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Pro náš dům z.s 

Veveří 102 

616 00 Brno 

www.ospronasdum.cz, www.pronasdum.cz  

Objednávka termovize 2019 

e-mail: info@pronasdum.cz 

Telefon: 00420  730 518 804 

IČO: 013 074 36 

DIČ: CZ 013 074 36 

Objednatel: 

Název subjektu:  

IČ :     Jméno a příjmení pověřeného zástupce:   

Fakturační adresa:  

Ulice:     Číslo:  

PSČ:      Město:  

Telefon:    e-mail :   

Počet b. j. :      Počet podlaží:   Počet domů, vchodů:  

 

Dodavatel: 

Pro náš dům z. s. 

IČ : 013 07 436 DIČ: CZ01307436 

Zastoupený oprávněným k podpisu: Ing. Vladislav Hrdlička 

Telefon: +420 730 518 804  e-mail :     info@pronasdum.cz    

Adresa: Veveří 102, 616 00, Brno 

 

Obsah plnění: 

Provedení termovizního snímkování objektu bytového domu (1 vchodu u vícevchodových subjektů) umístěného na 

adrese objednatele. Počet snímků (standardně 25 ks) z vnější strany domu bude upřesněn dle dispozice domu a 

požadavku zástupce objednatele.  V případě požadavku na snímkování uvnitř budovy je objednatel povinen zajistit 

v dostatečném časovém předstihu bezproblémový vstup do jednotlivých místností, ve kterých má být měření 

prováděno, stejně jako vlastní součinnost po celou dobu trvání měření. 

Výstupním produktem je CD, které obsahuje všechny nasnímané záběry, závěrečná zpráva z vybraných snímků se 

základním popisem a orientačním doporučením, označení nejrizikovějších míst potenciálních a reálných tepelných 

mostů. Termosnímky jsou v surové podobě (neupravovány korektory jasnosti, kontrastu a tepelného spektra). 

http://www.ospronasdum.cz/
http://www.pronasdum.cz/
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Pro náš dům z.s 

Veveří 102 

616 00 Brno 

www.ospronasdum.cz, www.pronasdum.cz  

Objednávka termovize 2019 

e-mail: info@pronasdum.cz 

Telefon: 00420  730 518 804 

IČO: 013 074 36 

DIČ: CZ 013 074 36 

Typy termosnímkování: 

 Typ 1 – Vstupní snímky - před realizací revitalizačních prací, primárně před výměnou oken, opravou a 

zateplením pláště, soklových částí a střechy a výměnou (generální opravou) vstupních portálů  

 Typ 2 – Kontrolní snímky - kontrola kvality provedených prací. 

 Typ 3 – Preventivní snímky - kontrola stavu průniku tepla obvodovými konstrukcemi v delším časovém 

horizontu 

 

 

Termín plnění:   

Termovizní snímkování vyžaduje pro správnost provedení a vyhodnocení měření klimatické podmínky, které se 

vyskytují zejména v podzimních a zimních měsících. Od těchto vhodných klimatických podmínek se bude odvíjet i 

přesný termín snímkování. Dodavatel se zavazuje oznámit objednateli v odpovídajícím časovém předstihu přesné 

datum snímkování. Objednatel se zavazuje v tomto termínu zajistit potřebnou součinnost nezbytnou pro naplnění 

bodu Obsah plnění. 

 

Cena plnění:   Člen PND  Nečlen PND  Počet měření 

 

1. Jednorázové snímkování       5.000 Kč                       7.000 Kč    

 

2.  Snímkování bytu              1.240 Kč         1.500 Kč 

  

3. Celková cena           

 

Celková cena je uvedena bez DPH za 1 bytový dům (1 vchod) a obsahuje: 

 Provedení vlastního snímkování 

 Předání snímků na CD 

 Vyhodnocení snímků  

 Závěrečnou technickou zprávu s doporučením následných činností 

 Dopravu   
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Platba:  

Oproti vystavené faktuře se splatností 14 dnů. Vyhodnocení měření (techn. zpráva a CD) budou dodány do 15 

pracovních dnů po provedení úhrady faktury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně                                 Datum:  

 

                        

   

---------------------------------------------------------------     ------------------------------------------------------- 

  Pro náš dům z. s.     Objednatel  
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