
 

Fakturujte na adresu: 

Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2 

 

Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky. 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno 

Statutární město Brno 
 

 
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, Odbor imp. evr. fondů 

 

VÁŠ DOPIS ČJ:   
ZE DNE      :   Ing. Markéta Pavlová  

NAŠE ČJ     : MMB/0480958/2021  Hostýnská 516/12  

SPIS ZN     :   108 00 Praha  

  
VYŘIZUJE: Vodová Pavla Místo dodání:  

TELEFON : 542174706  

E-MAIL  : vodova.pavla@brno.cz  

FAX     :   

 

OBJEDNÁVKA: 9592100015  
ZE DNE: 14.09.2021  

 

Termín dodání  : 28.09.2021  

Měna objednávky: CZK  

 

Objednáváme u Vás:  

Položka                    Předmět Obj.množ. MJ Cena celkem 

    

V souvislosti se zpracováním Závěrečného vyhodnocení akce "Zateplení radnice Oderská" 
z Operačního programu Životní prostředí, se dokládá i vyjádření energetického auditora. 
Vyjádření shrnuje výsledky hospodaření s energií po realizaci opatření zateplení. 
Poskytovatel dotace si vyžádal doplnění již zpracovaného stanoviska k závěrečnému 
vyhodnocení akce.  
Doplnění stanoviska energetického specialisty dle následujících požadavků poskytovatele 
dotace:  
 
Dle Metodického návodu pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu (EM) 
v prioritní ose 5 OPŽP 2014 2020 by mělo Stanovisko energetického specialisty obsahovat: 
  
• Popis a posouzení stávajícího způsobu provádění energetického managementu Stručný popis 
jak je energetický management příjemcem podpory realizován a zhodnocení, zda je postup 
dostačující ve vztahu k předmětu podpory.  
• Verifikaci dat o spotřebě ze systému energetického managementu předložených žadatelem  
• Posouzení správnosti výstupů z prováděného energetického managementu ve vztahu k 
předmětu podpory, tj. zejména ověření správnosti nastavení výpočtové spotřeby a    
přepočtené reálné spotřeby energie.  
• Vyhodnocení způsobu provádění energetického managementu ve vazbě na požadavky OPŽP SC 
5.1, resp. doporučení uvedená v kapitole 3, Metodického návodu EM 
• Tabelární nebo grafický přehled spotřeb energií v porovnání výpočtové a reálné 
(přepočtené) spotřebě energie, minimálně v měsíční periodě 
  
Cena celkem: do 5.000,- Kč (bez DPH) 
Termín: nejpozději do 28. 9. 2021 
 
 



Fakturujte na adresu:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2

Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky.
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno

Přijetí objednávky, prosím, potvrďte nejpozději do 5-ti dnů.

Platba bude provedena fakturou.

S pozdravem

...

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru, Odbor implementace evropských fondů


