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• projektová činnost ve výstavbě
• energetické auditorství staveb
• dodávky staveb

IČ : 25 92 23 01,

DIČ : CZ 25 92 23 01



CENÍK – PENB - 2021
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
RODINNÉ DOMY - RD

- SLEVA PRO ROK 2021

CENA PO SLEVĚ VČETNĚ 21% DPH

 VÍCEPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM (do 200 m2*)  VÍCEPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM (nad 200 m2*) -

….. 5.400,- Kč
….. 6.900,- Kč

BYTOVÉ DOMY– BD (dle počtu bytových jednotek – B.J. ) –

SLEVA 30 % PRO ROK 2021 PRO BYT. DOMY

ZÁKLADNÍ CENA VČETNĚ 21% DPH







BYTOVÝ DŮM
BYTOVÝ DŮM
BYTOVÝ DŮM
BYTOVÝ DŮM
BYTOVÝ DŮM

O
O
O
O
O

4 - 10 B.J. 11 - 20 B.J. 21 - 40 B.J. 41 - 80 B.J. 81 - 120 B.J. -

….. 10.000,- Kč
….. 12.000,- Kč
….. 14.000,- Kč
….. 16.000,- Kč
….. 20.000,- Kč

CENA VČETNĚ 21% DPH PO SLEVĚ

….. 6.900,- Kč
….. 7.900,- Kč
….. 9.900,- Kč
….. 11.900,- Kč
….. 14.900,- Kč

OSTATNÍ VEŘEJNÉ BUDOVY - OBECNÍ A MĚSTSKÉ ÚŘADY, DOMOVÝ DŮCHODCŮ, HOTELY, RESTAURACE,
ADMINISTARTIVNÍ BUDOVY, NEMOCNICE, ŠKOLY, ŠKOLKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ, OBCHODY , atd. PŘIBLIŽNÁ CENA VČETNĚ 21% DPH

 BUDOVA O VÝMĚŘE od 250 m2* do 500 m2*  BUDOVA O VÝMĚŘE od 500 m2* do 1000 m2* -

….. ≈ 10.000,- Kč
….. ≈ 12.000,- Kč , atd.

- přesné ceny u ostatních veřejných budov budou stanoveny s jednotlivými zákazníky individuálně - v závislosti na
ploše - velikosti objektu, technologii (způsobu vytápění, větrání, chlazení, použití obnovitelných zdrojů), atd.
(* Podlahová plocha u rodinných domů a u ostatních veřejných budov je myšlená jako energeticky vztažná plocha objektu nejedná se o zastavěnou plochu budovy - laicky se dá říci, že to je součet všech podlahových ploch počítaných z vnějšího
rozměru budovy – např. rozměr budovy – půdorys 10m x 20m a 3 podlaží = 200 x 3 = 600 m2 – energeticky vztažné plochy )
Upozornění:
Ceny zde uvedená za vypracování PENB pro rodinné , bytové domy a ostatní veřejné budovy je platná pouze v případě, že
nám zákazník dodá potřebné podklady k vypracování PENB, včetně kompletní požadované PD v papírové podobě –
v případě že zákazník nemá např. projektovou dokumentaci od domu, tak bude nutné provést doměření na místě samém a
za tuto činnost se bude k ceně připočítávat cena ( 1.000,- Kč vč. DPH u RD, 2..000,-Kč vč. DPH u BD, atd.) dle náročnosti
domu a složitosti měření – bude dohodnuto individuálně.
Poznámka:
- Průkaz ENB Vám vypracujeme do max. 15-ti dnů ode dne předání všech podkladů - v případě potřeby jsme schopni
vyhotovit i v kratší lhůtě
- Při odevzdání dokončeného PENB obdržíte od nás dva originál výtisky PENB k Vašemu domu
- Průkaz ENB je platný 10 let
- Průkaz ENB pro budovu (bytový dům) je také současně platným průkazem pro jednotlivé bytové jednotky
- V ceně PENB je započítána i kontrolní prohlídka objektu – přijedeme osobně na místo
- Naše působnost pro vypracování PENB je v rámci celého Pardubického i Královehradeckého kraje – ceny zde uvedené jsou
aktuální a platné pro zpracování PENB do vzdálenosti 60 km od Ústí nad Orlicí (ceny pro vzdálenější lokality budou
domlouvány individuálně z důvodu ceny za dopravu na kontrolní prohlídku objektu)
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