Ústí nad Orlicí 01/2021
CENÍK NAŠICH SLUŽEB - Zateplení rodinných domků v rámci programu
„Nová zelená úsporám 2021 „ – podoblast podpory „A“ - Snižování
energetické náročnosti stávajících rodinných domů :
1.

Zpracování – Studie energetických úspor rodinného domku, která by obsahovala :
 zhodnocení stávajícího stavu; kontrolní prohlídka domu na místě stavby (v viz. níže)
 navrhovaná opatření – tloušťky potřebných izolací, tak aby se splnili podmínky NZÚ
 zhodnocení navržených opatření po realizaci
 celkové investiční náklady akce a propočet přibližné výše získané dotace
 vyčíslení nákladů na přípravnou fázi
Toto vše za 3.900,- Kč včetně DPH. Po vyhotovení studie Vám budeme zasílat fakturu za vypracování studie.
Pro vyhotovení úvodní energetické studie budeme od Vás potřebovat následující:
- kompletní stávající projektovou dokumentaci RD - zejména půdorysy všech podlaží i suterénu či sklepu, řezy objektem
a pohledy (tak aby platilo dle skutečnosti) - popis skladeb konstrukcí obálky budovy - t.j. spodní podlahy, obvodových
stěn a vrchního stropu (myšleno podlahy na půdě) + fotografie objektu ze všech světových stran (postačí v digitální
formě – např. e-mailem) – pokud jste v dosahu cca do 100km od Ústí nad Orlicí tak před studií osobně přijedeme

→ JIŽ PO VYHOTOVENÍ ÚVODNÍ STUDIE BUDETE VĚDĚT NA JAKOU VÝŠI DOTACÍ JSTE
SCHOPNI
VE VAŠEM PŘÍPADĚ DOSÁHNOUT A JAKÉ CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY BUDETE MUSET
INVESTOVAT ZE SVÉHO A TEPRVE POTÉ SE MŮŽETE ROZMYSLET ZDA DO TOHO PŮJDETE !!!
2.1 Vypracování projektu energetických úspor, a to technická zpráva, půdorysy, řezy , apod. (PODOBLAST A.0.)
Projekt pro zateplení apod. , z kterého musí být minimálně patrny:
 technická zpráva, půdorysy jednotlivých podlaží včetně rozměrů a ploch (podlahových) v takové podrobnosti, aby
bylo možno odvodit způsob započtení plochy a objemů a velikostí jednotlivých tvorových prvků, atd.
 charakteristické řezy objektem včetně rozměrů, situace, velikost otvorových prvků, atd.
 popis obvodové konstrukce, tak aby se dal odvodit součinitel prostupu tepla, údaje o energetické ploše budovy v
m2 (celková podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená mezi vnějšími stěnami, atd.
Toto za 15.000,- Kč včetně DPH.
2.2 Odborné Energetické hodnocení (jednatel společnosti Ing. Jaroslav Dostálek – je oprávněn zpracovávat Průkazy
energetické náročnosti budov na základě oprávnění od MPO č. osv. 0730) + Průkaz energetické náročnosti budovy na
stávající i nový stav po zateplení (PODOBLAST A.0.)
Toto za 14.900,- Kč včetně DPH.
3. Kompletní vypracování žádosti o dotaci a ostatních písemností - toto ZDARMA !!!

V případě tedy, že si u nás necháte vypracovat úvodní energetickou studii, kompletní projektovou
dokumentaci a odborný energetický posudek, včetně vypracování komplet žádostí o dotace, tak Vás to
bude stát 29.900,- Kč včetně DPH (tato cena je platná pro oblast podpory A.0. – dílčí zateplení RD –
další ceny viz. níže – cena bez studie – ta se platí zvlášť). Ve skutečnosti Vaše investiční náklady na
projekt budou o značnou část nižší, protože v rámci dotačního programu „NZÚ“ Vám bude přidělena
dotace na projekt ve výši celých 25.000,- Kč.
Poznámka : V případě, že budete žádat o dotaci na komplexní zateplení RD – podoblast podpory A.1.,
tak se naše cena přípravné fáze PD + EA + vše ostatní pro podání žádosti o dotaci zvyšuje na cenu
34.900,- Kč včetně DPH – podoblast podpory A.2., tak se naše cena přípravné fáze PD + EA + vše
ostatní pro podání žádosti o dotaci zvyšuje na cenu 39.900,- Kč včetně DPH - mnohem větší pracnost
přípravy dokumentace a Odborného posudku – Energetického hodnocení !!!
Poznámka : - ceny u podoblasti „A“ berte prosím jako přibližné, protože vždy se určují podle dostupné stávající projektové
dokumentaci, počtu a složitosti opatření, dle tvaru domu, počtu bytových jednotek, atd. - tudíž ceny mohou být i nepatrně
vyšší – přesnou cenu Odborného posudku Vám vždy určíme v Úvodní energetické studii – navíc kompletní Odborný
posudek se platí, až komplet po dokončení naší činnosti – až v době kdy podáme společně žádost o dotaci a dotaci již
máte jistou - nikdy tedy nevybíráme žádné zálohy na naší činnost !!! Ceny Odborných posudků jsou navíc konečné - fixní,
nikdy totiž nemáme procentuální podíl na výši vyzískané dotaci jako jiní zpracovatelé !
4. Podání žádosti o dotaci přímo na fond – kompletní postup vám detailně připravíme a vysvětlíme. Vy jen podáte
elektronicky žádost, podepíšete žádosti a můžete zaslat poštou na Státní fond ŽP – toto zajišťujeme zdarma.

!! NEVÁHEJTE NÁS OSLOVIT - KDY SE VÁM NASKYTNE PŘÍLEŽITOST, ŽE VÁM „STÁT UHRADÍ“ cca 50%
VAŠICH INVESTIC NA ZATEPLENÍ VAŠEHO– NECHTE SI SPOČÍTAT ÚVODNÍ STUDII A VÍTE NA ČEM JSTE !!

