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Podle ust. § 7 odst. 2, 3 a 4 vyhlášky . 78/2013 Sb., o energetické náro nosti 
budov se technickou proveditelností rozumí technická možnost instalace nebo 
p ipojení alternativního systému dodávky energie, ekonomickou proveditelností 
se rozumí dosažení prosté doby návratnosti investice do alternativního 
systému dodávek energie kratší než doba jeho životnosti a ekologickou 
proveditelností se rozumí instalace nebo p ipojení alternativního systému 
dodávky energie bez zvýšení množství neobnovitelné primární energie oproti 
stávajícímu nebo navrhovanému stavu. 
 
Pro oh ev TV lze využít solární kolektory. Pro výrobu elekt iny lze využít 
fotovoltaické panely. Prostá doba návratnosti investice do solárních kolektor  
nebo fotovoltaických panel  je delší než doba jejich životnosti. Využitím solární 
energie by došlo ke snížení spot eby neobnovitelné primární energie. 
 
Kombinovaná výroba elekt iny a tepla není ekonomicky proveditelná z d vodu 
vysokých po izovacích náklad  na kogenera ní jednotku. 
 
Budova je napojena na soustavu zásobování tepelnou energií. 
 
Pro vytáp ní a oh ev TV lze využít tepelné erpadlo (vzduch/voda). P i 
sou asném využití budovy nelze prokázat ekonomickou proveditelnost 
instalace tepelného erpadla. Též nelze prokázat, že by po instalaci tepelného 
erpadla nedošlo k navýšení spot eby neobnovitelné primární energie.
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Podle ust. § 8 odst. 2 vyhlášky . 78/2013 Sb., o energetické náro nosti budov 
se technická vhodnost doporu eného opat ení pro snížení energetické 
náro nosti budovy dokládá technickou možností jeho instalace, funk ní 
vhodnost se dokládá jeho ú elem a vlivem na jiné základní funkce stavby a na 
sousední stavby, ekonomická vhodnost se dokládá dosažením prosté doby 
návratnosti kratší než doba životnosti doporu eného opat ení. 
 
Zateplení ochlazovaných konstrukcí I-SR01 a I-SR02 je technicky a funk n  
vhodné, avšak ekonomickou vhodnost nelze prokázat. 
 
Vzhledem k majetkoprávní situaci mezi vlastníky budovy a spole ností Veolia 
Energie R, a.s., která do budovy dodává teplo pro vytáp ní a p ípravu TV, 
není prostor ke snížení náklad  na vytáp ní a p ípravu TV. Zpracovatel 
energetické náro nosti budovy pouze upozor uje, že rozvody TV v šachtách 
byt  nejsou izolovány v souladu s vyhláškou . 193/2007 Sb.,  kterou se 
stanoví podrobnosti ú innosti užití energie p i rozvodu tepelné energie a 
vnit ním rozvodu tepelné energie a chladu.
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Pr kaz energetické náro nosti byl vypracován na základ  technické prohlídky budovy uskute n né v 
prosinci 2016, informací od zástupc  vlastník  budovy a dokumentace uložené na stavebním ú ad . Vliv 
tepelných vazeb byl ur en na základ  pravd podobné velikosti bodových a liniových tepelných vazeb. 
Výše spot eby elekt iny na provoz nuceného odv trávání hygienického zázemí je zanedbatelná. Výše 
spot eb energií v budov  uvedená v pr kazu eneretické náro nosti budovy vyplývá z modelu, který byl 
sestrojen za podmínky využívání všech byt . V souladu s ust. § 4 odst. 8 vyhlášky . 78/2013 Sb., o 
energetické náro nosti budov bylo uvažováno se stejnými hodnotami osv tlení jako u referen ní budovy, 
nebo  o energetické náro nosti osv tlení rozhodují uživatelé budovy. Identifika ní údaje se vztahují ke 
spole enství vlastník , identifika ní údaje vlastník  budovy jsou uvedeny na www.cuzk.cz. 
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