
Minimální rozsah energetického posudku pro podoblast podpory C.3

Při současném podání žádosti  o podporu v oblasti  A a C.3 stačí doložit  jeden energetický
posudek pro oblast podpory A.

Energetický posudek musí být řádně proveden energetickým specialistou (oprávněné osoby
podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) a to dle
vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, a bude obsahovat
dle § 6 minimálně tyto body:

1. Titulní list (může být součástí průvodní zprávy)

- obsahuje  název  předmětu  energetického  posudku,  datum  vypracování
energetického  posudku,  jméno,  popřípadě  jména,  a  příjmení  energetického
specialisty,  číslo  oprávnění  a  evidenční  číslo  energetického posudku z evidence
o provedených činnostech energetických specialistů.

2. Účel zpracování podle § 9a zákona č.  406/2000 Sb.,  o hospodaření energií,  ve znění
pozdějších předpisů.

3. Identifikační údaje (mohou být součástí průvodní zprávy)

- údaje o vlastníkovi  předmětu energetického posudku, kterými jsou u právnické
osoby  název  nebo  obchodní  firma  a  sídlo,  popřípadě  adresa  pro  doručování,
identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu,
u fyzické osoby jméno,  popřípadě jména,  a  příjmení,  identifikační  číslo  osoby,
pokud bylo přiděleno, a adresa trvalého bydliště,

- údaje  o  předmětu  energetického  posudku,  kterými  jsou  název,  adresa  nebo
umístění  předmětu  (popis  okolní  zástavby,  obrázek  situace  s  vyznačením dané
budovy, typ objektu, počet obyvatel, počet bytů, apod.).

4. Stanovisko  energetického  specialisty oprávněného  zpracovat  energetický  posudek
obsahující pro účely Programu:

a. Průvodní zprávu 

- podklady pro zpracování energetického posudku,

- základní popis stávajícího stavu budovy

- popis  instalovaného  systému  (technické  parametry  jednotlivých  částí  solárního
termického  systému,  které  vstupují  do  výpočtu  solárních  zisků,  včetně  případných
zásobníků tepla, počet, umístění, orientace a sklon solárních panelů)

- hodnota bilance potřeby tepla na vytápění,  případně hodnota tepelné ztráty objektu
s uvedením  příslušných  norem,  podle  kterých  byly  hodnoty  určeny  (pouze  pro
podoblast podpory C.3.2)
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- závěr s výčtem a posouzením výsledků vzhledem ke všem požadovaným parametrům
Programu.

b. Výpočet solárních zisků systému včetně potřeby tepla pro přípravu TV a dosažení
jejího pokrytí dle jednotné metodiky energetického hodnocení solárních systémů dle
TNI 730302  s využitím  klimatických  dat  dle  TNI  73  0331.  Výpočet  se  provede
pomocí výpočtového nástroje uvedeného na stránkách Programu.

5. Kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií,  ve znění pozdějších předpisů nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této
činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.
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