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Minimální rozsah projektové dokumentace pro oblast podpory C.3 

Projektová dokumentace bude řádně provedená autorizovaným inženýrem nebo 

autorizovaným technikem (autorizované osoby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění 

pozdějších předpisů) a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 

pozdějších předpisů a bude obsahovat minimálně tyto body: 

1. Technickou zprávu v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 

pozdějších předpisů, přílohou č. 5, odst. D a bude obsahovat minimálně tyto body: 

- údaje o stavbě - název stavby, místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, 

parcelní čísla), předmět dokumentace, 

- údaje o stavebníkovi - jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba), 

- údaje o zpracovateli projektové dokumentace - jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, 

bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma 

nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), jméno a příjmení 

hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 

osob vedené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, jména a 

příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,  

- popis budovy, účelu užívání budovy, počtu bytových jednotek a osob, stávajícího 

systému vytápění a přípravy TV, 

- uvedení bilance potřeby tepla na přípravu TV, potřeby tepla na vytápění u systému       

s přípravou teplé vody a přitápění s uvedením příslušných norem, podle kterých byla 

určena, 

- popis instalovaného systému (typ výrobku, počet kolektorů) včetně jeho umístění, 

orientace a sklonu, způsobu vedení a izolace rozvodů. Posouzení stávajících, nebo 

návrh nových zásobníku tepla, oběhových čerpadel a bezpečnostních prvků, 

- popis napojení na otopnou soustavu a na systém přípravy TV s uvedením topného 

spádu soustavy, 

- popis zařízení měření a regulace, 

- závěr s výčtem a posouzením výsledků vzhledem ke všem požadovaným parametrům 

Programu. 
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2. Výkresovou část v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 

pozdějších předpisů, přílohou č. 5, odst. D a bude obsahovat minimálně tyto body: 

- půdorys dané konstrukce se znázorněním umístění solárně termických panelů, 

s uvedením jejich sklonu a orientace vůči světovým stranám, schematickým 

znázorněním rozvodů, kótováním, popisovou legendou, nebo popisem u jednotlivých 

prvků a popisovým polem výkresu, 

- schéma zapojení zdroje do systému vytápění a ohřevu TV i se zakreslením regulačních 

a pojistných prvků, napojení na stávající rozvody studené, teplé a cirkulační vody, 

popisovou legendou, nebo popisem u jednotlivých prvků, uvedením topného spádu 

soustavy a popisovým polem výkresu. 

 

Výpočtová část 

- Výpočet solárních zisků soustavy včetně potřeby tepla pro přípravu TV a dosažení 

jejího pokrytí dle jednotné metodiky energetického hodnocení solárních soustav dle 

TNI 730302. Výpočet se provede pomocí výpočtového programu uvedeného na 

stránkách Programu. 

 


