravovaným vnltiním prostředím (vyiápěň1 chlazent), keré mají deíinovonou návrhovou vnitřní teplotu |le ČSN 730540-3 o na zóny nevytópěaé.
Zónóm Jsou přiřozeny prďlly typlckého užlvónl,

ozn. Označení zóny Typ zóny dle ČSN 73 0331-1
Úprava vnitřního prostředí

Návrhová
vnitř. teplota
pro vytápění

Energetlcky
vztažná
plocha

Vytápění Chlazení ,c m'

z7 RD Obytné zóny - RD - byt x tr 20,o 285,6

PROTOKOL PRŮKAZU Llto

A lDENTtFlKAčtuí Úorue



Dodoná energie je dle §4 VyhlóŠky součtem vypočtené spotřeby energie o pomocné energie (čerpodlo, reguloce apod,) pro daný účel, Vypočtenú spotřebo
en9rgie vYchází z potřeby energie pro zojištění ťypického užívóní budovy se zohrnutím účinnostl technického systému, Do dodané energie se v souiadu s
VyhlóŠkou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ole vstupujl do výpočtu ve formě tepetných zisků

Energonosltel

vytápění |cnn,enl l ťl',T# l Írn:a l#inXrIosvltlenl I o,,.,n, | .",*",

% pokrytí

Dodaná energie v MWh/rok

ENERGIE oxot nílo pnosrŘroí

Za energ_ii okolnlho prostředí je pro účely prťtkazu považovóna energie zlskonó ze ilunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodanó pomocl technického zořIzenl
(solórnl kolehory, tepelné čerpodlo opod,). Dóle je sem zořdzeno výužitl odpodntho tepla z technológie.

Budova nevyuŽÍvá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.

Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 456201.0

PAtlVA

Zo paliva jsou pro ÚČely prŮkozu povaŽovóny elekrickó energle odeblranó z veřejné dlstrlbučnl síň, paliva pro spolovónl (uhll, dřevo, zemnl ptyn opod)
a energie dodonó ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zósobovónl tepelnou energiI (SnE|

Zemní plyn
93,4% 4,9% 98,3%

106,33 s,s7 111,90

Elektřina
o,2% I,5% L,7 %

o,26 1,69 t,95

CELKOVÁ DODANÁ ENERG|E

procentuelní podíl 93,6% 4,9 o/o 1,5 % Loo,o%

kWh/m2.rok 373 20 6 399

MWh/rok 106,60 s,57 1,69 113,86

Podíl dodané energle dle účelu Podíl dodané energie dle energonositele

l vytápění(93,6%)

Příprava teplé vody (4,9 %)

Eg osvětlení (1,5 %l

l Zemní plyn (98,3 %l

!]] Elektřina (1,7 %)

PROTOKOL PRŮKAZU 2/70

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 456201,0

primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojlch (např. elektrárny,
teptárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primórní energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodoné energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel
EÉÉ

§ĚĚ

Vytápění Chlazení ťlr','rx? "!fr[::i ,!;i!lffi, 
osvětlení , ort.tní Celkem

%pokryrí

Primárníenergie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok

ENERGoNoslTElE

Zemní plyn 1,0
9o,9% 4,8%o 95,7 %

106,33 5,57 111,íx)

Elektřina 2,6
0,6% 3,8% 4,3%

0,68 4,4o 5,08

PR|MÁRNÍ ENERG|E z NEoBNoVlTEtNÝcH zDRoJŮ ENERGIE

procentuelní podíl 9I,5% 4,8% 3,8 o/o íoo,o%

kWh/m2,rok 375 20 15 410

MWh/rok to7,o2 5,s7 4,4o 116,98

Podíl prlmární energle z neobnovitelných zdrojů dle účelu Podíl primární energie z neobnovitelných zdroiů dle energonositele

l vytápění(91,5%l

Příprava teplé vody (a,8 %)

§ osvětlení (3,8 %l

l Zemní plyn |95,7 %l

H Elekřina (4,3 %)

PROTOKOL PRŮKAzU 3l70

C PRIMÁRNÍ ENERG|E Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 456201.0

BllÁNcE DtE ENERcoNoslTEtŮ

Dodaná energie v MWh/rok

Leden únor Březen Duben Květen červen červenec Srpen zafl Řílen Listopad Proslnec

Celkem 18,68 L5,72 13,80 9,28 4,99 2,57 t,3t t,37 4,98 9,8s 14,17 t7,!s
Zemní plyn 78,44 L5,s2 13,63 9,74 4,87 2,46 7,2o I,25 4,83 9,69 13,97 L6,9I

Elektřina o,z4 020 o,77 o,74 o,I2 011 0,11 0,I2 o,I4 o77 o,2o o,23

Roční průběh dodané energle dle energonositelů

18,68

14,95

3
> 11,21

P

E 1,47

oó
3,74

0,0o

čeruen čeruenec Srpen

BllÁNcE DLE ÚčEtŮ SPoTŘEBY

Dodaná ener3ie v MWh/rok

Leden l]nor Březen Duben Květen červen červenec Srpen zall Řúen Listopad Proslnec

Celkem 18,68 ls,72 13,80 9,28 499 2,s7 1,3t t,37 4,98 9,85 t4,17 L7,15

Vytápění 17,99 15,11 13,18 8,7o 4,42 2,o2 o,74 0,80 4,39 9,24 13,54 16,46

Chlazení

Nucené větrání

Úprava vlhkosti

Příprava teplé vody o,47 o,43 o47 o,46 o,47 o,46 o,47 o,47 o,46 o,47 0.46 o,47

osvětlení o,2! 0,18 0,15 o,I2 0,10 0,09 0,09 0,10 0,72 0,15 o,77 o,2l
ostatní

Roční plůběh dodané energie dle účelů spotřeby

14,95

3
> 77,27

,2 7,47

ó
3,74

0,00 I I
Květen Čeryen Červenec srpen

* Přípíava teplé vody

l
záři

I osvětlení

PROTOKOL PRŮKAzU 4/Io

l ElektřinaI Zemní plyn

l Vytápění



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 456201,0

BltANcE PRo REŽ|M VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou dtořeny prostupem tepla přes konstrukce obólky budovy, clleným vétránlm a neřIzeným větránlm netěsnostmi - lnÍlltracl,
Ztráty energie jsoui části pokryty využltelnými solárnlmi a vnitřnlmi zlsky. Výslednó bilance představuje potřebu energle na vytópěnl budow, ktercu je nutné
d odot so ustovo u vytó pěn l.

zrRÁTY ENERGlE vYUž[EtNÉ zlslť ENERGlE PRo REžM VYTÁPĚNí

Prostup tepla obálkou budovy

MWh/rok

68,581 Solární zisky

MWh/rok

4,62l

Větrání 5,968 Vnltřní zisky - lidé L,9L4

Netěsnosti obálky - lníiltrace 8,316 Vnitřní zisky - osvětlení a technologie 2,360

Celkem 82,86s Celkem 8,895

PoTňEBA ENERGIE NA \,YTÁPĚNí | tvtwtr/rok | 73,97! '.rok i 259

BllANcE PRo REŽ|M cHujzENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci prŮkazu není prováděn výpočet tepelné stability
v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

Bllance ztrát energie (%) Bilance potřeby ener3le na vytápění (MWh/rok)

l Kce k zemině (3q9 %l

I Kce k nevyt, prost, |29,3%|

l stěnyvnější(18,o%)

l Netěsnosti (9,6 %t

l větrání(s,sxl
Výplně ofuolů (4,8 %)

E střechy (o,s %l

Graf nezobrazuje záporné
hodnoty.

solární zisky (46)

l vnitřnízisky _ lidé (1,9)

i l vnitřnízisky-ostatní(2,4)

l Potřeba energie
na vytápění (74,0)

PROTOKOL PRŮKAZU 5 /Lo

E B|LANCE TEPELnÝcn ToKŮ



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 4562OJ'O

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcl no systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředl, jež tvořl venkovnl
vzduch (EXT), přilehlá zemino (ZEM), vnitřnlvzduch v přilehlém nevytdpěném prostoru (NEWT) nebo sousednl budově (SoUS),
Budovo mŮŽe bý,t rozděleno no teplotní zóny o různých nóvrhových vniďnlch teplotách s různými požodovky na obolové konitrukce,
Hodnocené konstrukce jsou porovnóvóny s referenční hodnotou, kteró odpovldá platnému požodovku pro novostavby,

Přehled stavebních prvků a konstrukcí
na obálce budovy

Návrhová
vnltřní

tep|ota zóny

Přiléhající
prostředí

Plocha
konstrukce

Součlnitel prostupu tepla konstrukce

Vypočtená
hodnota

požadavek
čsn

73o54ÍJ-2

Referenční
hodnota

Dosažená
úroveň

vypočtená /
referenční
hodnotaOzn. Název ,c

m2 Wm2.K

STřNY VNĚJŠÍ 24o,2

sV1 Stěna CP 500 20,0 ExT 77,6 1,138 0,30 0,30 379%

sV2 Stěna CP 600 + EPS 20,o EXT 66,4 o,294 0,30 0,30 9a%

sV3 stěna CP 450 20,o EXT L5,L 1,389 0,30 0,30 463%

sV4 Stěna cP 450 + EPS 20,o ExT t9,6 0,309 0,3o 0,30 Io3%

sV5 stěna cP 300 + EPs zo,o EXT 6L,4 o,327 0,30 0,3o Io9%

sTŘEcHY 11,0

sT1 střecha šikmá 200 EXT 11,0 0,360 o,24 o,24 Lso%

KONSTRUKCE K ZEMlNĚ 181,9

Rzl. podlaha na zemině 20,o ZEM 181,9 L,276 0,45 o,45 284%

KONSTRUKCE K NEVVTÁPĚNÝM PROSTORŮ M 275,7

KN1 Stěna CP 450 k nevytáp. 7o,o N EVYT 18,5 t,255 0,60 0,60 209 Yo

KN2 Stěna k půdě zdivo 200 NEVYT t8,7 1,s7s 0,30 0,30 525%

KN3 Stěna k půdě dřevo 20,o NEVYT L8,4 0,358 0,30 0,30 LLg%

KN4 Strop k půdě dřevo 20,o NEVYT 4,2 0,366 0,30 0,30 t22%

KN5 Podlaha nad sklepem 20,o NEVYT 24,o o,753 0,60 0,60 L26%

KN6 Strop k půdě 20,o NEVYT I92,o L,o42 0,30 0,30 347 %

výpt-nĚ owonů 33,6

Vo1 Okna plast 20,o EXT 28,9 L,2oo 1,50 1,50 80%

Vo2 Dveře p|ast 20,o EXT 2,3 1,400 t,70 \ro 82%

Vo3 okno dřevo 20,o EXT 0,5 1,800 1,50 1,5o t2o%

Vo4 střešní okno 20,o EXT 1,8 1,400 I,4o L,4o Ioo%

TEPEINÉ VAZBY

Vliv tepelných vozeb vy]adřuje úroveň tepelně technlcké kvality řešen| napojenl jednotlivých konstrukcl (např vnělšI stěny na střechu, popř, no výplň oworu) o
přIpadný prúnlk tyčového ptvku stavební konstrukcl, které mohou při řešenl přinášet zeslaben| tloušťky tepelnělzolační vrctvy, narušenl Jetl souvlslosti a
na rušenl vod lvéJšI ml prvky,

Vliv tepelných vazeb 0,10o 0,020 sjo%

PROTOKOL PRŮKAZU 6lIo

F OBÁUn BUDOVY



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 456201.0

VYTÁPĚNí

V přípodě, že je zdrojem teplo zařízení pro kombinovonou výrobu tepla o elekřiny nebo solórní systém, jsou bilonce uvedeny v samostatné tobulce,

ozn. Zdroj tepla

Soustava vytápění uvnitř budovy

Celkový
Jmenovid
tepelný
výkon

Palivo

Spotřeba
energle na
vpápění v

palivu

Sezónní
účinnost

výroby tepla

Sezónní
účlnnost

distrlbuce a
akumulace

tepla

Sezónní
účlnnost

sdílení tepla

Potřeba tepla
na vytápění

% pokrytí

kW MWh/rok % coP % % MWh/rok

nI PIynový kotel 22,I zemní plyn 106,3 85,0 93,0 88,0
too,o%

74,o

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V přtpodě, že je zdrojem tepla zařIzení pro kombinovanou výrobu teplo a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tobulce.

Ozn. Zdroj pro přípravu teplé vody

Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy

Celkový
jmenovitý
tepelný
výkon

Palivo

spotřeba
energie na
přípravu

teplé vody v
palivu

Sezónní
účinnost

výroby tepla

Sezónní
účinnost

distribuce a
akumulace
teplé vody

Sezónní
potřeba teplé

vody

Potřeba tepla
na ohřev

teplé vody

%pokrytí

kW MWh/rok % coP % m3/rok MWh/rok

ZlI Plynový kotel 22,I zemní plyn 5,6 85,0 80,6 73,o
loo,o%

3,8

osvÉrlENÍ

ozn. Osvětlovací soustava / zóna

Převažuiící
typ

světelných
zdrojů

Odpovídající
energeticky

rrztažná
plocha

Průměrná
požadovaná
osvětlenost

Průmělné korekční činitele soustavy

Typ
světelných

zdrolů

Řízení
soustaW

konstantní
osvětlenost

závlslost na
denním
světle

m' ux

os1 RD
kombinovaná

soustaVa
285,6 100,0 I,7o 1,00 1,00 0,80

PROTOKOL PRŮKAZU 7 lLo

G TECHNtCKÉ SYSTÉMY BUDOVY



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 456201,0

te novrŽen soubor opotřenl, která oproti hodnocenému stovu budovy dále snižujl jejl energetickou núročnost o zvyšují podIl olternotivnlch systémů dodávky
e.nergle. _V 

postupných kroclch jsou navržena jednotlivó opotřenl, která jsou nósledně hodnocena joko soubor opotření včetně zahrnutl synergtckých vllvů
(úspornó opatřenl se novzótem ovlivňují).

sNížENí cELKovÉ oooenÉ ENERG|E

V prunlm.kroku nóvrhu je doporučeno snlženl potřeby energie. Typicky se ledná o sníženl tepelných ztrát obólkou budovy zoteplenlm nebo snlžení tepelné
zótěŽe v letním období inltoldcl stínlclch ptvků, Nósledně je vyhodnocena možnost zpétného zIskávóní energie (odpadni vody-nebo vzduchu, odpodnI teplo
z chlazenl) o moŽnost vyuŽití odpadnlho teplo z technologil. V kroku tři Jsou navrženo opotřenl ke zvýšenl eiergettcké tlčinnósti výroby, distrtbuce, akumuloce
o sdílení energie technickými systémy,

tlsporné opatření Popis návrhu

KRoK 1 Zlepšení konstrukcí a prvků
obálky budotry vč. stínění

ZatepIení nezatepIených konstrukcí,
optimaliZace tepelných mostů a vazeb,
ZVýšení VzdUchotěsnostj

KRox 2 Využití zařízení pro zpětné
získávání tepla

lnstalace nuceného větrání s rekuperaci

KRoK 3 Zlepšenl účlnnosti
technických systémů budovy

lnstalace LED osvětlení,

POSOUZENÍ PROVED|TEINOST| ALTERNAT|VNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGlE

Hodnocenl olternotivních systémťl dodávek energie Je provedeno no stavu budovy po reolizaci navržených krokťt 1-3, tedy po snlženl celkové dodoné energie,

Alternativní systém dodávky energle
proveditelnost

Popis návrhu
Technická Ekonomická Ekologická

KRoK 4

Místní systémy využívaJící
energie z OZE ANo ANo ANo

FV 5ystém,

Komblnovaná výroba
elektřiny a tepla NE NE NE

Není žádný návrh.

soustava zásobování
tepelnou energií NE NE NE

Není žádný návrh

Tepelná čerpadla ANo ANo ANo

l L na topenl a onl eV l V.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření

Zateplení nezateplených konstrUkcí

Optimalizace tepelných mostů a vazeb.

ZVýšení VzdUchotěsnosti Instalace nUceného Větrání s rekuperací
lnstalace LED osvětlení. FV systém, 20 panelů na jih, sklon 40", připojeni do sítě
TČ na topení a ohřev TV

Potřeba energle na vytápění,
chlazení a přípravu teplé

vody
Celková dodaná energie

Primární energie z
neobnovitelných rdrojů

energie Klasifikační třída primární
anatoia t naahnnvitplnúch

kWh/m2.rok kWh/m'.rok kWh/m2.rok zdrojů energie

MWh/rok MWh/rok MWh/rok

Hodnocená budova
277 399 410 G77,8 113,9 tll,o

§oubor navržených opatření
r29 167 108 G36,8 46,4 30,9

743 231 3o7
u5P9rc ĚncítlĚ

4t,o 67,s 86,1

PROTOKOL PRŮKAzU 8/Io
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cEtKovÉ HoDNocENí PLNĚní požnolvrŮ vYHtÁšKY

Požadavek vyhlášky dle: není požadavek Splněno: není požadavek

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budorry: Dokončená budova a její změna

SnBení referenční hodnoty primární
energle z neobnovitelných zdroJú
energie

Druh budorry nebo zóny

Energeticky vztažná
plocha

Měrná potřeba na
vytápění rďerenční

budovy
Míra snížení

m' KWh/m2.rok %

obytná 285,6 118 3,0

PŘEHIED PLNĚNí ávAzNÝcx požnolvxt] wltÁšxv

V přlpadě, že pro danou oblost vyhlóška nestonovuje požodovek, tobulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený palamet1 Jednotka ozn. Hodnocený prvek budovy
Návrhová

vnitřní
teplota zóny

Přiléhající
prostředí

Vypočtená
hodnota

Rďerenční
hodnota Splněno

MĚNĚNÉ/NovÉ sTAVEBNí pRvKy A KoNsTRuKcE

Hodnocenl splněnl požadavku ]e vyžadovdno u změny dokončené budovy při plněnl požodavku na energetickou nóročnost budovy podle § 6 odst. 2 plsm, c)

x

MĚNĚNÉ/NovÉ TECHNlcKÉ sYsTÉMY

Hodnocenl splnění požodavku je vyžodovóno u změny dokončené budovy při plnění požadavku no energetickou nóročnost budovy podle § 6 odst. 2 pÍsm. c)

x

OBÁIKA BUDOVY

Hodnocení splněnI požadovku je vyžadovóno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požodavku na energetickou nóročnost budovy podle § 6
odst. 2 písm. a) a písm.b)

x

cEtKoVÁ DoDANÁ ENERGIE

Hodnocenl splnění požadovku je vyžadovóno u nové budovy o u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou nóročnost budovy podle § 6
odst.2 písm.b)

x

PRlMÁRNÍ ENERG|E z NEoBNovlTEtNÝcH zDRoJŮ ENERG|E

Hodnocení splnění požodavku je vyžadovóno u nové budovy o u změny dokončené budovy při plnění požadavku no energetickou nóročnost budovy podle § 6
odst.2 písm.o)

x

PROTOKOL PRŮKAZU 9lIo
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MErODA YÝPOČTU

Použld software: ENERGlE (Svoboda Software} verze software: Verze 2021,0

klimatická data: Jednotná pro Čn - Čstl 73 0331-1 Metoda výpočtu: Měsíční krok podle EN lSO 52016-1

ÚOrue O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍZDROJE |NFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba: https://www. mpo-efekt.czlczlekis

Katalog úspor energie; http://www.kataloguspor.czl

ENERGEnclď sPEclAtlsTA

Jméno / obchodníflrma: ln8. Stani5laV Kučera Číslo oprávnění: 0827

Telefon: 774407165 E-maill proje ktystaVeb. kuce ra @sezn a m,cz

URČENÁ OSOBA

V PříPodě, Že je energetickým specialistou právnickó osoba, musí být v soulodu s §1o odst. 2 písm. b) určeno fyzická osoba, kteró je držitelem opróvnění k
výkon u či nnosti e ne rg etické ho s peci ol i sty.

Jméno a příJmení: Číslo oprávnění:

PIÁTNOST PRŮKAZU

Dle zákona č, 406/2000 Sb. §7o odst. 4 je Platnost průkazu 7O let ode dne jeho vyhotovení nebo do většI změny dokončené budovy onebo do změny způsobuy!!l!4ry1"! r, b2P ř l P r o v f te P l é v o dv.

Evldenční číslo průkazu: 456201.0

Podpis energetického
speciallsty:

Datum vyhotovení průkazu: 20,o9,2022

Platnost průkazu do: 20.09.2032
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