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„Vypracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)“ 
 
Uchazeč: 
 

 
Jméno/ obchodní název 

 

 
  Techprojekt spol. s r. o. 

 
Sídlo 

 

 
  Jilemnického č.p. 437, Ústí nad Orlicí, 562 01  

 
IČO/ DIČ 

 

 
 IČ: 25922301, DIČ: CZ25922301 

 
Zastoupený (jméno, funkce) 

 
Ing. Jaroslav Dostálek – jednatel firmy 
      – energetický specialista – č. opr. MPO - 0730 

 
 
Seznam vypracovaných - referenčních PENB – za rok 2013 – 2020 : 

 

 
1.)   Uhřínov č.p. 6, 7, 8,  10 a 11 , Liberk -  2x rodinný dům, 3x bytový dům 

        - investor Statek Uhřínov, Ing. Velechovský  – tel. kontakt 777 163 197 

 
2.) Choustníkovo Hradiště č.p. 128 a č.p. 139 (okr. Trutnov) -  3x rodinný dům 

         - investor Lesy ČR s.p. HK,  Ing. Čechura  – tel. kontakt 602 449 436 

 
3.) Město Svitavy -  6x velká veřejná budova – nad 2000 m2 en. vztažné plochy  

           (ZŠ, MŠ, Kulturní centrum, DPS, MÚ, atd.) 
         - zástupce investora Ing. Milan Oblouk  – tel. kontakt 724 757 433 
 

4.) Město Kostelec nad Orlicí-  25x velká veřejná budova  
           – nad 2000 m2 en. vztažné plochy  
           (ZŠ, MŠ, Kulturní centrum, DPS, MÚ, atd.) 
           - cenový objem cca 160 tis. Kč bez DPH 
         - zástupce investora Ing. Cejnarová  – tel. kontakt 494 337 215 
 

5.) Správa a údržba silnic Pardubického kraje -  9x velká veřejná budova  
           – nad 2000 m2 en. vztažné plochy  
           (administrativní budovy cestmistrovství, atd.) 
           - cenový objem cca 80 tis. Kč bez DPH 
           - zástupce investora pan Mikulecký  – tel. kontakt 721 749 969 

 
6.)           SBD Průkopník Rychnov nad Kněžnou -  40x velký bytový dům – nad 20 B.J. 

           – nad 1500 m2 energeticky vztažné plochy  
           - cenový objem cca 300 tis. Kč bez DPH 
           - zástupce investora pan Ptáček  – tel. kontakt 607 111 025 
 

7.) Obec Dolní Dobrouč  -  18x veřejná budova  
           – nad 500 m2 en. vztažné plochy  (administrativní budovy, školy, byt. domy, atd.) 
           - cenový objem cca 110 tis. Kč bez DPH 
           - zástupce investora paní Mikulecký  – tel. kontakt 721 749 969 
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8.) Správa nemovitostí Hradec Králové -   bytové domy cca přes 40 x BD – nad 20 B.J. 

           – nad 1500 m2 energeticky vztažné plochy  
          - cenový objem cca 180 tis. Kč bez DPH 
           - zástupce investora pan Kučera (a další osoby)  – tel. kontakt 731 131 043 
 

9.) SBD Vysoké Mýto -  30 x  bytové panelové domy – nad 20 B.J. i pod 20 B.J. 
           – nad 1500 m2 energeticky vztažné plochy  
           - cenový objem cca 180 tis. Kč bez DPH 
           - zástupce investora pan Baťa  – tel. kontakt 603 535 249 

 
10.) Vambekon Vamberk -  15 x  bytové panelové domy – nad 20 B.J. 

           – nad 1500 m2 energeticky vztažné plochy  
           - cenový objem cca 100 tis. Kč bez DPH 
            zástupce investora pan Šeda  – tel. kontakt 604 500 143 
 

11.) ŠMR Šumperk -  25 x  bytové a ostatní domy – nad 20 B.J. 
           – nad 1500 m2 energeticky vztažné plochy  
            - cenový objem cca 150 tis. Kč bez DPH 
            zástupce investora Ing. Aleš Michálek  – tel. kontakt 602 510 026 
 

12.) STABIL INVEST s.r.o., Kostelní 94, Pardubice -  40 x  bytové domy – nad 20 B.J. 
           – nad 1500 m2 energeticky vztažné plochy  
            - cenový objem cca 250 tis. Kč bez DPH 
            zástupce investora paní Petra Smolčáková  – tel. kontakt 739 658 065 
 
 
- dále více než 400 ks PENB – velké bytové panelové (i cihlové) domy -  pro jednotlivá  
SVJ a BD  – nad 1500 m2 energeticky vztažné plochy a i pro menší BD (4 – 20 B.J.) 

 
atd. 
 
- celkem jsme vypracovávali za měsíce 01/2013 až 12/2020 přes 950 ks PENB, jak pro rodinné 

domy, tak především pro bytové domy, komerční objekty, administrativní budovy, tak i pro 
veřejné budovy  

 
Mezi naše klienty v oblasti zpracování PENB pro objekty veřejné správy – obce a jiní 

objednatelé z  Pardubického kraje i celé České republiky např. patří : 
 
- Lesy České republiky, s.p. – KŘ Choceň, KŘ Hradec Králové, KŘ Šumperk, KZ Kladská, atd. 
- Gymnázium Pardubice, Dašická 1083 ; Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí ;  
  Sportovní gymnázium Pardubice, Dašická 268 ;   ISŠT Vysoké Mýto, Mládežnická 380, 56601  
   Vysoké Mýto ;  Domov u fontány, Přelouč ;  Domov na hradě Rychmburk;  Domov na  
  rozcestí Svitavy a mnoho dalších 
 
- dále jsme i v předchozích letech vypracovávali několik desítek PENB na novostavby RD   
a BD – více referencí na www.techprojekt.com 

 
V Ústí nad Orlicí  dne 3.1.2021 
 
                                                          ……………………………………….. 

                                                          Martin Dostálek 
                                                                                           Techprojekt s.r.o. Ústí nad Orlicí -  jednatel firmy 

 

http://www.techprojekt.com/

