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Proč EnergySim?Proč EnergySim?

Co průkaz hodnotí?Co průkaz hodnotí?

Kdy je PENB potřebný?Kdy je PENB potřebný?

Kolik to bude stát?Kolik to bude stát?

Pro precizní odečtení geometrie objektů si vždy vytváříme
3D modely. Zejména s ohledem na požadavky dotačních
titulů jde o nezbytnou součást naší práce, která zpřesňuje 
energetické výpočty.

Jsme tým energetických specialistů (auditorů)
a autorizovaných projektantů technických zařízení 
budov. Kromě zpracování projektů typu průkaz energetické 
náročnosti, energetický audit či posudek nabízíme našim 
klientům komplexní služby v oblasti dotací a projekci systémů 
TZB či zateplení. 

Zabýváme se úvodními energetickými koncepty, 
optimalizačními energeticko-ekonomickými studiemi, 
projekty pro stavební povolení až po realizační dokumentaci 
pro výběr dodavatele.

Členové našeho týmu se věnují zpracování grantů 
a výzkumných studií v oblasti energetiky. V rámci členství 
v profesních asociacích se podílejí na tvorbě legislativních 
dokumentů a nastavení dotačních titulů zaměřených na úspory 
energií v budovách. Jsme autory několika volně dostupných 
software pro hodnocení budov.

Průkaz energetické náročnosti hodnotí stavební obálku budovy, 
vytápění, větrání, chlazení, vlhčení/odvlhčování, přípravu teplé 
vody a osvětlení.

• • Výstavba nové budovy Výstavba nové budovy 
• Větší změna změna dokončené budovy budovy 
• • Prodej Prodej celé budovy  budovy nebo její ucelené části 
• • Pronájem celé budovy nebo její ucelené části, např. bytové Pronájem celé budovy nebo její ucelené části, např. bytové 

jednotkyjednotky

Výjimku mají málo využívané rekreační objekty a budovy s 
energeticky vztažnou plochou do 50 m2.
Větší změnou dokončené budovy se rozumí rekonstrukce 
objektu, kdy se mění více než 25 % plochy obálky budovy.

Zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)Zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
je povinné v těchto případech:je povinné v těchto případech:

Cena průkazu energetické náročnosti je individuální a záleží na 
složitosti objektu a stavu dostupných podkladů.

Cena pro rodinný dům rodinný dům začíná na 3 500 Kč. Záleží, zda 
máte k dispozici stavební projektovou dokumentaci a jak 
je dům velký a členitý.

Cena pro bytový důmbytový dům se pohybuje od 5 000 – 20 000 Kč. 

Pro administrativní budovyadministrativní budovy  je cena vždy individuální.

Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám mohli nabídnout tu 
nejvýhodnější cenu. Nabízíme množstevní slevy.

Nezávislé konzultace pro veřejnost Nezávislé konzultace pro veřejnost zdarmazdarma

Radí energetičtí specialisté (auditoři) 
a konzultanti MPO.
Konzultace možné domluvit v terénu 
na stavbě či v kanceláři.

  + 420 775 665 128  + 420 775 665 128
  + 420 724 509 559  + 420 724 509 559
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http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
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EnergySim Praha

Charlese de Gaulla 629/5

160 00 Praha 6 - Dejvice

praha@energysim.czpraha@energysim.cz

T: +420 724 509 559

T: +420 737 430 898

EnergySim Jablonec

Mírové náměstí 492/11

466 01 Jablonec nad Nisou

jablonec@energysim.czjablonec@energysim.cz

T: +420 775 665 128

T: +420 775 889 951
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