
Energy Centre České Budějovice
ve spolupráci se ČKAIT

Seminář bude věnován obsahu zákona 
406/2000 Sb. a povinnostem, které z nove-
ly tohoto zákona od  ledna 2013 vyplývají 
pro jednotlivé skupiny obyvatel i  podni-
katelskou sféru. Bude se hovořit o nových 
vyhláškách týkajících se zejména průkazů 
energetické náročnosti budov, energe-
tických auditů a  posudků. Dále na  semi-
náři zazní přednáška na  téma konstrukce  
a  technologie pro pasivní domy a  domy 
s téměř nulovou spotřebou energie.
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pozvánka
na SEMInáŘ

novEla zákona o hoSpodaŘEní 

EnErgIí a průkazy EnErgEtIcké 

náročnoStI budov

Termín
konání:

Místo 
konání:

čtvrtek 13.12. 2012

14:30 – 18:15 hod.

aula SPŠ stavební, Resslova 2,  

370 04 České Budějovice

členové ČKAIT a další zájemci
Cílová
skupina:



14:15 – 14:30 hod. Registrace 
účastníků 

14:30 – 14:35 hod. Úvod, uvítání 
Ing. František Hladík, ČKAIT

14:35 – 15:15 hod. Implementace směrnice č. 2010/31/EU do novely 
zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

 Ing. Miroslav Urban, Ph.D., ČVUT, fakulta stavební

15:15– 16:00 hod. Obsah zákona 406/2000 Sb. a z něho vyplývající 
povinnosti, stav připravenosti nových vyhlášek 
týkajících se zejména PENB, energetických auditů  
a posudků 

 Ing. Karel Srdečný, Ekowatt

16:00 – 16:15 hod. Přestávka s pohoštěním

16:15 – 17:00 hod. Nákladově optimální úrovně minimálních 
požadavků na energetickou náročnost budov

 Ing. Karel Mrázek, STÚ – E s.r.o.

17:00 - 17:45 hod. Konstrukce a technologie pro pasivní domy a domy 
s téměř nulovou spotřebou energie

 Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D., Centrum pasivního domu 

17:45 – 18:15 hod. Zodpovězení dotazů, diskuze, závěr.

prograM

Účast na akci je bezplatná.  Vyplněnou přihlášku zašlete prosím emailem, faxem či poštou 
na adresu: hana@eccb.cz, fax: 387 312 581, Energy Centre České Budějovice, Nám. Př. Otaka-
ra II. 87/25, 370 01 České Budějovice nejpozději do 6. 12. 2012.
Účastník zasláním přihlášky souhlasí se shromažďováním a zpracováním poskytnutých úda-
jů uvedených v přihlášce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Titul, jméno a příjmení:

Tímto se závazně přihlašuji na seminář 
„Novela zákona o hospodaření energií 

a průkazy energetické náročnosti budov,“
který se uskuteční dne 13. prosince 
v Českých Budějovicích.

Název organizace:

tel.:

datum:

e-mail:

podpis:

pŘIhláška

Energy Centre
České Budějovice

Nám. Přemysla Otakara II. 87/25
370 01 České Budějovice

tel.: 387 312 580, 773 512 580   
fax: 387 312 581, eccb@eccb.cz

www.eccb.cz

Termín měření bude stanoven po  dohodě 
s energetickým poradcem ECČB a v závislosti 
na vhodných klimatických podmínkách. Bude 
provedeno termovizní měření spojené s  kon-
zultací v  rozsahu max. 1 hodiny, bez zpraco-
vání písemného protokolu z  měření. Veškeré 
náklady na měření včetně cestovních nákladů 
uhradí ECČB.

soutěž!
JEdEn vylosovAný úČAsTníK

AKCE vyhrAJE MĚŘEní

TErMovIZní KAMEroU svého

doMU nEBo ByTU

ZdArMA! *


