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PRoToKoL PRŮ KAZU

Úč el zpracování  prů kazu

EN n Budova už í vanáorgánem veřejné  moci

M Pronájem budovy nebojejí  č ástif]  Prodej budovy nebo její  č ásti

! VětŠ í  změna dokonč ené  budovy

! Jiný ú č el zpracování ''

Základní  i

ldentifikač ní  ú daje budovy

Adresa budovy (mí sto, ulice, popisné  č í slo, PSČ ): Baranova '189916, 130 00 Praha 3

Katastrální  ú zemí : Žizt< 'ov

Parcelní  č í sto:
1 509

)atum uvedení  budovy do provozu
'nebo předpokládané  datum uvedení  do provozu): 1937

y'lastní k nebo stavební k: Společ enství vlastní ků  Baranova 6, Praha 3

\ dresa: Baranova 1899i6, 130 00 Praha 3

C: 24848603

lel./ e-mail:
725740722

Í



Typ budovy

Rodinný dů m
Bytový dů m Budova pro ubytováni a stravováni

Administrativni budova
, Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdě lávání

Budova pro sport Budova pro obchodní  Úč ely Budova pro kulturu

Jiné  druhy budovy:

Geometrické  charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Sbjem budovy V
iobjem č ástí  budovy s upravovaným vnitřnfm prostředí m Vymezený
mě jš í mi povrchy konstrukcí  obálky budovy}

(..nt) 11 945,0

Celková plocha obálky budovy'A
(soulet vně jŠ í ch ploch konstrukcí  ohranič ují cí ch ob'jem budovy V) (rt) 3 989,5

objemový faktor tvaru budovy AAl
1m2lm3; 0,33

Celková energeticky vztaŽná plocha budovy Ac (mt) 3 565,00

Druhy energie (energonositelé }  už í vané  v budově

Hnědé  uhli Č erné  uhlí

Topný olej i Propan-butan/LPG

Kusové  dřevo, dřevní  š těpka Dřevěné  peletky

Zemní  pýn Elektřina

Soustava zásobování  tepe lnou energi í  (dá lkové  teplo):

oadí l oZE: do 50 o/o vč etně , nad 50 da 80 Vo, |  ] ' nad80 Yo

Energie okoln í ho prostřed í  (např. slu neč n í  energie)

Úč el:  ' na vytápění , g t pří pravu teplé  vody, na výrobu elektrické  energie

Jiná paliva nebo jiný typ zásobování :



dodávané  mimo budovu

i Teplo Žaane

lnformace o stavební ch prvcí ch a konstrukcí ch a technickÝch svsté mech

A) stavební  prvkv a konstrukce

plaa.1) poŽadavkv na sou| )inltel prostupu te

Konstrukce obálky budovy

PIocha

4

Souč initel prostupu tepla

Č initel
teplotní
redukce

bj

Měrná
ztráta

prostupe
m tepla

6tj

Vypoč tená
hodnota

Referenč ní
hodnota

UH,rqi

Splněno

[m'] [W(m'.K)] tw(m'.K)l (ano/ne) F] WK]
(onstrukce č 'H'l:  strop nad sUteré nem 522,00 1,29 0,60 NE 0,43 289,55

5,00 .29 0,24 NE ,00 6,45

(onstrukce č .H3: Plochá střecha 527,OO 1,30 0,24 NE no 68s, 1 0

(onstrukce č 'V1: Stěna vně iš í  - 1 2 598,00 1.20 0,30 NE oo 3 1 17,60

)kno 89,00 ,20 1,50 ANO 106,80

/Ýkladce 25,60 3,30 '1,50 NE oo 84,48

)kno 123,00 '1,20 1,50 ANO 147,60

/Ýkladce 22,50 3,30 1,50 NE ,00 74,25

)kno 23,40 1.20 1,50 ANO .00 28.08

)kno 43,70 1.20 1,50 ANO ,00 52.44

)Veře 8.40 4,00 1,70 NE .00 33.60

)veře 1.90 1.70 1,70 ANO .00 3.23

reDé lné  Vazbv mezi konstrukcemi 3 989.50 .10 0.02 NE .00 398.95

Celkem 3 989,50 5 028,'13

í  splnění  pož adavku je výadováno jen u a

vě tš í  změně  dokonč ené  budovy v pří padě  plnění  pož adavku na energetickou nároč nost budovy podle$ 6 odst. 2 pí sm. c).

a poŽadavky na prú měrný souč inite te

Zóna

Převaž ují cí  návrhová
vnitřní  teplota

omj

Objem
zóny

vj

Referenč ní  hodnota prů měrné ho

souě initele prostupu tepla zóny
Uemni

rcl lmtl [w(mt.x)l

CelÝ obiekt 20 11 945,00 0,41



Budova

Prů měrný souě lnitel prostupu tepla budovy

Vypoč tená hodnota
Uem

(Uem =  HT/A)

Referenč ní  hodnota
Uem,R

(UemR =  E(Vj'U"- nt)/V)

SpIněno

M/@',K)l [W/ (m'K)] (ano/ne)

Objekt 1,26 0,41 NE

ie VyŽadováno u nové  budovy, budovy s té měř nulovoL

energie a u Vě tš Í  změny dokonč é né  budovy v pří padě  plnění  poŽadavku na energetickou nároč nost budovy podles 6 odst. 2 pí sm. a) a pí sm'b )'

B) technické  svsté mv

b.1.a) vytápění

Poznámka: '1)symbol x znamená, Že není  nastaven poŽadavek na referenč ní  hodnotu,

2) v pří padě  soustavy zásobování  tepelnou energií  se nevyplň uje

Hodnocená
budova/zóna

Typ zdroje
Energo-
nositel

Pokrytí  dí lč í
potřeby

energie na
výápění

Jmenovit'ý
tepelný vtýkon

Úč innost
vtýroby
energie
zdrojem

tepla qx,n"n

Úč innost
distribuc
e energie

na
výápění

Qr,ais

Úě innost
sdí lení
energie

na
vytápění

4n.".

(-) (-) (% ") (kw (T") (% ) (% ")

Referenč ní
budova

x1) X X X 80 85 80

Hodnocená
cudova/zóna

Kotel Zemní plyn '100 332 95 95 99

Hodnocená
rudova/zóna

lodnocená
rudovď zóna



Pož adavek splněn
Úč innost vrýroby

energie zdrojem tepla

rlx,g"n h€bo GoPg,n"n

Úč innost v'ýroby
energie

referenč ní ho
zdroje tepla

rlH,gen,rq

nebo
coPH,s"n

Hodnocená
budova/zóna

Typ zdroje

Poznámka: Hodnocení  splnř ní  poŽadavku je výadováno jen u vř tš í  zmř ny dokonč ené  budovy a pč i j iné ' neŽ

vř tš í  zmř nř dokonč ené  budovy v pópadř plnř ní  pož adavku na energetickou nároč nost budovy podle$ 6 odst. 2 pí sm' c)'

b.2.al chlazeni

Hodnocená
budova/zóna

Tvp
systé mu
chlazení

Energo-
nositel

Pokrytí
dí lč í

energie na

chlazení

Jmenovihý
chladicí
vtýkon

Chladicí
faktor zdroje

chladu
EERc,e"n

Úč innost
distribuce
energie na

chlazení
4 cdis

Úč innost
sdí lení

energie na
chlazení

lc,e.

(-)
(-) (% ) (kv,l) r-) (w (% )

Referenč ní  budova X X X X 85 85

{ odnocená
rudova/zóna



b. 2. b) pož adavky na ú ě innost technické ho u k chlazení

Hodnocená budova/zóna

Typ systé mu
chlazení

Chladicí  faktor zdroje
chladu EER",s.n

Chladicí  faktor
referenč ní ho zdroje

chladu EER",e"n

Pož adavek splnřn

C) o H (ano/ne)

Objekt nent

Poznámka: Hodnocení  splnění  poŽadavku je vyŽadováno jen u vě tš í  změny dokonč ené  budovy a při j iné ' neŽ

vě tš í  změně  dokonč ené  budovy v pří padě  plnění  poŽadavku na energetickou nároč nost budovy podle$ 6 odst. 2 pí sm. r

b.3.) v

Hodnocé ná
budova/zóna

Tvp
vřtrací ho
systé mu

Energo-
nositel

Tepelný
v'ýkon

Chladí cí
vtýkon

Pokrytí
dí lč í

potrbby
energie

na
vřtrání

Jmenovid
elektrický

pů kon
systé mu
vřtrání

Jmenoviý
objemovtý

prě tok
vřtrací ho
zvduchu

Mřrný
pů kon

ventilátoru
systé mu
nucené ho

vřtrání
PsFp.nu

(-) (-) (kvv) (kw (% ) (kw (m'/hod) (W.s/m"1

i'eferenč ní
rudova

X X X X X X X 1750

lodnocená
rudovalzÓna

IL-



b.4.) ú prava vlhkosti vzduchu

Hodnocená
budova/zóna

Typ systé mu
vlhč ení

Energo-
nositel

Jmenovitý
elektrický pří kon

Jmenovitý
tepelný ýkon

Pokrytí  dí lč i
dodané

energie na
ú pravu

vlhkosti

Úě innost
zdroje
ú pravy

vlhkosti
systé mu
vlhč ení
Í | p6+ ,gen

(-) (-) (kw (kvý) (w (% ,)

Referenění
budova

X X X X X 70

Hodnocená
budova/zóna

Hodnocená
budova/zóna

Tvp
systé mu

odvlhěení

Energo-
nositel

Jmenovi$ý
elektrický

pří kon

Jmenoviý
tepelný vtýkon

Pokrytí  dí lč í
potřeby
energie

na ú pravu
odvlhč ení

Jmenoviý
chladí cí
v'ýkon

Úě innost
zdroje
ú pravy

vlhkosti
systé mu
odvlhč ení

4 Ru-,g.,

(-) H (kvw (kw (% ) (kw ('/ ")

l'eferenč ní  budova

X X X X X X 65

Hodnocená
budova/zóna



b.5. a) póp rava tepIé  vody IV

Hodnocená
budova/zón

a

Systé m
pópravy

TV
v budovř

Energo-
nositel

Pokrytí
dí lě í

poté by
energie

na
pópravu

teplé
vody

Jmenovit

ý pókon
pro ohé v

TV

Objem
zásobní k

UTV

Úě innost
zdroje

tepla pro
pč í pravu

teplé
vody

1)

4.,gen

Mř rná
tepelná
ztráta

zásobní ku
teplé  vody
vztaž ená
k objemu

zásobní ku
v litrech

Qw,st

Mřrná
tepelná ztráta
rozvodů  teplé

vody
vztaŽená
k dé lce

rozvodů  teplé
vody
Q w,dí s

H (-) (% ) (kw (titry) (% ) (kWh/ t.den) (kWh/m.den)

Referenč ní
budova

X X X X X 85 0,007 0,1 500

Hodnocená
budova/zóna

Zemní  plyn Voda 100 332 500 95 0,006 3,2442

v pří padě  soustavy zásobování  tepelnou energií  se

b. 5. b) poŽadavkv na Úě innost technické ho svsté mu k

Hodnocená
budova/zóna

Typ systé mu
k pópravř teplé  vody

Úě innost zdroje tepla
pro pópravu teplé

vody rl * ,n"n

nebo COPw,gen

Úě innost
referenění ho

zdroje tepla pro
pč í pravu teplé

vody q w,gen, rq

nebo COPw,gen

PoŽadavek splnřn

(-) (% ) (% ) (ano/ne)

Objekt Akumulač ní 95 85

Poznámka: Hodnocení  splnění  poŽadavku je vyŽadováno jen u vě tš í  změny dokonč ené  budovy a při j iné ' než
vě tš í  změně  dokonč ené  budovy v pří padě  plnění  poŽadavku na energetickou nároč nost budovy podle$ 6 odst. 2 pí sm. c)



b.6.) osvě tlení

Hodnocená
budova/zóna

TYP
osvě tlovací
soustavy

Pok'ýí  dí lě í
potřeby energie

na osvě tlení

celkov'ý e!ektrický
pří kon osvě tlení

budovy

Prů měrný měrný pří kon pro

osvě tlení  vztaž ený
k osvě tlenosti zóny

P r,u

C) (% ) (kvr) (W/ (m2.tx)

Referenč ní
hrrdova

X X X 0,05000

Hodnocená
budova/zóna

Žárovky,
záÍ ivky

100 8,021 0,05000

Enerqetická nároč nost hodnocené  budow
seznam uvaŽovanÝch zón a dí lč í  dodané v budově

Hodnocená
budova/zóna

Výápění
EPn

chIazení
EPc

Nucené
vě trání  EPe

Pří prava
teplé  vody

EPw
osvě tlení  EP.

Výroba zoZE
nebo

kombinované
vtýroby elektřiny a

tepla
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(kWh/m2.rok) (kWhlrok) (kWhlrok) { kwhhok) (kWhhok)

IU 249850 0 249450 175703 Ref, budova
výápění

145 516972 0 516972 467203 Hod- budova

Ref. budova
Chlazení

Hod. budova

Ref. budova
Větrání

Hod. budova

Ref. budova Úprava
vlhkosti
vzduchuHod, budova

79 282411 0 282411 236823 ReÍ . budova
Pří prava

teplé  vody
/ b 270600 0 270600 236823 Hod, budova

10 36096 0 36096 36096 ReÍ - budova

osvě tlení
11 401 06 0 401 06 401 06 Hod. budova

o.



energie umí stč ná v budovč , na budovč  nebo na pomoc

Faktor
neobnoviteln

é  primární
energie

Faktor
celkové
primární
energie

d1) rozdč lení  dí lří ch dod

podle energonositelů

energií , celkové  primární  energie a primární  energie

Energonositel

Dí lří
vypořtená
spoté ba

energie/Pomoc
ná energie

Faktor celkové
primární
energie

Faktor
neobnovitelné

primární  energie

Gelková
primární
energie

Neobnovitelná primární
energie

(kWh/ rok) (-) (-) (kWh/ rok) (kWh/ rok)

Zemní plvn 787572 1,1 1,1 866329 866329

!lektřina 40'106 3,2 3 128340 120319

Siomasa 1-1 0,1 0 0

Jnědé  uhlí 1,1 1,1 0 0

3erné  uhlí 1,1 1,1 0 0

celkem X X 994669 986648

d2) rozdč lení  dí lří ch dodaných energií , celkové  primární  energie a neobnovitelné  primární  energie

podle referenřni budova

typ spotěeby

lJllr I

vypořtená
spot&ba

Faktor
celkové
nnmarnl

Faktor
neobnovitelné

orimární

CeIková
primární
enerqie

Neobnovitelná
primární  energie

(kWh/ rok) (-) (-) (kWh/ rok) (kWh/ rok)

'/ ytá9é ní 249850 1 1,1 274835 274835
)řÍ prava teplé  Vody 282411 1.1 1,1 31 0653 31 0653
)hlazeni 0 3 3 o 0
tí echanické  vě trání 0 3 3 0 0
Jprava vlhkosti vzduchu 0 3 3 0 0
fsvě tlení 36096 3 3 108287 108287

celkem X X 693774 653774



e) pož adavek na celkovou dodanou

(6) Referenč ní  budova
(kWh/ rok)

568357

Splněno (ano/ne) NE
(7) Hodnocená budova 827678

(8) Referenč ní  budova
(kWh/m2.rok)

159

(e) Hodnocená budova 232

na neobnovitelnou

(10) Referenč ní  budova
(kwhhok)

693774

Splněno (ano/ne) NE
(11) Hodnocená budova 986648

(12) Referenč ní  budova (Í .1ol m2)
(kWh/m2 )

195

(13)
Hodnocená budova (í .1 1 l m2)

277

g) primární  energie hodnocené  budovy

(14)
celková primární  energie (kWh/ rok) 994669

(15)
obnovitelná primární  energie (í .14 - ř.11) (kWh/ rok) 8021

(16)

VyuŽití  obnovitelných zdrojů  energie z
hlediska primární  energie
(r.15lř.14X100) (% ) 0,8



Posouzení  proveditelnosti

Alternativní  systé my
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Technická proveditelnost

Ekonomická
proveditelnost

Ekologická
proveditelnost

Doporuč ení  k realizaci a

zdů vodnění
Pro ú č ely zpracování  není  poŽadováno na základé  Vyhl. 78l2O13 Sb.

Datu m vypracován i ana| ýzy

Zpracovatel analýzy

Energetický posudek

povinnost vypracovat energetický posudek Ano/Ne

enerqetický posudek ie souč ástí  analýzy Ano/Ne

datum vypracování  energetické ho
oosudku

zpracovatel energetické ho posudku

AnalÝza technické . ekonomické  a ekoloqické  proveditelnosti alternativní ch svsté mů

dodávek enerqie u norr'ých budov a u vě tš í  změnv dokonč enÝch budov

r-



Doporuč ená technickv a ekonomickv vhodná opatření
í  eneroetické  nároč

Pozn.:  Pro ú ěely zpracování  není  poŽadováno na základř Vyhl. 78/2013 Sb.

Předpokládaná
dodaná energie

Předpokládaná
ú spora celkové

dodané
energie

Předpokládaná
ú spora

neobnovitelné
primární  energie

pruky a konstrukce budovy.:

a vlhkosti vzduchu



Posouzení  vhodnosti opatření

opatření
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[ echnická
rhodnost

Funkč ní  vhodnost

Ekonomická
lhodnost

Doporuč ení  k rea!izaci a
zdů vodnění

Pro ú č ely zpracování  není  poŽadováno na základě  Vyhl. 78/2013 Sb.

Datum vypracování
coporuěených opatření

Zpracovatel analÝzy

Energetický posudek

energetický posudek je souč ástí  analýzy

datum vypracování  energetické ho
posudku

zpracovatel energetické ho posudku

Pozn':  Pro ú č ely zpracování  není  poŽadováno na základě  Vyhl. 78/20'13 Sb.

l-



Nová budova nebo budova s té měř nulÓvou spotřebou energie

' Splň uje poŽadavek podle $ 6 odst. 1

' Tří da energetické  nároč nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Větš í  změna dokonč ené  budow nebo iiná změna dokonč ené  budow

' Splň uje poŽadavek podle $ 6 odst. 2 pí sm. a)

' Splň uje poŽadavek podle $ 6 odst. 2 pí sm' b)

' Splň uje poŽadavek podle $ 6 odst. 2 pí sm. c)

' Plnění  poŽadavků  na energetickou nároč nost budovy se nevyŽaduje

' Tří da energetické  nároč nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova už í vaná oroánem veřeiné  moci

' Tří da energetické  nároč nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronájem budovy nebo její  č ásti

' Tří da energetické  nároč nosti budovy pro celkovou dodanou energii D - Mé ně ú sporná

Jiný ú č el zpracování  prů kazu

' Tří da energetické  nároč nosti budovy pro celkovou dodanou energii

ene cké ho
Jmé no a pří jmení lng' Petr Suchánek, Ph.D.

3í slo oprávnění  MPo 329

Podpis energetické ho specialisty

Datum vypracování  prů kazu 1.12.2014



PRŮ KAZ ENERGETIcKÉ  nÁnoč uosrl BUDoVY
vydaný Podlé  zákona ě .406/2000 sbT o hospodaření  s energií  

' 
a whláš ktl č ' 78/2013 sb. o ene]getlcké  nároěnoati budov

Utice, č í slo:  Baranova'1899/6

í 3o oo Přaha 3

PSč , mí stol

ryp budovy: ByÉ ový dů m

Plocha obálkyl budovy: 3 989,50 m"

objemowý faktor tvaru AA/  o,33 m"/m3

ielková energeticky wtaž ná plocha 3 565,00 m'
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ENERGETIGKÁ NÁRoěttosT BuDoVY
Gelková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primárni energle

(Vliv provozu budovy na Životní  prostředí )

Měrné  hodnoty kWh/ (m2.rok)
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Hodnoty pro celou budovu

Mwh/řok
827,678 986,648
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Hodnoty pro celou budovu MWh/ rok
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Zemní plyn

iu, Elektřina

Biomasa

Hnědé  uhlí

Č erné  uhlí

Vně iš í  stěnyl

Okna a dveře:

Střechu:

Podlahu:

Vytápění :

Ghlazeni/ klimatizaci:

Větrání :

Pří pravu teplé  vody:

osvě tlení :

Jiné :

UKAZATELE ENEI

obálkabudovlr vytápění

M
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rGETlcxÉ  tuÁnoč Nos

chlaté ni vě tláni Úprava vlhkosti

lí lč í  dodané  energio Měrné  hodnc

TI  BUDOVY

Těplávoda osvě tlení

rty kWh/ (m2.rok)

e is

Hodnoty pro celou
budovu MWh/ rok

5í 6'97 o,oo o,oo o,oo 27O,60 40111

zpřacovatel:  lng. Petr Suchánek' Ph.D.

Kontakt! Za Branou 276rK'řiž anov' 594 5í

osvěděení  č .:

Vyhotoveno dne!

Podpis:

MPo č .629

1.12.2014
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Kopie osvědč ení  o zapsání  do Seznamu energetichých auditorů  MPo

MrNrsrunsTvo rnÚnrysru A oBcHoDU
Na Františ ku 32,110 15 Praha 1

Ing. Petr suehánek, Ph.D.
r. č .781103/3758

je oprávněn

provádě t energetický audit

s plafuiostí od 26.6.n09

vypracovávat prů kazy energetické  nároč nosti budovy

s platnosť  ad24J.20w

podle zákona č . 406/2000 Sb., o hospodařeni energí  ve znění  pozdě jš í ch předpisů .

,t. 
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l' .q '- " '--"

Ing. ToÍ í áš  Htiner

náměstek ministra prumyslu a obchodu

Č islo oprávnění :  0629

V Praze dne 24. č ewence 2009



BMco s.r.o' _ Vydavatelství , poradenství

Dobni den,

na základě  objednávky vypracování  Prů kazu energetické  nároč nosti budovy Vám jako pří lohu

zasí láme dva originály PENB spolu s fakturou.

Pokud budete mí t dotazy, neváhejte mne kontaktovat.

S pozdravem a přání m hezké ho dne

Kateřina Homolková

SO s.r.o,
www.brnco.cz

Kateřina Homolková
Projektová manaž erka
E: obchodl"@bmco.cz
T: + 42A 60L222818
W: www.bmco.cz

www.Radce-pro-SVJ.cz

BMco s.r'o. _ poradenství , vydavatelství , Pobřež ní 249146,186 00
DlČ  CZ24297oo3, , info@bmca-cz

8 - Karlí n, Ě a:24297003,

Redakce, obchod - korespondenč ní  adresa: BMCo s.r.o., Jiráskova 899, 516 01 Rychnov nad Kněž nou,
601222 818 - 9, redakce(obmco.cz

Vydavatel č asopisu lnformace pro SVJ www'Radce-oro_SVJ.cz

Poi'ř8ini 249146 t6i':  + 42o 601 222 8t8'
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Nová ryhláš ka nahradi pů vodní

r1hláš ku č . l48lz007 Sb., podle které  se

prů kazy zpracovávaly do roku 2012.

Hodnocení  energetické  nároč nosti se

podle ní  poč í talo mé nč  lypoví dají cí m

způ sobem, proto se hodnoty ukazatelů

energetické  nároČ nosh nemuseji ani pro

stejný dů nr shodovat. Dů vodem byla

změna jednoznač ně jš í ho výpoč tu.

Hodnoty uváděné  podle pů vodní ho

prů kazu musí  být omač eny.

Tato hodnota ří ká' jak je budova

kompaktní . Cí m niŽš i hodnota. t im má

budova v poměru ke své mu objemu mé ně

ploch, kterými uniká teplo. U stávají cí ch

budovjiŽ není  mož né  tento faktor změnit.

Ovlivnit jej lze při projektování  nové

budovy ve stádiu architektonické ho

náwhu' Hodnota faktoru se běŽně

pohybuje od 0'2 (velmi kompaktní

budova) do 1,2 (nekompaktní  budova).

Celková dodaná energie je hlavnim

ukazatelem energetické  nároč nosti

budolry. Zjednoduš eně  řeč eno se jedná o

energii' která vstupuje do budoly. Jde tedy

např. o množ ství  elektřiny, které  by

proteklo elekhoměrem při typizované m

uŽí vání  domu. Obdobně  se mů Že jednat o

plyn č i dálkové  teplo. V pří padě  pevných

paliv, jako je biomasa č i uhlí , se jedná o

mnoŽství  energie obsaŽenó v paliw' které

Vám dovezou do domu. Do dodané

energie se také  poč í ta so| ilrní  zaiizeni a

energie prostředí ' herou mů ž e č erpat

tepelné  č erpadlo.

Vš echny měrné  hodnoty jsou vztaž eny

na jeden metr č tvereč ní  eneřgeticky

vztaž né  plochy. Ta je uvedena v záhlavi

prukazu.

Č erná š ipka s bí le vepsanou hodnotou

ukazuje vž dy stav hodnocené  budory a

její  zaÍ ueni do tří dy energetické

nároč nosti. V pří padě  prodeje a pronájmu

jde o $ávají cí  budolu, v pŤ í padě  výstavby

č i renovace jde o hodnotu' herou dosáhne

nová, resp' renovov aná bldov a, Zobt azená

měmá hodnota zařazená do pří sluš né  tří dy

sloú í  k porovnání  energetické  nároč nosti

jednotlivých budov mezi sebou.

Bilá š ipka s č erně  vepsanou zkratkou

,'doporuč ení " ukazujeo jak by se mohla

zlepš it energetická nároč nost butlory

realizování m doporuč ených opatřeni

(pokud jsou stanovena).

Tato č ást prů kazu ukazuje energetickou

kvalitu obáI lry a jednot| ivých technick-

ých systé mů  budolry. Z toho lze ryč í st,

zda neiví c energie připadá na výápění

nebo třeba na osvě tlení  a na co se má

vlastnik soustÍ edit. pokud chce energie a

penize uš etřit ' Výmam š ipek je obdobný

jako u hodnocení  celkové  dodané  neobno-

Vitelné  primámí  energie na pn'ní  stranč

prukazu.

Dí lry hodnocení  naš ich spokojených

zákazní ků  jsme dostali podmět zavé st

na Č eské m nhu s energetickýnri

prů kazy známku kvality - PRUKM
STANDARD. Peč eť  garantuje vě rohodné

a kvalitní  energetické  prukazy s

lyměření m a kontrolou specializované ho

technika.
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Plocha obá\  budory je souč et ploch

ně jš í ch stěn' oken, střechy a podlahy

domu. Je to tedy plocha hranice, přes

kterou uniká teplo do okolí .

Energeticky vztaž ná plocha je měřena
jednotlivých pod| až í ch vž dy k

vně jš í m okrajů m obvodorych stěn' Je

proto vě tš í ' než  běž ně  udávaná už itná

plocha. Její  přesný výpoč et stanoví

vyhláš ka. Na energeticky vztaž nou

plochu se váŽou vš echny měmé  hodnoty

uvedené  v tomto prů kazu. Měmou

hodnotu dané ho ukazatele energetické

nároč nosti lze zí skat v1,dě lení m hodnoty

pro celou budolu právě  energeticky

vztaž nou plochou.

Neobnovitelná prinárni energie

zjednoduš eně  ří ká' jaký je vliv budoty

na ž ivotní  prostředi' Tedy kolik

neobnovitelné  energie dodáme, aby se

do budory dodala třeba elektřina. Pokud

do budovy dodáme třeba l MWh roč ně ,

pak potřebujeme 3x1 MW}  primámí

energie k její  výrobě  furotož e elektrárny

fungují  s urč itou ú č inností ' Naopak

pokud lyuž r1eme solámí  energie, pak na

l MWh dodané  energie nepotřebujeme

Žádnou neobnovitelnou prirnámi energii

(ta je tedy 0 MWh).

jsou v kilowatthodinách na metr

č tvereč ní  za rok.

Zde je vidě t, zda zpracovatel stanovil

doporuč ená opatření  vedoucí  ke

sniž ení  energetické  nároč nosti

budovy. Ze zí kona má tuto povinno$

pouze u vě tš í  renovace, nicmé ně  vlastní k

budolry si tuto slú bu muž e objednat i v
j iných piipadech. Podrobný popis

opatření  je v několikastránkové m

protokolu, kte'y vž dy doprovází

grafi ckou podobu prukazu.

Podle tohoto grafu si vlastní k budory

č i zájemce o její  koupi nebo pronájem

mů ž e udě lat přerlstavu o roč nÍ ch

nákladech na energii při její m

typizované m už í vání . Hodnoty dodané

energie za rok podle jednotllvých tzv.

energonositelů  se jednoduš e rynásobí
běŽnou cenou megawatthodiny. Cena

energie se liš í  podle dodavatelů  a tarifu,

lze j i dohledat např' v poslední  faktuře.

Pro polož ku ,,slunce a energie prostředí "

se pak hodnota přirozeně  násobí  nulou.

Zpracovatel prů kazu ziskává svou

autorizaci od Ministerstva prů myslu a

obchodu. Musí  mí t pří sluš né  vzdě lání '

zkuš eno$ a prqí t ú spěš ně  zkouš kou. Při

chybně  zpracované m prukazu mu hrozí

odebrání  autorizace a pokuta. Ke své mu

podpisu nemusí  dávat razí tko, k
pří sluš né  autorizaci se ž ádné  nepřidě luje.

Pokud je razí tko otiš těno, jde o osobní

razí tko souvisejí cí  s j inou odbomou

č inno$í  zpracovatele. V pří padě  pochyb-

ností  lzejmé no zpracovatele ověřit podle

č í sla osvědč ení  na intemetoqich

stránkám Ministerstva prumyslu a

obchodu.



Jak zhodnotit Váš  dů m a přitom uš etřit?

Na základě  prů kazu energetické  nároč nosti budovy, který právě  drž Í te V ruce, lze jednoduchým

způ sobem zjistit, jaké  nedostatky Vaš e budova má.

Pokud Váš  energetický prů kaz nevyš el ú plně  ideálně , oteví rá se pro Vás š ance jej posunout i o

několik energetických tří d výŠ '

Realizujeme energeticky š etrné  budovy, proto jsme schopnl nabí dnout na základě  tohoto
energetické ho prů kazu opatření , které  Vám náklady na provoz budovy výrazné  sní ž í .

- navrhneme ideální  řeš ení  zateplení  a výplní  otvorů

- navrhneme ú sporné  osvě tlení  celé  budovy, č i veřejné ho osvě tlení

- sniŽujeme náklady na ohřev teplé  vody a výápění

- navrhneme řeš ení  nové  dispozice objektu

- navrhneme design interié ru a také  exterié ru

- pouŽí váme měření  termokamerou, při řeš ení  tepelných mostů

- na veš keré  opatření  prověřujeme moŽnost dotací , vč etně  jejich vyří zení

- Technickou kontrolu objektu, chcete-li ,,inspekci nemovitostí "

- Energetický audit

- Projektovou dokumentaci vš ech stupň ů

V pří padech potřeby se mů Žete obracet na telefonní  č í slo naš í  centrály 724 299 883, nebo se
podí vat na naš e webové  stránky www.pkvp.cz.

Děkujeme Vám
Jednatelé :  lnq. Jiří  Pechlng. Jiří  Pech

Bc. ondřej Vaněk






