Minimální rozsah energetického hodnocení pro oblast podpory A
Energetické hodnocení musí být řádně provedeno a potvrzeno energetickým specialistou, který je
držitelem oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů, § 10 odst. 1 ke zpracování:
a) energetického auditu a energetického posudku,
b) průkazu
U podporovaného opatření instalace solárních termických systémů může energetické hodnocení
provést i autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných 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.
Energetické hodnocení musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické
náročnosti budov s použitím okrajových podmínek podle TNI 73 0331 a metodického pokynu
zveřejněného na internetových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → METODICKÉ POKYNY.
Energetické hodnocení bude obsahovat minimálně tyto body:
1. Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti
budovy, anebo energetický posudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a
energetickém posudku. Energetické hodnocení se dokládá pro stávající a navrhovaný stav.
2. Schématické nákresy budovy s vyznačením zvolené systémové hranice obálky budovy pro
stávající a navrhovaný stav (může být součástí projektové dokumentace nebo jiného
předloženého dokumentu).
3. Protokoly výpočtů:


Protokol součinitelů prostupu tepla konstrukcí U [W.m-2.K-1] pro stávající a návrhový stav.



Protokol výpočtu měrné neobnovitelné primární energie EpN,A [kWh.m-2.rok-1] pro stávající a
navrhovaný stav.



Při instalaci solárních termických systémů se doloží výpočet solárních zisků systému včetně
potřeby tepla pro přípravu TV a dosažení jejího pokrytí dle jednotné metodiky energetického
hodnocení solárních systémů dle TNI 73 0302 s využitím klimatických dat dle TNI 73 0331.
Výpočet se provede pomocí výpočtového nástroje uvedeného na stránkách Programu. Pokud
nelze tuto zjednodušenou metodiku použít (například odklon solárních panelů od jihu je větší
než 45°) může být splnění podmínek Programu doloženo kompletním protokolem
ze specializovaného simulačního programu.

Poznámka: Protokoly výpočtů se předkládají přednostně v elektronické podobě nahráním
prostřednictvím webového rozhraní systému pro podání žádosti nebo na disku CD/DVD.
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