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Závazná struktura stanoviska energetického specialisty pro SC 5.2 k Závěrečnému vyhodnocení akce (dále jen ZVA)



























„Název projektu“
„Registrační číslo projektu dle ISKP14+“ 



Identifikační údaje

Zadavatel stanoviska k ZVA

Název a adresa:
Jméno kontaktní osoby:
Telefonní spojení/e-mail:

Zpracovatel stanoviska (energetický specialista)

Název a adresa:
Jméno energetického specialisty:
Telefonní spojení/e-mail:

Předmět stanoviska k ZVA

Předmět: 
Typ objektu:
Místo výstavby:
Vlastník:

Podklady pro vydání stanoviska

	PENB zpracovaný dle Vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, ze dne…, zpracovaný… 

Projektová dokumentace ze dne …, zpracovaná …
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne …
	Výstupy z provedené Zkoušky průvzdušnosti obálky budovy, tzv. Blower door test.
	Výstupy ze zavedeného  a prováděného Energetického managementu v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“. 
Informace o provozu objektu poskytnuté příjemcem podpory. 

Stanovisko energetického specialisty k ZVA

Stanovisko energetického specialisty je vypracováno za účelem potvrzení energetických ukazatelů budovy, na jejíž výstavbu byla čerpána dotace z Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020. Dosažené hodnoty energetických ukazatelů budovy jsou potvrzeny provedením stavby dle předložené projektové dokumentace a doložením protokolů ze Zkoušky průvzdušnosti obálky budovy – Blower door testu. Dále je zhodnoceno zavedení a provádění Energetického managementu.









Popis stavby 

Energetický specialista stručně popíše budovu, která byla předmětem dotace. 


Stanovisko ke změnám projektu v době realizace
 
V případě, že došlo v průběhu výstavby ke změnám projektu (příjemce podpory předkládá Oznámení o změně a Změnové listy), energetický specialista tyto změny popíše a okomentuje z pohledu možného  dopadu na energetické ukazatele budovy. Významné změny, tj. změny s vlivem na energetické parametry budovy, je nutné zohlednit aktualizací  PENB, včetně jeho „Povinných příloh k PENB“ (tak jak bylo požadováno v žádosti o podporu). 

Zhodnocení zavedení a provádění energetického managementu

Energetický specialista zhodnotí, zda byl zaveden a prováděn energetický management v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.

Závěrečné hodnocení a doporučení

Energetický specialista zhodnotí dosavadní povoz budovy, a pokud provoz budovy vykazuje např.: známky lidského pochybení, nesprávného zavedení Energetického managementu nebo neoptimálního nastavení technologií, doporučí nápravná opatření, včetně termínů, kdy mají být realizována. 

								
	
	

