


vydaný podle zákona �. 406/2000 Sb., o hospoda�ení energií, a vyhlášky �. 78/2013 Sb., o energetické náro�nosti budov

Ulice, �íslo: novostavba zahradního domku, �.p. 408/44

PS�, místo: 252 62  Horom��ice

Typ budovy: Zahradní domek

Plocha obálky budovy: 120,64 m2

Objemový faktor tvaru A/V: 1,41 m2/m3

Celková energeticky vztažná plocha: 26,00 m2

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prost�edí)

M�rné hodnoty kWh/(m2·rok)

Mimo�ádn�
úsporná

104

78 Dop.

Velmi
úsporná

156

Úsporná

208

Mén� úsporná

313

Nehospodárná

417

Velmi
nehospodárná

521

Mimo�ádn�
nehospodárná

123

Dop.

184

136

246

368

491

614

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 2,0 3,5



Opat�ení pro Stanovena

Vn�jší st�ny:

Okna a dve�e:

St�echu:

Podlahu:

Vytáp�ní:

Chlazení / klimatizaci:

V�trání:

P�ípravu teplé vody:

Osv�tlení:

Jiné: P
o

p
is

 o
p

a
t�

e
n

í 
je

 v
 p

ro
to

k
o

lu
 p

r�
k

a
zu

 a
 v

yh
o

d
n

o
c

e
n

í 
je

ji
c

h
d

o
p

a
d

u
 n

a
 e

n
e

rg
e

ti
c

ko
u

 n
á

ro
�

n
o

st
 j

e
 z

n
á

zo
rn
�

n
o

 š
ip

k
o

u

D
o

p
o

ru
�

e
n

í

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

58%

42%

Elekt�ina ze sít� - 1,2

Energie okolí - 0,8

Obálka budovy

Uem W/(m2·K)

Mimo�ádn� úsporná

0,25

Mimo�ádn� nehospodárná

Vytáp�ní

Díl�í dodané energie M�rné hodnoty kWh(m2·rok)

54

1,4

Chlazení

0,1

V�trání

1

0,0

Úprava vlhkosti Teplá voda

17 Dop.

0,4

Osv�tlení

2

0,0Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Zpracovatel: Ing. Ji�í Jager Osv�d�ení �.: 1595

Kontakt: jager@ardeo.cz Vyhotoveno dne: 13.02.2019

ev.201443.0 Podpis:
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PROTOKOL PR�KAZU 

Ú�el zpracování pr�kazu 

� Nová budova � Budova užívaná orgánem ve�ejné moci 

� Prodej budovy nebo její �ásti � Pronájem budovy nebo její �ásti 

� V�tší zm�na dokon�ené budovy � Žádost o poskytnutí dotace 

� Jiný ú�el zpracování :  

Základní informace o hodnocené budov�

Identifika�ní údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné �íslo, PS�) 
: 

novostavba zahradního domku, �.p. 408/44 

252 62 Horom��ice 

Katastrální území : Horom��ice [644773] 

Parcelní �íslo : 408/44 

Datum uvedení do provozu 2019 

(nebo p�edpokládané uvedení do provozu) :  

Vlastník nebo stavebník : Smejkal Marek 

Adresa : Zelenkova 1022 

252 62 Horom��ice 

I� : - 

Telefon : +420 733 422 118  

email : mareksmejkal75@gmail.com 
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Typ budovy

� Rodinný d�m � Bytový d�m � Budova pro ubytování 
     a stravování 

� Administrativní budova � Budova pro zdravotnictví � Budova pro vzd�lávání 

� Budova pro sport � Budova pro obchodní ú�ely � Budova pro kulturu 

� Jiné druhy budovy : Zahradní domek 

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V   

(objem �ástí budovy s upravovaným vnit�ním prost�edím vymezený [m3] 85,8 

vn�jšími povrchy konstrukcí obálky budovy)   

Celková plocha obálky A 
[m2] 120,6 

(sou�et vn�jších ploch konstrukcí ohrani�ujících objem budovy V) 

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 1,406 

Celková energeticky vztažná plocha Ac [m2] 26,0 

Druhy energie (energonositelé) užívané v budov�

� Hn�dé uhlí � �erné uhlí 

� Topný olej � Propan - butan / LPG 

� Kusové d�evo, d�evní št�pka � D�ev�né peletky 

� Zemní plyn � Elekt�ina 

� Jiná paliva nebo jiný typ zásobování : 

� Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): 

podíl OZE: � do 50% v�etn�, � nad 50% do 80%, � nad 80% 

� Energie okolního prost�edí (tepelné �erpadlo) 

ú�el: � na vytáp�ní, � pro p�ípravu teplé vody, � na výrobu elektrické energie 

Druhy energie dodávané mimo budovu

� Elekt�ina � Teplo � Žádné 
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Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech 

A) stavební prvky a konstrukce

a.1) požadavky na sou�initel prostupu tepla

Konstrukce obálky budovy

Plocha 

Aj

Sou�initel prostupu tepla  
�initel 

teplotní 
redukce 

bj

M�rná 
ztráta 

prostupem 
tepla 

HT,j

Vypo�tená 
hodnota 

Uj e1.UN,20

Referen�ní 
hodnota 

UN,20/Urec,20

Spln�no

[m2] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] (ano/ne) [-] [W/K]

SO1 St�na obvodová, PUR 53,9 0,13 0,30 0,30 / 0,20 - 1,00 6,9 

OT3 190/90 1,7 0,90 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 1,5 

DO1 90/250 2,3 1,20 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 2,7 

OT2 110/250 2,8 0,90 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 2,5 

OT1 320/250 8,0 0,90 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 7,2 

SCH1 St�echa, plochá 26,0 0,14 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 3,7 

PDL1 Podlaha, ext. 26,0 0,12 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 3,0 

Tepelné vazby mezi 
konstrukcemi 

120,6 0,020  - - 1,00 2,4 

Celkem 120,6      30,0 

Poznámka 
Hodnocení spln�ní požadavku ve sloupci Spln�no je vyžadováno jen u v�tší zm�ny dokon�ené budovy a p�i jiné, než v�tší 
zm�n� dokon�ené budovy v p�ípad� pln�ní požadavku na energetickou náro�nost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 

a.2) požadavky na pr�m�rný sou�initel prostupu tepla

Zóna

P�evažující 
návrhová 

vnit�ní teplota 

Θim,j

Objem 
zóny 

Vj

Referen�ní hodnota 
pr�m�rného sou�initele 

prostupu tepla zóny 

Uem,R,j

[°C] [m3] [W/(m2·K)]

Zóna 1 - Obytný prostor 20,0 85,8 0,36 

Budova

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla budovy

Vypo�tená hodnota 
Uem

(Uem = HT/A)

Referen�ní hodnota 
Uem,R

(Uem,R = Σ(Vi·Uem,R,j)/V)
Spln�no

[W/(m2·K)] [W/(m2·K)] (ano/ne)

 0,249 0,355 ANO 

Poznámka 
Hodnocení spln�ní požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s tém�� nulovou spot�ebou energie a u v�tší zm�ny 
dokon�ené budovy v p�ípad� pln�ní požadavku na energetickou náro�nost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b). 



Pr�kaz ENB podle vyhlášky �.78/2013 Sb. Pr�kaz 2013 v.4.8.5-vv9 © PROTECH spol. s r.o.

Zakázka: PENB_190213.STV 

  4 / 15

B) technické systémy 

b.1.a) vytáp�ní

Hodnocená 
budova / zóna

Typ 
zdroje

Energo- 
nositel

Pokrytí 
díl�í 

pot�eby 
energie 

na 
vytá- 
p�ní

Jmeno- 
vitý 

tepelný 
výkon

Ú�innost
výroby 
energie 
zdrojem 

tepla 
ηH,gen

nebo 
COPH,gen

Ú�innost
distribu- 

ce 
energie 

na 
vytáp�ní 

ηH,dis

Ú�innost
sdílení 
energie 

na 
vytáp�ní 

ηH,em

[-] [-] [%] [kW] [%]/[-] [%] [%]

Referen�ní budova x x x x 80,0 85,0 80,0 

Obytný prostor Split systém Elekt�ina ze sít� 82,0 4,0 3,80 100,0 93,0 

Obytný prostor El. koupelnové OT Elekt�ina ze sít� 18,0 0,4 99,0 100,0 93,0 

b.1.b) požadavky na ú�innost technického systému k vytáp�ní

Hodnocená 
budova / zóna

Typ zdroje Ú�innost výroby 
energie zdrojem 

tepla 
ηH,gen

nebo 
COPH,gen

Ú�innost výroby 
energie 

referen�ního 
zdroje 

tepla ηH,gen,rq

nebo 
COPH,gen

Požadavek spln�n

[-] [%]/[-] [%]/[-] [ano/ne]

Obytný prostor Split systém 3,80 3,0 ANO 

Obytný prostor El. koupelnové OT 99,0 80,0 ANO 

Poznámka 
Hodnocení spln�ní požadavku ve sloupci Spln�no je vyžadováno jen u v�tší zm�ny dokon�ené budovy a p�i jiné, než v�tší 
zm�n� dokon�ené budovy v p�ípad� pln�ní požadavku na energetickou náro�nost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 

b.2.a) chlazení

Hodnocená 
budova / zóna

Typ 
systému 
chlazení

Energo- 
nositel

Pokrytí 
díl�í 

pot�eby
energie 

na 
chlazení

Jmenovitý 
chladící 
výkon

Chladící 
faktor 
zdroje 
chladu 

EERC,gen

Ú�innost
distribuc

e 
energie 

na 
chlazení 

ηC,dis

Ú�innost
sdílení 
energie 

na 
chlazení 

ηC,em

[-] [-] [%] [kW] [-] [%] [%]

Referen�ní budova x x x x 2,7 85 85 

Obytný prostor Split systém Elekt�ina ze sít� 100,0 3,5 3,20 100,0 95,0 
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b.2.b) požadavky na ú�innost technického systému k chlazení

Hodnocená 
budova / zóna

Typ systému 
chlazení

Chladící faktor 
zdroje chladu 

EERC,gen

Chladící faktor 
referen�ního 
zdroje chladu 

EERC,gen

Požadavek spln�n

[-] [-] [-] [ano/ne]

Obytný prostor Split systém 3,2 2,7 ANO 

Poznámka 
Hodnocení spln�ní požadavku ve sloupci Spln�no je vyžadováno jen u v�tší zm�ny dokon�ené budovy a p�i jiné, než v�tší 
zm�n� dokon�ené budovy v p�ípad� pln�ní požadavku na energetickou náro�nost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 

b.3) v�trání

Hodnocená 
budova / zóna

Typ 
v�tracího 
systému

Energo- 
nositel

Tepelný 
výkon

Chladící 
výkon

Pokrytí 
díl�í 

pot�eby 
energie 

na 
v�trání

Jmenovitý 
elektrický 

p�íkon 
systému 
v�trání

Jmenovitý 
objemový 

pr�tok 
v�tracího 
vzduchu

M�rný 
p�íkon 

ventilátor
u 

systému 
nuceného

v�trání 
SFPahu

[-] [-] [kW] [kW] [%] [W] [m3/hod] [W·s/m3]

Referen�ní budova x x x x x x x 1750 

Zóna �.1 Nucené 
v�trání 

El.energie 0,0 0,0 0 26,0 90 1040 

Zóna �.1 Nucené 
v�trání 

El.energie 0,5 0,0 78 6,7 45 539 

Budova celkem   0,5 0,0 78 32,7 135  

b.5.a) p�íprava teplé vody (TV)

Hodnocená 
budova / zóna

Systém 
p�ípravy 

TV 
v budov�

Energo- 
nositel

Pokrytí 
díl�í 

pot�eby 
energie 

na 
p�ípravu 

teplé 
vody

Jmenovitý
p�íkon pro
oh�ev TV

Objem 
zásobníku

TV

Ú�innost 
zdroje 

tepla pro 
p�ípravu 

teplé 
vody 
ηW,gen

nebo 
COPW,gen

M�rná 
tepelná 
ztráta 

zásobníku 
teplé vody 

QW,st

M�rná 
tepelná 
ztráta 

rozvod�
teplé vody 

QW,dis

[-] [-] [%] [kW] [litry] [%]/[-] [Wh/(l·den)] [Wh/(m·den)]

Referen�ní budova x x x x x 85 7 150 

Zóna �.1 Lokální Elekt�ina ze 
sít�

100,0 24,0 0 95,0 1,1 44,7 
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b.5.b) požadavky na ú�innost technického systému k p�íprav� teplé vody

Hodnocená 
budova / zóna

Typ systému 
k p�íprav�
teplé vody

Ú�innost zdroje 
tepla pro p�ípravu 
teplé vodyηW,gen

nebo COPW,gen

Ú�innost 
referen�ního zdroje 
tepla pro p�ípravu 
teplé vodyηW,gen,rq

nebo COPW,gen

Požadavek spln�n

[-] [%]/[-] [%]/[-] [ano/ne]

Zóna �.1 Lokální 95,0 85,0 ANO 

Poznámka 
Hodnocení spln�ní požadavku ve sloupci Spln�no je vyžadováno jen u v�tší zm�ny dokon�ené budovy a p�i jiné, než v�tší 
zm�n� dokon�ené budovy v p�ípad� pln�ní požadavku na energetickou náro�nost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 

b.6) osv�tlení

Hodnocená 
budova / zóna

Typ 
osv�tlovací 
soustavy

Pokrytí díl�í 
pot�eby energie 

na osv�tlení

Celkový elektrický 
p�íkon osv�tlení 

budovy

Pr�m�rný m�rný p�íkon 
pro 

osv�tlení vztažený 
k osv�tlenosti zóny 

pL,lx

[-] [%] [kW] [W/(m2·lx)]

Referen�ní budova x x x 0,05 

Obytný prostor Úsporné zá�ivky 100,0 0,015 0,02 

Budova celkem   0,015  
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Energetická náro�nost hodnocené budovy

a) seznam uvažovaných zón a díl�í dodané energie v budov�

Hodnocená 
budova 

zóna

Vytáp�ní 
EPH

Chlazení 
EPC

Nucené 
v�trání 

EPF

P�íprava 
teplé 
vody 
EPW

Osv�tlení 
EPL

Výroba z OZE 
nebo 

kombinované 
výroby elekt�iny 

a tepla

NV1 NV2 OZE I OZE E

Zóna 1 � � � � � � �

Nucené v�trání 
: 

NV1 - bez úpravy 
vlh�ením 

NV2 - s úpravou vlh�ením 

Výroba z OZE : OZE I - pro budovu 
OZE E - i dodávku mimo 
budovu 

b) díl�í dodané energie

Budova Pot�eba 
energie

Vypo�tená 
spot�eba 
energie

Pomocná 
energie

Díl�í 
dodaná 
energie

M�rná díl�í 
dodaná ener. 
na celkovou 
energeticky 

vztažnou 
plochu AE

[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m2·rok)]

Vytáp�ní 
Referen�ní 2 529 4 649 0 4 649 178,8 

Hodnocená 1 304 1 404 0 1 404 54,0 

Chlazení 
Referen�ní 0 0 0 0 0,0 

Hodnocená 491 110 0 110 4,2 

V�trání 
Referen�ní   119 119 4,6 

Hodnocená   23 23 0,9 

Úprava 
vzduchu 

Referen�ní   0 0 0,0 

Hodnocená   0 0 0,0 

P�íprava TV 
Referen�ní 382 547 0 547 21,0 

Hodnocená 382 449 0 449 17,3 

Osv�tlení 
Referen�ní 104 104 0 104 4,0 

Hodnocená 42 42 0 42 1,6 
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c) výroba energie umíst�ná v budov�, na budov� nebo na pomocných objektech

Typ výroby

Využitelnost 
vyrobené 
energie

Vyrobená 
energie

Faktor 
celkové 
primární 
energie

Faktor 
neobnovitelné 

primární 
energie

Celková 
primární 
energie

Neobnovitelná 
primární 
energie

jednotky  [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]

Kogenera�ní 
jednotka EPCHP - 
teplo 

Budova      

Dodávka 
mimo 

budovu 

     

Kogenera�ní 
jednotka EPCHP - 
elekt�ina 

Budova      

Dodávka 
mimo 

budovu 

     

Fotovoltaické 
panely EPPV - 
elekt�ina 

Budova      

Dodávka 
mimo 

budovu 

     

Solární termické 
systémy QH,sc,sys - 
teplo 

Budova      

Dodávka 
mimo 

budovu 

     

Jiné 

Budova      

Dodávka 
mimo 

budovu 

     

d) rozd�lení díl�ích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie 
podle energonositel�

Energonositel

Díl�í 
vypo�tená 
spot�eba 
energie/ 

Pomocná 
energie

Faktor 
celkové 
primární 
energie

Faktor 
neobnovitelné 

primární energie

Celková 
primární 
energie

Neobnovitelná 
primární 
energie

[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]

Elekt�ina ze sít� 1 181 3,2 3,0 3 779 3 543 

Energie okolí 847 1,0 0,0 847 0 

Celkem 2 028 x x 4 626 3 543 
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e) požadavek na celkovou dodanou energii 

(6) Referen�ní budova 
[kWh/rok] 

5 418,7 

Spln�no 
(ano/ne) 

ANO 
(7) Hodnocená budova 2 027,9 

(8) Referen�ní budova 
[kWh/(m2·rok)] 

208,4 

(9) Hodnocená budova 78,0 

f) požadavek na neobnovitelnou primární energii - Výpo�et referen�ní hodnoty požadovaný po 1.1.2015 

(10) Referen�ní budova 
[kWh/rok] 

5 745,7 

Spln�no 
(ano/ne) 

ANO 
(11) Hodnocená budova 3 543,0 

(12) Referen�ní budova 
[kWh/(m2·rok)] 

221,0 

(13) Hodnocená budova 136,3 

g) primární energie hodnocené budovy 

(14) Celková primární energie [kWh/rok] 4 626,1 

(15) Obnovitelná primární energie [kWh/rok] 1 083,1

(16) 
Využití obnovitelných zdroj� energie 
z hlediska primární energie 

[%] 23,4 
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Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systém�
dodávek energie u nových budov a u v�tší zm�ny dokon�ených budov 

Posouzení proveditelnosti

Alternativní systémy

Místní systémy
dodávky energie 

využívající energii 
z OZE

Kombinovaná 
výroba elekt�iny

a tepla

Soustava zásobování
tepelnou energií

Tepelné �erpadlo

Technická 
proveditelnost 

Ne Ne Ne Ano 

Ekonomická 
proveditelnost 

Ne Ne Ne Ano 

Ekologická 
proveditelnost 

Ano Ne Ne Ano 

Doporu�ení k realizaci
a zd�vodn�ní

Posuzovaným objektem je novostavba zahradního domku v Horom��icích. Hlavním 
zdrojem tepla pro vytáp�ní je split systém (T� vzduch/vzduch). Teplá voda je 
p�ipravována samostatn� pomocí elektrického pr�tokového oh�íva�e. Split jednotka 
lze p�epnout do chladícího režimu, kdy je možné v letních m�sících chladit vybranou 
�ástu objektu. Nucené v�trání pobytového prostoru zajiš�uje malá v�trací jednotka s 
rekuperací tepla RESPIRO.  

Pro snížení neobnovitelné primární energie doporu�uji p�e�ešení koncepce p�ípravy 
teplé vody a instalovat hybridní záv�sný oh�íva� TV, kdy se jedná o kombinaci 
el.bojleru s tepelným �erpadlem, nap�. ARISTON LYDOS HYBRID 80l. 

Žádné jiné doporu�ení na snížení energetické náro�nosti budovy není uvažováno, 
protože nespl�uje podmínku technické. ekonomické a ekologické proveditelnosti. 

Datum vypracování
analýzy

13.02.2019 

Zpracovatel analýzy Ing. Ji�í Jager 

Energetický posudek povinnost vypracovat energetický posudek Ne 

energetický posudek je sou�ástí analýzy Ne 

datum vypracování energetického posudku  

zpracovatel energetického posudku  
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Stanovení doporu�ených opat�ení 
pro snížení energetické náro�nosti budovy 

Popis opat�ení

P�edpokládaná 
dodaná 
energie

P�edpokládaná 
úspora celkové 

dodané 
energie

P�edpokládaná
úspora celkové 
neobnovitelné 

primární 
energie

[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]

Stavební prvky a konstrukce budovy:    

 - 0 0 

 - 0 0 

 - 0 0 

 - 0 0 

 - 0 0 

 - 0 0 

Technické systémy budovy:    

vytáp�ní    

 0,0 0 0 

chlazení    

 0,0 0 0 

v�trání    

 0,0 0 0 

úprava vlhkosti vzduchu    

 0,0 0 0 

p�íprava teplé vody    

Instalace hybridní p�ípravy TV 0,4 22 706 

osv�tlení    

 0,0 0 0 

Obsluha a provoz systém� budovy:    

 - 0 0 

Ostatní    

 - 0 0 

 - 0 0 

 - 0 0 

 - 0 0 

Celkem 0 22 706 
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Posouzení vhodnosti doporu�ených opat�ení

Opat�ení
Stavební prvky
a konstrukce 

budovy

Technické
systémy 
budovy

Obsluha a provoz 
systém� budovy

Ostatní

Technická vhodnost Ne Ano Ne Ne 

Funk�ní vhodnost Ne Ano Ne Ne 

Ekonomická 
vhodnost 

Ne Ano Ne Ne 

Doporu�ení k realizaci
a zd�vodn�ní

S ohledem na pln�ní požadavk� vyhlášky �.78/2013 Sb v platném zn�ní bylo 
doporu�eno následující opat�ení (pro investora není závazné): 

1) Pro snížení neobnovitelné primární energie doporu�uji p�e�ešení koncepce 
p�ípravy teplé vody a instalovat hybridní záv�sný oh�íva� TV, kdy se jedná o 
kombinaci el.bojleru s tepelným �erpadlem, nap�. ARISTON LYDOS HYBRID 80l. 

Posuzovaným objektem je novostavba zahradního domku v Horom��icích. Hlavním 
zdrojem tepla pro vytáp�ní je split systém (T� vzduch/vzduch). Teplá voda je 
p�ipravována samostatn� pomocí elektrického pr�tokového oh�íva�e. Split jednotka 
lze p�epnout do chladícího režimu, kdy je možné v letních m�sících chladit vybranou 
�ástu objektu. Nucené v�trání pobytového prostoru zajiš�uje malá v�trací jednotka s 
rekuperací tepla RESPIRO.  

Kompletní systém je �ízen autonomní regulací zdroje. Z tohoto pohledu není žádné 
jiné opat�ení doporu�eno. 

Datum vypracování
doporu�ených 
opat�ení

13.02.2019 

Zpracovatel 
navržených 
doporu�ených 
opat�ení

Ing. Ji�í Jager 

Energetický posudek energetický posudek je sou�ástí posouzení 
navržených doporu�ených opat�ení 

Ne 

datum vypracování energetického posudku  

zpracovatel energetického posudku  
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Záv�re�né hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s tém�� nulovou spot�ebou energie

 Spl�uje požadavek podle §6 odst.1 ANO 

 T�ída energetické náro�nosti budovy pro celkovou dodanou energii A 

V�tší zm�na dokon�ené budovy nebo jiná zm�na dokon�ené budovy

 Spl�uje požadavek podle §6 odst.2 písm. a) 

 Spl�uje požadavek podle §6 odst.2 písm. b) 

 Spl�uje požadavek podle §6 odst.2 písm. c) 

 Pln�ní požadavk� na energetickou náro�nost budovy se nevyžaduje ANO 

 T�ída energetické náro�nosti budovy pro celkovou dodanou energii 

Budova užívaná orgánem ve�ejné moci

 T�ída energetické náro�nosti budovy pro celkovou dodanou energii 

Prodej nebo pronájem budovy nebo její �ásti

 T�ída energetické náro�nosti budovy pro celkovou dodanou energii 

Jiný ú�el zpracování pr�kazu

 T�ída energetické náro�nosti budovy pro celkovou dodanou energii 

Identifika�ní údaje energetického specialisty, který zpracoval pr�kaz

Jméno a p�íjmení Ing. Ji�í Jager 

�íslo oprávn�ní MPO 1595 

Podpis energetického 
specialisty 

Eviden�ní �íslo ENEX

Eviden�ní �íslo ENEX 201443.0 

Datum vypracování pr�kazu

Datum vypracování pr�kazu 13.02.2019 

Zdroj informací

Zdroj informací http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis 
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Název Poznámka k vypracování PENB 

Text

Poznámka: 
Pr�kaz energetické náro�nosti budovy (dále jen PENB) dle zákona �. 406/2000 Sb. a vyhlášky 
�.78/2013 v platném zn�ní není nutné zpracovat pro objekty s energeticky vztažnou plochou do 
50m2, což �ešený objekt spl�uje. Investor si PENB nechal dobrovoln� zpracovat, aby zjistil 
energetickou náro�nost objektu. 
PENB byl vypracován na základ� poskytnuté projektové dokumentace investorem v�etn� skladeb 
konstrukcí na obálce budovy a systém� TZB. Tvorba PENB vychází ze všech známých a 
dostupných údaj� o dané nemovitosti v dob� vypracování energetického pr�kazu. 
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Název Popis objektu 

Text

�ešeným objektem je novostavba zahradního domku. Obvodová konstrukce je ze st�nových 
izola�ních panel� typu Kingspan, izola�ní jádro z tuhé p�ny QuadCore tl.150mm, výsledný 
sou�initel prostupu tepla max. 0,13 W/m2K. St�echa objektu je plochá, tepelná izolace kvalitativn�
EPS 150S, pr�m�rná výška spádové vrstvy min. 250mm. Podlaha k exteriéru z EPS 150S, 
celková výška min. 300mm. Okenní výpln� otvor� jsou tvo�eny hliníkovými okny s izola�ním 
trojsklem U=0,90 W/m2.K a vchodové dve�e max. U=1,20 W/m2.K. 

Vytáp�ní je teplovzdušné pomocí split jednotky (T� vzduch/vzduch). Pouze v koupeln� je 
elektrický žeb�ík o výkonu 400W s regulátorem teploty. 

P�íprava teplé užitkové vody �ešena elektrickým pr�tokovým oh�íva�em o výkonu 18/21/24 kW.  

Chlazení objektu je zajišt�no split systémem (reverzní T�) , kde je možnost sezónního p�epínání 
mezi topným a chladícím režimem. Solární propustnost trojskla g=0,50, instalovány vnit�ní 
záv�sy.  

Osv�tlení objektu tvo�í úsporné kompaktní zá�ivky, ovládání ru�ní.  

V�trání objektu je smíšené. Pobytový prostor je nucen� v�trán v�trací jednotkou s rekuperací 
tepla RESPIRO s nastavitelným vzduchovým množstvím. Odvodní ventilátor je v koupeln�. 
Zádve�í v�tráno p�irozen�.  

Slune�ní kolektory, výroba energie atd. se v objektu nenachází.  

S ohledem na charakter objektu a jeho �asového využití byla upravena doba provozu vytáp�ní, 
p�ípravy teplé vody a v�trání na 50% z p�ednastaveného profilu užívání, tzn. 84 h/týdn�.  


