
Nedávno schválená novela zákona o  hospodaření 
energií č. 406/2000 Sb. přinese od  ledna 2013 
řadu změn. Kromě jiného budou povinné tzv. prů-
kazy energetické náročnosti budov (PENB, lidově 
a  v  médiích často nazývané „energetické štítky“) 
i při prodeji nebo pronájmu domu nebo bytu, při 
rekonstrukci atd. Pro koho budou PENB povinné, 
kdo bude oprávněn je zpracovávat a  kolik budou 
stát? To se dozvíte na  našem semináři, kde dále 
zazní zajímavé přednášky o  rekonstrukcích budov 
i  novostavbách, o  pasivních domech a  o  nových 
materiálech pro zateplování domů. Nebudou chy-
bět ani konkrétní příklady vzorových rekonstrukcí 
budov na nízkoenergetický standard.

A

B

C

D

E

F

G

pozvánka
na SEMInáŘ

povInné EnErgEtIcké průkazy

budov od lEdna 2013

a rEkonStrukcE doMů

Termín
konání:

Místo 
konání:

úterý 15. ledna 2013

15:00 – 18:30 hod.

sál zastupitelstva, Krajský úřad Jiho-

českého kraje, U Zimního stadionu 

1952/2, 370 76 České Budějovice

zástupci z řad odborné

i široké veřejnostiCílová
skupina:

Energy Centre České Budějovice
ve spolupráci

s Jihočeským krajem



15:00 – 15:10 hod. Úvod, uvítání
 Ing. Luboš Průcha, 

vedoucí oddělení regionálního 
rozvoje, Krajský úřad Jihočeského 
kraje

15:10 – 16:00 hod. Průkazy energetické náročnosti budov  
– co přinese nový zákon od 01. 01. 2013?

 Ing. Karel Srdečný, Ekowatt

16:00 – 16:30 hod. Technická zařízení budov a obnovitelné  
zdroje v téměř nulových budovách 

 Ing. Karel Mrázek, STÚ - E, s.r.o.

16:30 – 17:00 hod. Jak postavit nebo zrekonstruovat dům  
v pasivním standardu 

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

17:00 – 17:15 hod. Přestávka s pohoštěním

17:15 – 17:45 hod. Nejnovější materiály, skladby  
a postupy v zateplování domů 

 Ing. Petr Lorenc, Baumit

17:45 - 18:15 hod. Konkrétní příklady rekonstrukcí rodinných  
domů na nízkoenergetický standard

 Ing. Jiří Veselý, energetický poradce ECČB

18:15 – 18:30 hod. Zodpovězení dotazů, závěr.

prograM

Titul, jméno a příjmení:

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! *

Tímto se závazně přihlašuji na seminář 
„Povinné energetické průkazy budov  

od ledna 2013 a rekonstrukce domů,“  
který se uskuteční dne 15. ledna 2013 
v Českých Budějovicích.

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. Otakara II. 87/25, 370 01 České Budějovice nejpozději do 8. 1. 2013.
Účastník zasláním přihlášky souhlasí se shromažďováním a zpracováním po-
skytnutých údajů uvedených v přihlášce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů.


