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TECHNICKÉ SLUŽBY PRO NEMOVITOST



INSPEKCE NEMOVITOSTÍ NEMOPAS
Inspekce nemovitostí je kontrola a zhodnocení technického stavu nemovitosti. 
Nemovitost je dle metodiky NEMOPAS hodnocena nejen z pohledu jejích poruch a vad, 
ale i tzv. rizik poruch – situací, kdy porucha na objektu zatím pouze hrozí a může se 
v budoucnosti projevit. Kontrola probíhá v devíti technických oborech: statika, izolace 
proti vodě, akustika, bezpečnost užívání, hygiena a zdraví, úniky tepla, kvalita  

povrchů, technická zařízení budov a pozemky. Průzkum probíhá vizuální kontrolou 
problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických 
přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci 
zahrnuto a může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení. V rámci 
inspekce lze provést i odhad nákladů na sanaci poruch a problémů (varianty KOMPLET).

Nový občanský zákoník – oddíl 2 – Koupě 
vybrané paragrafy

§ 2084
Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, 
o nichž ví.

§ 2129
Neoznámil-li kupující prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se zemí 
pevným základem do pěti let od nabytí, soud kupujícímu právo z vadného plnění 
nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající 
však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které 
prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

Zajistíme pro vás zpracování Inspekce nemovitostí v následujících variantách:

Inspekce nemovitostí KOMPLET BYT
Obsah: Certifi kovaný inspektor nemovitostí prozkoumá předmětnou 
nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů 
a klasifi kuje, zda se na nemovitosti rizika vyskytují, nevyskytují či vyskytovat 
mohou. Nalezená rizika dokumentuje, navrhne jejich sanaci a provede její 
řádové ocenění.

Výstup: Technický průkaz nemovitosti KOMPLET (grafi cké hodnocení 
s orientační cenou sanace, popis nemovitosti a rizik, vyhodnocený seznam rizik, 
popis včetně sanace a nacenění jednotlivých nalezených rizik).

Doba průzkumu: 1–3 hodiny

Doba zprac. výstupu: 7 prac. dnů 

Inspekce nemovitostí KOMPLET RD
Obsah: Certifi kovaný inspektor nemovitostí prozkoumá předmětnou 
nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů 
a klasifi kuje, zda se na nemovitosti rizika vyskytují, nevyskytují či vyskytovat 
mohou. Nalezená rizika dokumentuje, navrhne jejich sanaci a provede její 
řádové ocenění.

Výstup: Technický průkaz nemovitosti KOMPLET (grafi cké hodnocení 
s orientační cenou sanace, popis nemovitosti a rizik, vyhodnocený seznam rizik, 
popis včetně sanace a nacenění jednotlivých nalezených rizik).

Doba průzkumu: 2–4 hodiny

Doba zprac. výstupu: 7 prac. dnů 

PROČ?

Kupující nemovitosti získá:
• Jistotu při rozhodování o životní investici.

• Nezávislé informace o skutečném technickém 
stavu pořizované nemovitosti.

• Představu o investicích do nemovitosti.

Prodávající nemovitosti získá:
• Jistotu, že kupující po čase nezjistí nějakou 

„skrytou technickou vadu“ a nebude chtít měnit 
podmínky smlouvy – viz rámeček „Nový 
občanský zákoník“

• Důvěryhodnost před zájemci deklarováním 
nezávislého prověření.

• Podklad ke stanovení férové prodejní ceny. 

• Dosažení optimální doby prodeje.

• Včasnou informaci o skutečném stavu 
nemovitosti – možnost přípravy 
na výtky kupujícího.

Prohlídka s inspektorem BYT
Obsah: Certifi kovaný inspektor nemovitostí se účastní prohlídky 
nemovitosti a upozorňuje zájemce o nemovitost na zjevné vady a na rizika 
skrytých vad a poruch.

Výstup: Není. V případě převzetí novostavby zápis do předávacího protokolu.

Doba průzkumu: 1 hodina

Inspekce nemovitostí ZÁKLAD BYT
Obsah: Certifi kovaný inspektor nemovitostí prozkoumá nemovitost. 
Na základě průzkumu hodnotí klíčové rizikové faktory a klasifi kuje, zda 
se na nemovitosti rizika vyskytují, nevyskytují či vyskytovat mohou. 

Výstup: Technický průkaz nemovitosti ZÁKLAD (grafi cké hodnocení, popis 
nemovitosti a rizik, vyhodnocený seznam rizik).

Doba průzkumu: 1 hodina

Doba zprac. výstupu: 7 prac. dny 

Inspekce nemovitostí ZÁKLAD RD
Obsah: Certifi kovaný inspektor nemovitostí prozkoumá nemovitost. 
Na základě průzkumu hodnotí klíčové rizikové faktory a klasifi kuje, zda 
se na nemovitosti rizika vyskytují, nevyskytují či vyskytovat mohou. 

Výstup: Technický průkaz nemovitosti ZÁKLAD (grafi cké hodnocení, popis 
nemovitosti a rizik, vyhodnocený seznam rizik).

Doba průzkumu: 1–2 hodiny

Doba zprac. výstupu: 7 prac. dny 

Inspekce nemovitostí STANDARD RD
Obsah: Certifi kovaný inspektor nemovitostí prozkoumá nemovitost. 
Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů a klasifi kuje, zda 
se na nemovitosti rizika vyskytují, nevyskytují či vyskytovat mohou. Nalezená 
rizika podrobně dokumentuje.

Výstup: Technický průkaz nemovitosti STANDARD (grafi cké hodnocení, 
popis nemovitosti a rizik, vyhodnocený seznam rizik, popis jednotlivých 
nalezených rizik).

Doba průzkumu: 1–3 hodiny

Doba zprac. výstupu: 7 prac. dnů 

Prohlídka s inspektorem RD
Obsah: Certifi kovaný inspektor nemovitostí se účastní prohlídky 
nemovitosti a upozorňuje zájemce o nemovitost na zjevné vady a na rizika 
skrytých vad a poruch.

Výstup: Není. V případě převzetí novostavby zápis do předávacího protokolu.

Doba průzkumu: 1–2 hodiny

Inspekce nemovitostí STANDARD BYT
Obsah: Certifi kovaný inspektor nemovitostí prozkoumá nemovitost. 
Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů a klasifi kuje, zda 
se na nemovitosti rizika vyskytují, nevyskytují či vyskytovat mohou. Nalezená 
rizika podrobně dokumentuje. 

Výstup: Technický průkaz nemovitosti STANDARD (grafi cké hodnocení, popis 
nemovitosti a rizik, vyhodnocený seznam rizik, popis jednotlivých 
nalezených rizik).

Doba průzkumu: 1–2 hodiny

Doba zprac. výstupu: 7 prac. dnů 

TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI

Varianta ZÁKLAD

Prověře
ná nemovitost

Typ

Rodinný dům

Výstavba

cca 1930

Poslední rekonstrukce

cca 2007

Adresa

Husova 402

 

Strakonice 386 01

Číslo průkazu

D2017-025124

Datum vydání

27.12.2017

Vyhodnocení

Obor

Velmi dobrý

Dobrý

Uspokojivý

Statika

Izolace proti vodě

Povrchy

Bezpečnost a požární bezpečnost

Zvuk a hluk

Úniky tepla

Zdravotní nezávadnost

Technická zaří
zení

Inspektor

Jiří H
lavín, DiS.

Hlavní inspektor

Petr Vencl

RŮKAZ NEMOVITOST

t

ce

ní

nocení

Obor

Statika

Izolace proti vodě

Povrchy

Bezpečnost a požární bez

Zvuk a hluk

Úniky tepla

Zdravotní nezávadno

Technická zaří
zen

Inspektor

Jiří H
lavín, D

TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI

Varianta STANDARD

Prověřená nemovitost

Typ

Rodinný dům

Výstavba

2013

Poslední rekonstrukce

Novostavba

Adresa

Peruc 445

 

Peruc, 43907

Číslo průkazu

170630

Datum vydání

11.07.2017

Vyhodnocení

Obor

Statika

Izolace proti vodě

Povrchy

Bezpečnost a požární bezpečnost

Zvuk a hluk

Úniky tepla

Zdravotní nezávadnost

Technická zařízení

Pozemky

* Pro více než polovinu hodnocených rizik je doporučena další diagnostika

Inspektor

Ing. Jiří Čížek

Hlavní inspektor

Petr Vencl

PRŮKAZ NEMOVITOSTI

RD

Rodinný dům

2013

Novostavba

Peruc 445

P ruc 43907

170630

11.07.2017

ožární bezpečnost

závadnost

zařízení

* Pro více než polovinu hodnocených rizik je doporučena další diagnostika

or

Čížek

Hlavní inspektor

Petr Vencl

TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTIVarianta KOMPLET
Prověřená nemovitost

Typ

rodinný důmVýstavba

2013Poslední rekonstrukce
bez rekonstrukceAdresa

Starobabická 384 

Babice 25101Číslo průkazu
D2017-024757Datum vydání
16.01.2018

Vyhodnocení

Obor
Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Rizikový Nelze hodnotit* Náklady sanace

Statika

13 000 Kč

Izolace proti vodě

364 900 Kč

Povrchy

2 000 Kč

Bezpečnost a požárníbezpečnost

0 Kč

Zvuk a hluk

0 Kč

Úniky tepla

8 000 Kč

Zdravotní nezávadnost

0 Kč

Technická zařízení

5 000 Kč

Pozemky

0 Kč
Celkové náklady na sanaci 392 900 Kč* Pro více než polovinu hodnocených rizik je doporučena další diagnostika

Inspektor

Ing. Arch. Petr Tichota
Hlavní inspektor

Petr Vencl
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Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 
je dokument, kterým se výpočtově hodnotí spotřeba 
energie budovy. Zásadní položkou je spotřeba energie 
na vytápění, která je rozhodujícím způsobem 
ovlivněna právě ztrátou energie (tepla) obálkou. Dále 
se ale do spotřeby energie celého domu zahrnuje 
i energie na ohřev teplé vody, umělé osvětlení 
a případně i energie na vzduchotechniku či chlazení. 

PENB se skládá z protokolu, kde jsou uvedeny 
vstupní hodnoty a potřebné mezivýsledky, 
a z grafi ckého vyjádření celkových výsledků ve formě 
tzv. energetického štítku. Právě podle tohoto 
grafi ckého vyjádření se často celému PENBu říká 
zjednodušeně Energetický štítek. 

PENB pak dle celkové spotřeby zařazuje budovu 
do kategorie energetické náročnosti na stupnici 
od A do G. Nové a poměrně slušně zateplené budovy 
jsou nejčastěji v kategoriích B a C. U starších budov, 
které nebyly poslední dobou rekonstruovány, 
lze očekávat i kategorie D až G.

Každý průkaz je označen datem vydání a datem 
maximální platnosti, která je stanovena na 10 let. 
PENB může vystavit jen oprávněná osoba (uvedená 
na seznamu energetických specialistů Ministerstva 
průmyslu a obchodu).

Zákonná povinnost

Povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti 
budovy (PENB) ukládá zákon 406/2000 Sb. 

• Povinný při výstavbě všech nových budov a větších 
změnách dokončených budov (2009).

• Vlastník budovy musí předložit PENB nebo jeho 
ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo nájemci 
budovy před uzavřením příslušných smluv. Dále 
je vlastník povinen předat PENB nebo jeho ověřenou 
kopii kupujícímu nebo nájemci budovy při podpisu 
kupní nebo nájemní smlouvy. 

• Vlastník budovy musí zajistit uvedení ukazatelů 
energetické náročnosti uvedených v PENBu 
v informačních a reklamních materiálech při prodeji 
budovy nebo pronájmu budovy. 

• Vlastník budovy nebo společenství vlastníků 
jednotek jsou povinni, v případě prodeje nebo 
pronájmu budovy nebo ucelené části budovy 
prostřednictvím zprostředkovatele (např. realitní 
kancelář), mu předat grafi ckou část průkazu nebo 
její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo 
pronájmu uvede klasifi kační třídu ukazatele 
energetické náročnosti podle prováděcího právního 
předpisu z předané grafi cké části průkazu 
v informačních a reklamních materiálech, pokud 
zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží 
grafi ckou část průkazu, uvede v reklamních 
a informačních materiálech nejhorší klasifi kační 
třídu.

Stejné povinnosti má také vlastník ucelené části 
budovy – jednotky (např. bytu). V tomto případě ale 
není možné zpracovat PENB na jednotlivý byt, ale 
je nutné zpracovat PENB na celou budovu. Tento 
PENB by neměl zajišťovat vlastník bytu, ale bytové 
družstvo či společenství vlastníků jednotek v budově. 
O poskytnutí tohoto PENBu, resp. jeho ověřené kopie, 
musí vlastník jednotky požádat písemně společenství 
vlastníků jednotek. Pokud vlastníkovi jednotky nebude 
na písemné vyžádání předán PENB, resp. jeho 
ověřená kopie, může jej vlastník jednotky nahradit 
vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné 
energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. 

Za nesplnění výše uvedených povinností hrozí 
vlastníkovi budovy nebo bytu pokuta ve výši až 
100 000 Kč.

Zákon specifi kuje výjimky, kdy není nutné PENB 
zpracovávat

• Pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde 
o budovu, která byla vystavěna a poslední větší 
změna dokončené budovy na ní byla provedena 
před 1. lednem 1947

• Na budovy s celkovou energeticky vztažnou 
plochou menší než 50 m2 (vnější půdorysná 
plocha pater).

• Na budovy, které jsou kulturní památkou, nebo 
se nacházejí v památkové rezervaci.

• Na budovy navrhované a obvykle užívané jako 
místo bohoslužeb a pro náboženské účely.

• Na stavby pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány 
jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie 
je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo 
při celoročním užívání.

• Na průmyslové a výrobních provozy, dílenské 
provozovny a zemědělské budovy se spotřebou 
energie do 700 GJ za rok.

• Na budovy zpravodajských služeb a důležité budovy 
pro obranu státu.

Informace pro kupujícího

Vypočtená hodnota roční energetické potřeby tepla 
na vytápění, kterou uvádí průkaz energetické 
náročnosti, nemusí přesně odpovídat skutečně 
naměřené spotřebě energie při provozu budovy. 
Důvodem je to, že výpočty v PENB používají smluvní 
vstupní údaje, jako například způsob užívání budovy 
a parametry technických zařízení. Použití smluvních 
hodnot umožní porovnávat jednotlivé budovy mezi 
sebou, a to, aniž by porovnání zkreslovala například 
teplota, na kterou jsou porovnávané budovy vytápěny. 
Výše rozdílu vypočtené energetické náročnosti 
a skutečné energetické náročnosti se běžně může 
pohybovat i v řádech desítek procent. Nejméně se liší 
výsledky výpočtů v PENB a skutečností 
u bytových domů.

Zajistíme pro vás zpracování PENB 
v následujících variantách:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PROČ?

Prodávající nemovitosti má zákonnou povinnost 
PENB vystavit.
Kupující nemovitosti může provést porovnání 
srovnatelných nemovitostí z energetického hlediska.

PODKLADY
Potřebné podklady musí obsahovat rozměry všech částí 
obálky objektu, skladby obvodových konstrukcí, 
parametry výplní otvorů, dispozice, způsob vytápění 
apod.

PENB RD s kompletními podklady
Obsah: Energetický specialista na základě potřebných kompletních 
podkladů (viz rámeček „podklady PENB“) vypracuje PENB.

Výstup: PENB

Doba průzkumu: –

Doba zprac. výstupu: 10 prac. dnů 
  od předání podkladů

PENB RD v projektové fázi
Obsah: Energetický specialista na základě potřebné projektové 
dokumentace vypracuje PENB.

Výstup: PENB

Doba průzkumu: –

Doba zprac. výstupu: 10 prac. dnů 
  od předání podkladů

PENB RD včetně průzkumu a zaměření objektu
Obsah: Energetický specialista provede průzkum a zjištění potřebných 
parametrů na nemovitosti a poté vypracuje PENB.

Výstup: PENB

Doba průzkumu: 1–2 hodiny

Doba zprac. výstupu: 10 prac. dnů od průzkumu

PENB BYTOVÝ DŮM
Obsah: Energetický specialista provede průzkum a zjištění potřebných 
parametrů na nemovitosti a poté vypracuje PENB.

Výstup: PENB

Doba průzkumu: 1–4 hodiny

Doba zprac. výstupu: 10 prac. dnů od průzkumu
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PROČ INSPEKCE POZEMKU?
• Kupující pozemku získá jistotu, že pozemek 

neskrývá omezení (např. rozvody sítí, hlučnost 
z okolí, radon, požadavky územního plánu apod.) 

PROČ BLOWER DOOR TEST?
• Stavebník nového domu, který chce získat dotaci 

z programu Nová zelená úsporám (v oblasti podpory 
B), musí postavit dům, který splňuje předepsanou 
hodnotu parametru „Průvzdušnost obálky budovy“. 
Tento parametr se prokazuje právě provedením 
Blower door testu.

ZDRAVÝ ŽIVOT – INSPEKCE ŠKODLIVÝCH LÁTEK
CO2

CO2

INSPEKCE POZEMKU
Specializovaná inspekce zaměřená na rizika spojená s pozemkem.

Inspekce pozemku s místním šetřením
Obsah: Certifi kovaný inspektor na základě informací z veřejných 
i placených zdrojů a místního šetření zhodnotí následující rizika pozemku: 
odstupy od okolních objektů a komunikací; spodní voda, geologie; hluk; 
povodně; radon; sítě vč. ochranných pásem; komunikační připojení; územní 
plán; požární zásah.

Výstup: Inspekce pozemku NEMOPAS

Doba průzkumu: 1–3 hodiny

Doba zprac. výstupu: 5 prac. dnů

BLOWER DOOR TEST
Specializovaná služba pro měření a hodnocení parametrů obálky budovy.

Blower door test
Obsah: Specialista znaleckého ústavu provede měření vzduchotěsnosti 
obálky při snížení tlaku v objektu. Tato měření umožní neinvazně detekovat 
netěsnosti v obálce budovy. Tato služba slouží pro doložení parametrů domu 
pro dotaci Nová zelená úsporám.

Výstup: Protokol z Blower door testu

Doba průzkumu: 4 hodiny

Doba zprac. výstupu: 5 prac. dnů

PROČ ZDRAVÝ ŽIVOT?
• Uživatel objektu zjistí, zda zdraví jeho a jeho 

blízkých není ohrožováno nebezpečnými látkami.

• Kupující získá informace o tom, jaká zdravotní 
rizika na nemovitosti hrozí.

Specializované inspekce zaměřené na vlivy ohrožující zdraví a bezpečný život bydlících.

Prohlídka s inspektorem spojená s Inspekcí rizik 
škodlivých látek
Obsah: Certifi kovaný inspektor nemovitostí prozkoumá nemovitost. 
Na základě průzkumu provede vyhodnocení rizik přítomnosti zdravotně 
závadných látek (viz uvedený seznam) a klasifi kuje, zda se na nemovitosti 
škodliviny vyskytují, nevyskytují či vyskytovat mohou.

Výstup: Inspekce rizik škodlivých látek.

Doba průzkumu: 1–3 hodiny

Doba zprac. výstupu: 5 prac. dnů

Seznam škodlivých látek zkoumaných při inspekci 
Zdravý život.
Radioaktivita materiálů  
Radon z podloží
Kysličník uhličitý (produkt dýchání osob při nekvalitním větrání)
Kysličník uhelnatý (produkt nekvalitního spalování u plynových spotřebičů)
Plyn  
Formaldehyd apod.  
Jiné škodlivé látky  
Azbest  
Legionella 
Kvalita vody  
Spóry plísní ve vzduchu

V případě identifi kace rizika konkrétní škodlivé látky inspektor nemovitostí 
nabídne a zorganizuje speciální měření na množství či koncentraci škodliviny.
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PROČ TERMOGRAFII, BLOWER DOOR ČI MĚŘENÍ 
INTERIÉRU?

Uživatel nemovitosti získá:
• Informace o tepelných mostech, netěsnostech 

stěn, střechy, výplní otvorů apod. 

• Objektivní informace o způsobu 
užívání nemovitosti.

• Měření umožní doložit požadované parametry 
pro pasivní a nízkoenergetické domy.

PROČ AKUSTICKÁ MĚŘENÍ?

Uživatel nemovitosti získá:
• Informace o tom, zda nebude v nemovitosti či její 
části (např. v bytě) nadměrný hluk z okolí 
či z technologií domu (např. výtahu).

• Informace o tom, zda nebude v nemovitosti či její 
části (např. v bytě) nadměrný hluk od sousedů.

• Jistotu, že sám nebude obtěžovat 
hlukem sousedy.

TERMOGRAFIE, PARAMETRY INTERIÉRU,
AKUSTIKA A MĚŘENÍ HLUKU
Specializované služby pro měření a hodnocení parametrů obálky budovy a interiéru a specializované služby pro návrh, měření a hodnocení v oblasti akustiky.
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V následující ástech jsou uvedeny termovizní snímky, které jsou pro p ehlednost rozd leny do 

podkapitol.  

Detaily oken byly snímány namátkov  v pr b hu m ení. Všechna okna vykazovala obdobné teplotní 

anomálie resp. net snosti. 

8.1. Použité symboly na termovizních snímcích 

avg ….. pr m rná povrchová teplota  min ….. minimální povrchová teplota 
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k významn jšímu poklesu povrchových teplot. To 

ukazuje na net snost parozábrany. Tento detail je 
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Povrchová teplota detailu je snížená již za 

p irozeného tlakového rozdílu. Za podtlaku dochází 

k dalšímu snížení povrchových teplot. Detail je 

net sný. Pravd podobn  je net snost tak významná, 

že je patrná i za p irozeného tlakového rozdílu. Tento 

detail je z pohledu vzduchot snosti nevyhovující. 
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Termovizní protokol

Termovizní m eníza p irozeného tlakua za podtlaku
Rodinný d mNad Rybníkem 241251 62 Muka ov – Srbín

Zpracováno v období:
b ezen - duben 2016DEKPROJEKT s.r.o. | BUDOVA TTC, TISKA SKÁ 10/257, 108 00  PRAHA 10, TEL.: 234 054 284-5, FAX: 234 054 291 | I O: 27642411, DI : CZ699000797 

Zajistíme pro vás zpracování následujících (i dalších) diagnostických služeb:

Další služby: termografi e, diagnostika termovizní kamerou, měření z interiéru.

Měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu
Obsah: Specialista znaleckého ústavu instaluje zařízení pro krátkodobé či 
dlouhodobé měření teploty a vlhkosti vzduchu. Po ukončení měření jsou data 
vyhodnocena. Toto měření objektivně prokáže způsob využívání objektu.

Výstup: Protokol z měření

Doba průzkumu: 1–2 hodiny umístění, 7–14 dní vyzvednutí přístroje

Doba zprac. výstupu: 5 prac. dnů

Termografi e – termovizní snímkování
Obsah: Specialista znaleckého ústavu provede termovizní snímky 
z interiéru či z exteriéru objektu. Doporučený rozdíl teplot mezi interiérem 
a exteriérem je 20 °C.

Výstup: Termovizní snímky

Doba průzkumu: 2 hodiny

Doba zprac. výstupu: 5 prac. dnů

Termografi e – diagnostika termovizní kamerou 
za normálního tlaku
Obsah: Specialista znaleckého ústavu provede termovizní diagnostiku 
objektu z interiéru, z exteriéru či z interiéru. Doporučený rozdíl teploty mezi 
interiérem a exteriérem 20 °C. 

Výstup: Termovizní protokol včetně podrobného hodnocení a analýzy snímků.

Doba průzkumu: 2 hodiny

Doba zprac. výstupu: 10 prac. dnů

Termografi e – termovizní diagnostika ze přirozeného 
tlaku a za podtlaku
Obsah: Specialista znaleckého ústavu provede termovizní diagnostiku 
z interiéru za normálního tlaku a za podtlaku. Tato měření umožní neinvazně 
detekovat netěsnosti v obálce budovy.

Výstup: Protokol z měření včetně lokalizace netěsných míst.

Doba průzkumu: 4 hodiny

Doba zprac. výstupu: 10 prac. dnů

Měření hluku z okolí (dopravy)
Obsah: Specialista akreditované akustické zkušebny provede 
dvouhodinové měření dopravy v jednom místě.

Výstup: Protokol s vyhodnocením měření

Doba průzkumu: 2 hodiny

Doba zprac. výstupu: 4 prac. dny

Měření zvukové izolace – kročejové neprůzvučnosti
Obsah: Specialista akreditované akustické zkušebny provede měření dvou 
konstrukcí (stěna, strop apod.) mezi prostory (v jednom prostoru „dupadlo“ 
[zdroj kročejového hluku] a v druhém měřicí přístroj) a naměřené hodnoty 
porovná s požadavky předpisů.

Výstup: Protokol s vyhodnocením měření

Doba průzkumu: 2 hodiny

Doba zprac. výstupu: 4 prac. dny

Měření zvukové izolace – vzduchové neprůzvučnosti
Obsah: Specialista akreditované akustické zkušebny provede měření dvou 
konstrukcí (stěna, strop apod.) mezi prostory (v jednom prostoru standardní 
zdroj zvuku a v druhém měřicí přístroj) a naměřené hodnoty porovná 
s požadavky předpisů.

Výstup: Protokol s vyhodnocením měření

Doba průzkumu: 2 hodiny

Doba zprac. výstupu: 4 prac. dny

Měření hluku ze stacionárního zdroje (např. výtahu 
či tepelného čerpadla)
Obsah: Specialista akreditované akustické zkušebny provede měření 
jednoho zdroje v jednom místě.

Výstup: Protokol s vyhodnocením měření

Doba průzkumu: 2 hodiny

Doba zprac. výstupu: 4 prac. dny
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PROČ?

Uživatel nemovitosti získá:
• Informace o tom, proč má mokro ve sklepě, proč 

má mokro pod střechou, proč se mu propadá 
střecha, proč mu roste plíseň u okna apod.

• Informace, co s poruchou dělat a co to bude 
přibližně stát.

• Informace, kdo za případně poruchy a vady 
může, a na kom lze vymáhat škodu.

• Znalecký posudek jako oporu pro soudní spor.

ODBORNÉ A ZNALECKÉ POSUDKY
Znalci a specialisté znaleckého ústavu DEKPROJEKT zajišťují odborné a znalecké posudky na poruchy a vady hlavně na následujících typech objektů: 

• ploché a šikmé střechy, střešní parkoviště, terasy

• obvodové pláště, výplně otvorů, světlíky, podzemní části budov, vlhké zdivo, drenáže

• bazény, nádrže, jezírka

• stavby s náročným vnitřním prostředím (zimní stadiony, bazénové haly, zemědělské stavby)

Zajistíme pro vás zpracování následujících (i dalších) odborných a znaleckých služeb:

Další služby:
• další posudky - např. na zateplovací systémy, fasády, odvodnění apod.

• supervize projektů novostaveb a rekonstrukcí

• zkoušky těsnosti hydroizolací

• konzultační činnost

• posudky oslunění a osvětlení bytů, domů i pozemků

Posudek spodní stavby (suterénu)
Obsah: Specialista znaleckého ústavu provede: odborný průzkum spodní 
stavby se zaměřením na hydroizolační techniku včetně případných sond. 
posouzení příčin poruch, koncepční návrh nápravných opatření (i ve více 
variantách), včetně orientační ceny.

Výstup: Odborný či Znalecký posudek

Doba průzkumu: 1–3 hodiny

Doba zprac. výstupu: 10 prac. dnů

Posudek ploché střechy
Obsah: Specialista znaleckého ústavu provede: odborný průzkum se 
zaměřením na stavební fyziku a hydroizolační techniku včetně případných 
sond, tepelně-technické posouzení skladby (skladeb) střechy z hlediska 
1–D šíření tepla a vlhkosti, posouzení příčin poruch, koncepční návrh 
nápravných opatření (i ve více variantách), včetně orientační ceny.

Výstup: Odborný či Znalecký posudek

Doba průzkumu: 1–3 hodiny

Doba zprac. výstupu: 10 prac. dnů

Posudek šikmé střechy
Obsah: Specialista znaleckého ústavu provede: odborný průzkum se 
zaměřením na stavební fyziku a hydroizolační techniku včetně případných 
sond, tepelně-technické posouzení skladby (skladeb) střechy z hlediska 
1–D šíření tepla a vlhkosti, posouzení příčin poruch, koncepční návrh 
nápravných opatření (i ve více variantách), včetně orientační ceny.

Výstup: Odborný či Znalecký posudek

Doba průzkumu: 1–3 hodiny

Doba zprac. výstupu: 10 prac. dnů

DEKPROJEKT s.r.o.
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Obr. /4
/ Vzorový p í ný ez obvodovou drenáží

7.1.2. Odvodn ní prostor v bezprost edním okolí objektu

Podél celého objektu je nutné omezit pronikání srážkové vody k objektu (v
etn  vody odst ikující

od povrchu p ilehlých ploch) provedením co nejmén  propustné povrchové úpravy spádované od

objektu.  Zvýšenou pozornost  je
 t eba v novat  hydroizola ní  úprav  detailu  napojení  te

rénu na

objekt.

Na  jihovýchodní  stran  objektu  sm rem do  p edzahrádky  se  kolem  obvodové  st ny  provede

betonový  okapový  chodník  s  vyspádovaným  povrchem  min.  3%  sm rem  od  objektu  na

zatravn nou plochu. Provedení chodníku bude z monolitického betonu alternativn  z  betonové

dlažby 500/500/80 mm.

Odborný posudek spodní stavby,
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5. NÁLEZ

5.1. Stru ný popis objektu a zjišt ných vlhkostních poruch

Jedná se o bytový d m nacházející se na okraji adové zástavby bytových dom  (obr. /1/, foto /3/).

Objekt  má  t i  nadzemní  podlaží,  obytné  podkroví  a  jedno  podzemní  podlaží.  V  1.-4.NP  se

nacházejí byty, v suterénu sklepní kóje. Objekt je zd ný z plných pálených cihel. St echa objektu je

šikmá sedlová odvodn ná st ešními žlaby a dále vn jším odpadním potrubím.

Obr. /1/ Situa ní p dorys objektu
foto /3/ Pohled na objekt z ulice Hole kova

Pr zkum objektu byl proveden v dob , kdy byly patrné pouze d sledky zate ení vody do objektu v

podob  zne išt ní konstrukce, vlhké mapy na st nách a místa s odlupující se omítkou. Rozsáhlé

vlhkostní mapy jsou patrné v interiéru u SZ obvodové st ny i navazujících vnit ních nosných st n

(st ny chodby a schodišt ) (foto /1/). V suterénu jsou vlhkostní mapy patrny na st nách schodišt

(foto /4/). V bytech 1. NP se vlhkostní poruchy vyskytují u obvodových st n. Vlhkostní mapy v byt

.1 u paty JV st ny a v jižním rohu bytu (foto /6/) lokáln  dosahují výšky až 1,5 m od podlahy. Další

vlhkostní  poruchy jsou patrny v  severní  místnosti  (zazd ná veranda)  (foto /5/),  kde dochází  k

vzlínání vody do výšky nad parapet okna. V byt . 2 se zatékání projevuje ve form  vlhkostních

map a odlupující se omítky (foto /2/, /7/). Na SZ stran  bytu (st ny zazd né verandy) byly st ny ze

strany  interiéru ošet eny hydrofobiza ním  nát rem,  v  ase pr zkumu nebyly  v  t chto  místech

patrny vlhkostní mapy.

Na chodníku za objektem se po deštích tvo í kaluže vody a dochází k vzlínání vody na okolní

konstrukce.

foto /4/ Vlhkostní mapy na st n  schodišt  do 1.PP foto /5/ Odlupující se nát r omítky na st n  bytu . 1

Odborný posudek spodní stavby,
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pující se omítky (foto /2/, /7/). Na SZ stran  bytu (st ny zazd né verandy) byly st ny ze

riéru ošet eny hydrofobiza ním  nát rem,  v  ase pr zkumu nebyly  v  t chto  místech

ostní mapy.

íku za objektem se po deštích tvo í kaluže vody a dochází k vzlínání vody na okolní

e.

 /4/ Vlhkostní mapy na

P foto /5/ Odlupující se nát r omítky na st n  bytu . 1
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Experti Znaleckého ústavu vycházej z více než 20leté zkušenosti v průzkumu staveb, odhalování jejich poruch, navrhování sanací a energetického 
hodnocení budov.
V řadách Znaleckého ústavu působí 75 technických inspektorů, 7 soudních znalců a 3 energetičtí auditoři. Veškeré fungování ústavu je založeno 
na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování odbornosti. Základním mottem je „spolehlivost a odpovědnost“. 
ATELIER DEK – DEKPROJEKT je držitelem státních akreditací: Znalecký ústav (jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR), Akreditovaná zkušební 
laboratoř č. 1565 (Akreditaci udělil Český institut pro akreditaci), Poradenské informační středisko (jmenované Státním fondem rozvoje bydlení) 
a Energetické konzultační a informační středisko (EKIS – jmenované Ministerstvem životního prostředí).

NEMOPAS odborně a organizačně zajišťuje Znalecký ústav DEKPROJEKT 
– ATELIER DEK ze skupiny DEK

NEMOPAS díky síti inspektorů, expertů znaleckého ústavu a síti externích spolupracovníků pokrývá svou působností celé území ČR 
a částečně i SR.

Kontakt pro vás: Kontakt pro vás: 

www.nemopas.cz


