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   Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 

Příloha č. 8 – Doporučená osnova Energetického posouzení k žádosti o dotaci 

 

Název výzvy:    Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy 

Pořadové číslo výzvy:  II 

Druh výzvy:   průběžná  

Model hodnocení:   jednokolový (jedna žádost o podporu) 

 

 

Osnova: 

 

1. Popis všech vstupních údajů důležitých pro výpočet energetické náročnosti budovy a 

jejich zdůvodnění; energetický specialista se vyjádří k následujícímu 

 provoz, počet osob, způsob vytápění, větrání… 

 převažující návrhová teplota (viz bod 3.2 d) Výzvy) 

 průměrné tepelné zisky od vnitřního vybavení (viz bod 3.2 h) Výzvy) 

 OZE, výše dodané energie z OZE 

 instalace KVET s uvedením elektrického výkonu (pokud je relevantní) 

 instalace tepelného čerpadla, solárních termických kolektorů, FVE, zdroje tepla na 

biomasu s uvedením jejich jednotlivých instalovaných výkonů (pokud je relevantní) 

 využití odpadního tepla pro přípravu teplé vody, vytápění a chlazení vyjma tepla 

z řízeného větrání (pokud je relevantní) 

 další 

 

2. PENB (dle vyhlášky 78/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro téměř nulovou 

budovu) 

 

3. Protokoly k jednotlivým výpočtům PENB, viz seznam: 

 Schematické nákresy budovy s vyznačením systémové hranice obálky budovy a 

přehledný výpočet energeticky vztažné plochy. Může být součástí jiné části 

projektové dokumentace. 

 Protokol součinitelů prostupu tepla konstrukcí U [Wm-2K-1] 

 Protokol výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem  

[Wm-2K-1] 

 Protokol výpočtu referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla 

budovy Uem,R [Wm-2K-1] 
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 Protokol výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění E [kWh m-2 rok-1] 

obsahující důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu 

 Protokol výpočtu měrné neobnovitelné primární energie E [kWh m-2 rok-1] 

obsahující důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu 

 Protokol výpočtu měrné roční potřeby tepla na chlazení E [kWh m-2 rok-1] 

obsahující důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu 

 Protokol výpočtu nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θ ai,max 

[°C] 

 

4. Vyhodnocení dotačních kritérií 

 energetický specialista se vyjádří k plnění/neplnění specifických podmínek 

programu a Výzvy bod 9.3 písmeno a) až g), své vyjádření podloží vypočtenými 

hodnotami 


