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146
Â DY
Ï IÂ Z E N IÂ VL A
NA R
ze dne 30. kveÏtna 2007
o emisnõÂch limitech a dalsÏõÂch podmõÂnkaÂch provozovaÂnõÂ
spalovacõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ
VlaÂda narÏizuje podle § 55 odst. 1 zaÂkona cÏ. 86/
/2002 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o ochraneÏ ovzdusÏõÂ), ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 92/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 180/2005 Sb. a zaÂkona
cÏ. 385/2005 Sb., (daÂle jen ¹zaÂkonª):
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
(1) Toto narÏõÂzenõÂ1) zapracovaÂvaÂ prÏõÂslusÏneÂ prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ2) a upravuje specifickeÂ
emisnõÂ limity a podmõÂnky provozovaÂnõÂ spalovacõÂch
stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ (daÂle jen
¹spalovacõÂ zdrojeª).
(2) Toto narÏõÂzenõÂ se nevztahuje na spalovacõÂ
zdroje
a) v nichzÏ se spaliny pouzÏõÂvajõÂ pro prÏõÂmyÂ ohrÏev, susÏenõÂ, vypalovaÂnõÂ nebo jinou tepelnou uÂpravu prÏedmeÏtuÊ nebo materiaÂluÊ, zejmeÂna ohrÏõÂvacõÂ pece nebo
pece pro tepelneÂ zpracovaÂnõÂ,
b) pro dodatecÏneÂ spalovaÂnõÂ, urcÏeneÂ k cÏisÏteÏnõÂ odpadnõÂch plynuÊ spalovaÂnõÂm, nejsou-li provozovaÂny
jako nezaÂvisleÂ spalovacõÂ zdroje,
c) pro regeneraci katalyzaÂtoruÊ,
d) pro zpracovaÂnõÂ sulfanu na sõÂru,
e) reaktoruÊ uzÏõÂvanyÂch v chemickeÂm pruÊmyslu,
f) pro otop koksaÂrenskyÂch bateriõÂ,
g) urcÏeneÂ vyÂhradneÏ pro spalovaÂnõÂ odpaduÊ,
h) ohrÏõÂvacÏuÊ veÏtru vysokyÂch pecõÂ,
i) plynovyÂch turbõÂn umõÂsteÏnyÂch na teÏzÏebnõÂch plosÏinaÂch.
§2
ZaÂkladnõÂ pojmy
Pro uÂcÏely tohoto narÏõÂzenõÂ se rozumõÂ
a) stupneÏm odsõÂrÏenõÂ pomeÏr hmotnosti sõÂry odloucÏeneÂ
v mõÂsteÏ spalovacõÂho zdroje v daneÂm cÏasoveÂm
uÂseku k hmotnosti sõÂry obsazÏeneÂ v palivu, ktereÂ
bylo do spalovacõÂho zdroje prÏivedeno a ve stejneÂm
cÏasoveÂm uÂseku spaÂleno,
b) biomasou pro uÂcÏely spalovaÂnõÂ ve zvlaÂsÏteÏ velkyÂch
spalovacõÂch zdrojõÂch produkt, kteryÂ je tvorÏen
zcela nebo zcÏaÂsti z rostlinneÂho materiaÂlu pochaÂzejõÂcõÂho ze zemeÏdeÏlstvõÂ nebo lesnictvõÂ a kteryÂ lze

1

pouzÏõÂt jako palivo za uÂcÏelem zõÂskaÂnõÂ jeho energetickeÂho obsahu, a daÂle uvedenyÂ odpad pouzÏityÂ
jako palivo:
1. rostlinnyÂ odpad ze zemeÏdeÏlstvõÂ nebo lesnictvõÂ,
2. rostlinnyÂ odpad z potravinaÂrÏskeÂho pruÊmyslu,
pokud se znovu vyuzÏije vyrobeneÂ teplo,
3. rostlinnyÂ odpad z vyÂroby cÏerstveÂ vlaÂkniny
a z vyÂroby papõÂru z bunicÏiny, pokud se spoluspaluje v mõÂsteÏ vyÂroby a vznikleÂ teplo se vyuzÏije,
4. korkovyÂ odpad,
5. drÏevnyÂ odpad s vyÂjimkou drÏevneÂho odpadu,
kteryÂ muÊzÏe obsahovat halogenovaneÂ organickeÂ
sloucÏeniny nebo teÏzÏkeÂ kovy v duÊsledku osÏetrÏenõÂ laÂtkami na ochranu drÏeva nebo naÂteÏrovyÂmi hmotami, zahrnujõÂcõÂ prÏedevsÏõÂm drÏevneÂ
odpady tohoto typu pochaÂzejõÂcõÂ z odpaduÊ ze
stavebnictvõÂ a z demolic,
c) zdrojem ke spalovaÂnõÂ võÂce druhuÊ paliv spalovacõÂ
zdroj, v neÏmzÏ se mohou soucÏasneÏ nebo strÏõÂdaveÏ
spalovat dva nebo võÂce druhuÊ paliv,
d) plynovou turbõÂnou jakyÂkoli rotacÏnõÂ stroj, kteryÂ
transformuje kinetickou energii na mechanickou
praÂci, jehozÏ soucÏaÂstõÂ je prÏedevsÏõÂm kompresor, zarÏõÂzenõÂ, ve ktereÂm se oxiduje palivo k ohrÏevu pracovnõÂho meÂdia, a turbõÂna.
§3
EmisnõÂ limity a podmõÂnky jejich plneÏnõÂ
(1) EmisnõÂ limity pro zvlaÂsÏteÏ velkeÂ spalovacõÂ
zdroje podle § 54 odst. 7 zaÂkona, stanoveneÂ v zaÂvislosti
na jmenoviteÂm tepelneÂm vyÂkonu pro oxid sirÏicÏityÂ,
oxidy dusõÂku a tuheÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky, jsou stanoveny
v bodu A prÏõÂlohy cÏ. 1 k tomuto narÏõÂzenõÂ. EmisnõÂ limity
pro zvlaÂsÏteÏ velkeÂ spalovacõÂ zdroje podle § 54 odst. 8
zaÂkona, stanoveneÂ v zaÂvislosti na jmenoviteÂm tepelneÂm
prÏõÂkonu zdroje pro oxid sirÏicÏityÂ, oxidy dusõÂku a tuheÂ
znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky, jsou stanoveny v bodu B prÏõÂlohy cÏ. 1
k tomuto narÏõÂzenõÂ. EmisnõÂ limity pro zvlaÂsÏteÏ velkeÂ spalovacõÂ zdroje podle § 54 odst. 6 zaÂkona, stanoveneÂ v zaÂvislosti na jmenoviteÂm tepelneÂm prÏõÂkonu zdroje pro
oxid sirÏicÏityÂ, oxidy dusõÂku a tuheÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky, jsou
stanoveny v bodu C prÏõÂlohy cÏ. 1 k tomuto narÏõÂzenõÂ.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 se nevztahuje na plynoveÂ turbõÂny, jsou-li zvlaÂsÏteÏ velkyÂmi spalovacõÂmi

) Je vydaÂno k provedenõÂ a v mezõÂch zaÂkona, jehozÏ obsah se pouzÏije na praÂvnõÂ vztahy, ktereÂ nejsou upraveny prÏõÂmo pouzÏitelnyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.
2
) SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. rÏõÂjna 2000 o omezenõÂ emisõÂ neÏkteryÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek
do ovzdusÏõÂ z velkyÂch spalovacõÂch zarÏõÂzenõÂ.
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zdroji podle § 54 odst. 7 a 8 zaÂkona. Pro tyto plynoveÂ
turbõÂny jsou emisnõÂ limity stanoveny v zaÂvislosti na
objemoveÂm toku spalin v prÏõÂloze cÏ. 5 k tomuto narÏõÂzenõÂ.

gii bylo alternativnõÂ palivo vyrobeno, a na ktereÂm byla
provedena spalovacõÂ zkousÏka vcÏetneÏ meÏrÏenõÂ emisõÂ, provedeneÂ osobou autorizovanou k meÏrÏenõÂ emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek.

(3) EmisnõÂ limity pro zvlaÂsÏteÏ velkeÂ spalovacõÂ
zdroje stanoveneÂ pro oxid uhelnatyÂ jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 2 k tomuto narÏõÂzenõÂ.

(2) Je-li alternativnõÂ palivo spalovaÂno ve strÏednõÂm
spalovacõÂm zdroji, vztahujõÂ se na tento spalovacõÂ zdroj
podmõÂnky provozu pro velkyÂ spalovacõÂ zdroj.

(4) EmisnõÂ limity pro tuheÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky, oxid
sirÏicÏityÂ, oxidy dusõÂku a oxid uhelnatyÂ pro zvlaÂsÏteÏ velkeÂ
spalovacõÂ zdroje podle § 54 odst. 6 zaÂkona se povazÏujõÂ
za splneÏneÂ, pokud zÏaÂdnyÂ platnyÂ dennõÂ pruÊmeÏr neprÏesaÂhne hodnoty emisnõÂch limituÊ uvedeneÂ v prÏõÂlohaÂch cÏ. 1
a cÏ. 2 k tomuto narÏõÂzenõÂ a zaÂrovenÏ 95 % platnyÂch
hodinovyÂch pruÊmeÏruÊ nebo vsÏechny platneÂ puÊlhodinoveÂ pruÊmeÏry neprÏesaÂhnou 200 % hodnoty emisnõÂch
limituÊ uvedenyÂch v prÏõÂlohaÂch cÏ. 1 a cÏ. 2 k tomuto narÏõÂzenõÂ.

§5
PodmõÂnky provozu malyÂch spalovacõÂch zdrojuÊ

(5) U zvlaÂsÏteÏ velkyÂch spalovacõÂch zdrojuÊ, kde
vzhledem k vlastnostem paliva nenõÂ mozÏneÂ splnit
emisnõÂ limity pro oxid sirÏicÏityÂ uvedeneÂ v prÏõÂloze cÏ. 1
k tomuto narÏõÂzenõÂ, musõÂ spalovacõÂ zdroj plnit alesponÏ
stupenÏ odsõÂrÏenõÂ stanovenyÂ v prÏõÂloze cÏ. 3 k tomuto narÏõÂzenõÂ. PozÏadovaneÂ stupneÏ odsõÂrÏenõÂ se povazÏujõÂ za splneÏneÂ, pokud vyhodnocenõÂ provedenyÂch meÏrÏenõÂ prokaÂzÏe, zÏe vsÏechny strÏednõÂ hodnoty stupneÏ odsõÂrÏenõÂ za
danyÂ kalendaÂrÏnõÂ meÏsõÂc dosaÂhly pozÏadovaneÂho stupneÏ.
(6) EmisnõÂ limity pro velkeÂ a strÏednõÂ spalovacõÂ
zdroje stanoveneÂ v zaÂvislosti na jmenoviteÂm tepelneÂm
vyÂkonu zdroje pro oxid sirÏicÏityÂ, oxidy dusõÂku, tuheÂ
znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky, organickeÂ laÂtky a oxid uhelnatyÂ jsou
stanoveny v prÏõÂloze cÏ. 4 k tomuto narÏõÂzenõÂ. Pro plynoveÂ turbõÂny jsou emisnõÂ limity stanoveny v zaÂvislosti
na objemoveÂm toku spalin v prÏõÂloze cÏ. 5 k tomuto narÏõÂzenõÂ.
(7) Na spalovacõÂ zdroje spalujõÂcõÂ alternativnõÂ palivo podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3) se vztahujõÂ
stejneÂ emisnõÂ limity jako prÏi spalovaÂnõÂ paliva, ktereÂ je
alternativnõÂm palivem nahrazeno.
(8) Pro zdroje ke spalovaÂnõÂ võÂce druhuÊ paliv se
hodnoty emisnõÂch limituÊ stanovõÂ vyÂpocÏtem uvedenyÂm
v prÏõÂloze cÏ. 6 k tomuto narÏõÂzenõÂ. Za spalovaÂnõÂ võÂce
druhuÊ paliv nenõÂ povazÏovaÂna stabilizace horÏenõÂ.
§4
PodmõÂnky pro provoz spalovacõÂch zdrojuÊ spalujõÂcõÂch
alternativnõÂ palivo
(1) Ve spalovacõÂch zdrojõÂch lze spalovat alternativnõÂ palivo podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3) pouze v prÏõÂpadeÏ, zÏe se jednaÂ o zvlaÂsÏteÏ velkyÂ, velkyÂ a nebo
strÏednõÂ spalovacõÂ zdroj, pro jehozÏ konkreÂtnõÂ technolo-

MalyÂ spalovacõÂ zdroj musõÂ byÂt provozovaÂn s pozÏadovanou uÂcÏinnostõÂ spalovaÂnõÂ paliv a s prÏõÂpustnou koncentracõÂ oxidu uhelnateÂho ve spalinaÂch stanovenyÂmi
v prÏõÂloze cÏ. 7 k tomuto narÏõÂzenõÂ.
§6
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
(1) Pro zvlaÂsÏteÏ velkeÂ spalovacõÂ zdroje podle § 54
odst. 7 a 8 zaÂkona, spalujõÂcõÂ tuhaÂ paliva, jejichzÏ jmenovityÂ tepelnyÂ prÏõÂkon je 400 MW a vysÏsÏõÂ a ktereÂ nebudou
do 31. prosince 2015 v provozu võÂce nezÏ 2000 hodin
rocÏneÏ a od 1. ledna 2016 v provozu võÂce nezÏ 1500 hodin
rocÏneÏ, prÏicÏemzÏ rocÏnõÂ pocÏet hodin je vypocÏten z klouzaveÂho pruÊmeÏru za 5 let, platõÂ pro oxid sirÏicÏityÂ emisnõÂ
limit 800 mg . m-3.
(2) Pro zvlaÂsÏteÏ velkeÂ spalovacõÂ zdroje podle § 54
odst. 7 a 8 zaÂkona, spalujõÂcõÂ tuhaÂ paliva s obsahem
prchaveÂ horÏlaviny mensÏõÂm nezÏ 10 %, ktereÂ byly
v provozu nejmeÂneÏ 12 meÏsõÂcuÊ do 1. ledna 2001, platõÂ
do 1. ledna 2018 pro oxidy dusõÂku emisnõÂ limit 1200 mg . m-3.
(3) Pro zvlaÂsÏteÏ velkeÂ spalovacõÂ zdroje podle § 54
odst. 8 zaÂkona, spalujõÂcõÂ tuhaÂ paliva, jejichzÏ jmenovityÂ
tepelnyÂ prÏõÂkon je 500 MW a vysÏsÏõÂ a ktereÂ nebudou od
1. ledna 2016 v provozu võÂce nezÏ 1500 hodin rocÏneÏ,
prÏicÏemzÏ rocÏnõÂ pocÏet hodin je vypocÏten z klouzaveÂho
pruÊmeÏru za 5 let, platõÂ pro oxidy dusõÂku emisnõÂ limit
450 mg . m-3.
§7
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 352/2002 Sb., kteryÂm se stanovõÂ
emisnõÂ limity a dalsÏõÂ podmõÂnky provozovaÂnõÂ spalovacõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ, se zrusÏuje.
§8
UÂcÏinnost
Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2008.

PrÏedseda vlaÂdy:
Ing. TopolaÂnek v. r.
MõÂstoprÏedseda vlaÂdy a ministr zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ:
RNDr. BursõÂk v. r.

3

) VyhlaÂsÏka cÏ. 357/2002 Sb., kterou se stanovõÂ pozÏadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzdusÏõÂ.
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PrÏõÂloha cÏ. 3 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 146/2007 Sb.
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PrÏõÂloha cÏ. 6 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 146/2007 Sb.
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147
Â DY
Ï IÂ Z E N IÂ VL A
NA R
ze dne 30. kveÏtna 2007
o porÏadõÂ sraÂzÏek ze sluzÏebnõÂho prÏõÂjmu prÏõÂslusÏnõÂkuÊ bezpecÏnostnõÂch sboruÊ
VlaÂda narÏizuje podle § 130 odst. 2 zaÂkona cÏ. 361/ slusÏnõÂk povinen vraÂtit proto, zÏe nebyly splneÏny pod/2003 Sb., o sluzÏebnõÂm pomeÏru prÏõÂslusÏnõÂkuÊ bezpecÏ- mõÂnky pro prÏiznaÂnõÂ sluzÏebnõÂho prÏõÂjmu, u nevyuÂcÏtovaneÂ
zaÂlohy na cestovnõÂ naÂhrady, u sluzÏebnõÂho prÏõÂjmu za
nostnõÂch sboruÊ:
dovolenou, na kteryÂ prÏõÂslusÏnõÂk ztratil naÂrok, poprÏõÂpadeÏ
na kteryÂ mu naÂrok nevznikl, a u cÏaÂstky, o kterou byl
§1
prÏõÂslusÏnõÂkovi snõÂzÏen zaÂkladnõÂ tarif v duÊsledku ulozÏenõÂ
(1) BezpecÏnostnõÂ sbor prÏõÂslusÏnõÂkovi ze sluzÏebnõÂho
kaÂzenÏskeÂho trestu, se porÏadõÂ sraÂzÏek rÏõÂdõÂ dnem, kdy
prÏõÂjmu nejprve srazõÂ
bylo
zapocÏato s provaÂdeÏnõÂm sraÂzÏek.
a) zaÂlohu na danÏ z prÏõÂjmuÊ fyzickyÂch osob1),
(4) U sraÂzÏek ze sluzÏebnõÂho prÏõÂjmu provaÂdeÏnyÂch
b) pojistneÂ na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvek na
2
na
za
ÂkladeÏ zÏaÂdosti prÏõÂslusÏnõÂka5) se porÏadõÂ sraÂzÏek rÏõÂdõÂ
staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti ) a pojistneÂ na vsÏe3
dnem, kdy byla zÏaÂdost dorucÏena bezpecÏnostnõÂmu
obecneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ ).
sboru.
(2) PorÏadõÂ sraÂzÏek cÏaÂstek postizÏenyÂch vyÂkonem
rozhodnutõÂ narÏõÂzenyÂm soudem, spraÂvnõÂm uÂrÏadem nebo
§2
orgaÂnem zmocneÏnyÂm k tomu zaÂkonem se rÏõÂdõÂ zvlaÂsÏt4
nõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem ).
Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂ(3) U zaÂlohy na sluzÏebnõÂ prÏõÂjem, kterou je prÏõÂ- sÏenõÂ.
PrÏedseda vlaÂdy:
Ing. TopolaÂnek v. r.
Ministr vnitra:
MUDr. Mgr. Langer v. r.

1

) ZaÂkon cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

2

) ZaÂkon cÏ. 589/1992 Sb., o pojistneÂm na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
3
) ZaÂkon cÏ. 592/1992 Sb., o pojistneÂm na vsÏeobecneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
4

) NaprÏõÂklad § 276 azÏ 302 obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu, zaÂkon cÏ. 119/2001 Sb., kteryÂm se stanovõÂ pravidla pro prÏõÂpady
soubeÏzÏneÏ probõÂhajõÂcõÂch vyÂkonuÊ rozhodnutõÂ.
5
) § 130 odst. 1 zaÂkona cÏ. 361/2003 Sb., o sluzÏebnõÂm pomeÏru prÏõÂslusÏnõÂkuÊ bezpecÏnostnõÂch sboruÊ.
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148
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 18. cÏervna 2007
o energetickeÂ naÂrocÏnosti budov
Ministerstvo pruÊmyslu a obchodu (daÂle jen ¹ministerstvoª) stanovõÂ podle § 14 odst. 5 zaÂkona cÏ. 406/
/2000 Sb., o hospodarÏenõÂ energiõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, (daÂle jen ¹zaÂkonª) k provedenõÂ § 6a odst. 1,
2, 5 a 7 zaÂkona:
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
Tato vyhlaÂsÏka zapracovaÂvaÂ prÏõÂslusÏnyÂ prÏedpis
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1), byla oznaÂmena v souladu
se smeÏrnicõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady 98/34/ES
ze dne 22. cÏervna 1998 o postupu poskytovaÂnõÂ informacõÂ v oblasti technickyÂch norem a prÏedpisuÊ a pravidel
pro sluzÏby informacÏnõÂ spolecÏnosti, ve zneÏnõÂ smeÏrnice 98/48/ES, a stanovõÂ
a) pozÏadavky na energetickou naÂrocÏnost budov, porovnaÂvacõÂ ukazatele a vyÂpocÏtovou metodu stanovenõÂ energetickeÂ naÂrocÏnosti budov,
b) obsah pruÊkazu energetickeÂ naÂrocÏnosti budov
a zpuÊsob jeho zpracovaÂnõÂ vcÏetneÏ vyuzÏitõÂ jizÏ zpracovanyÂch energetickyÂch audituÊ,
c) rozsah prÏezkusÏovaÂnõÂ osob z podrobnostõÂ vypracovaÂnõÂ energetickeÂho pruÊkazu budov.
§2
ZaÂkladnõÂ pojmy
Pro uÂcÏely teÂto vyhlaÂsÏky se rozumõÂ:
a) bilancÏnõÂm hodnocenõÂm hodnocenõÂ zalozÏeneÂ na vyÂpocÏtech energie uzÏõÂvaneÂ nebo prÏedpoklaÂdaneÂ
k uzÏitõÂ v budoveÏ pro vytaÂpeÏnõÂ, veÏtraÂnõÂ, chlazenõÂ,
klimatizaci, prÏõÂpravu tepleÂ vody a osveÏtlenõÂ, za
standardizovaneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ budovy,
b) dodanou energiõÂ energie dodanaÂ do budovy na jejõÂ
systeÂmoveÂ hranici,
c) energetickyÂmi systeÂmy budovy soustavy technickyÂch zarÏõÂzenõÂ pro vytaÂpeÏnõÂ, veÏtraÂnõÂ, chlazenõÂ, klimatizaci, prÏõÂpravu tepleÂ vody a osveÏtlenõÂ,

d) energonositelem hmota nebo jev, ktereÂ mohou byÂt
pouzÏity k vyÂrobeÏ mechanickeÂ praÂce nebo tepla
nebo na ovlaÂdaÂnõÂ chemickyÂch nebo fyzikaÂlnõÂch
procesuÊ,
e) chlazenou zoÂnou celaÂ budova nebo jejõÂ ucelenaÂ
cÏaÂst, v nõÂzÏ je zajisÏt'ovaÂn chlazenõÂm pozÏadovanyÂ
stav vnitrÏnõÂho prostrÏedõÂ, pokud jde o jeho teplotnõÂ
parametry, vlhkost a rezÏim uzÏõÂvaÂnõÂ, ke ktereÂ prÏileÂhaÂ venkovnõÂ prostrÏedõÂ nebo dalsÏõÂ zoÂna,
f) klasifikacÏnõÂ trÏõÂdou grafickeÂ a slovnõÂ vyjaÂdrÏenõÂ
energetickeÂ naÂrocÏnosti budovy,
g) klimatizovanou zoÂnou celaÂ budova nebo jejõÂ ucelenaÂ cÏaÂst, v nõÂzÏ je zajisÏt'ovaÂn pozÏadovanyÂ stav
vnitrÏnõÂho prostrÏedõÂ, pokud jde o jeho teplotnõÂ parametry, vlhkost, prÏõÂpadneÏ cÏistotu vzduchu a rezÏim
uzÏõÂvaÂnõÂ, ke ktereÂ prÏileÂhaÂ venkovnõÂ prostrÏedõÂ nebo
dalsÏõÂ zoÂna,
h) obaÂlkou budovy vsÏechny konstrukce na systeÂmoveÂ hranici celeÂ budovy, ktereÂ jsou vystaveny
venkovnõÂmu prostrÏedõÂ,
i) pomocnou energiõÂ energie uzÏõÂvanaÂ systeÂmy vytaÂpeÏnõÂ, veÏtraÂnõÂ, chlazenõÂ, klimatizace a prÏõÂpravy tepleÂ vody k zajisÏteÏnõÂ provozu zarÏõÂzenõÂ meÏnõÂcõÂch dodanou energii na vyuzÏitelnou energii a dodaÂvku
energie do zoÂny,
j) referencÏnõÂ budovou vyÂpocÏtoveÏ vytvorÏenaÂ budova
teÂhozÏ druhu, stejneÂho tvaru, velikosti a vnitrÏnõÂho
usporÏaÂdaÂnõÂ, se stejnyÂm typem standardizovaneÂho
provozu a uzÏõÂvaÂnõÂ jako hodnocenaÂ budova, a technickyÂmi normami prÏedepsanou kvalitou obaÂlky
budovy a jejõÂch technickyÂch systeÂmuÊ,
k) standardizovanyÂm uzÏõÂvaÂnõÂm budovy uzÏõÂvaÂnõÂ nebo
budoucõÂ uzÏõÂvaÂnõÂ v souladu s podmõÂnkami vnitrÏnõÂho a venkovnõÂho prostrÏedõÂ a provozu stanovenyÂmi v technickyÂch normaÂch a jinyÂch prÏedpisech2),
l) systeÂmovou hranicõÂ plocha tvorÏenaÂ vneÏjsÏõÂm povrchem konstrukcõÂ ohranicÏujõÂcõÂch zoÂnu,

1

) SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetickeÂ naÂrocÏnosti budov.

2

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 258/2000 Sb., o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a souvisejõÂcõÂ prÏedpisy,
vyhlaÂsÏka cÏ. 137/1998 Sb., o obecnyÂch technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂstavbu, vyhlaÂsÏka cÏ. 49/1993 Sb., o technickyÂch
a veÏcnyÂch pozÏadavcõÂch na vybavenõÂ zdravotnickyÂch zarÏõÂzenõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, vyhlaÂsÏka cÏ. 106/2001 Sb.,
o hygienickyÂch pozÏadavcõÂch na zotavovacõÂ akce pro deÏti, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, vyhlaÂsÏka cÏ. 347/2002 Sb., o hygienickyÂch pozÏadavcõÂch na prodej potravin a rozsah vybavenõÂ prodejny podle sortimentu prodaÂvanyÂch potravin, vyhlaÂsÏka cÏ. 6/
/2003 Sb., kterou se stanovõÂ hygienickeÂ limity chemickyÂch, fyzikaÂlnõÂch a biologickyÂch ukazateluÊ pro vnitrÏnõÂ prostrÏedõÂ
pobytovyÂch mõÂstnostõÂ neÏkteryÂch staveb, vyhlaÂsÏka cÏ. 137/2004 Sb., o hygienickyÂch pozÏadavcõÂch na stravovacõÂ sluzÏby
a o zaÂsadaÂch osobnõÂ a provoznõÂ hygieny prÏi cÏinnostech epidemiologicky zaÂvazÏnyÂch, vyhlaÂsÏka cÏ. 410/2005 Sb., o hygienickyÂch pozÏadavcõÂch na prostory a provoz zarÏõÂzenõÂ a provozoven pro vyÂchovu a vzdeÏlaÂvaÂnõÂ deÏtõÂ a mladistvyÂch, vyhlaÂsÏka
cÏ. 195/2005 Sb., kterou se upravujõÂ podmõÂnky prÏedchaÂzenõÂ vzniku a sÏõÂrÏenõÂ infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ a hygienickeÂ pozÏadavky
na provoz zdravotnickyÂch zarÏõÂzenõÂ a uÂstavuÊ sociaÂlnõÂ peÂcÏe, narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 148/2006 Sb., o ochraneÏ zdravõÂ prÏed neprÏõÂznivyÂmi uÂcÏinky hluku a vibracõÂ, narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 178/2001 Sb., kteryÂm se stanovõÂ podmõÂnky ochrany zdravõÂ zameÏstnancuÊ prÏi praÂci, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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m) uzÏitecÏnou energiõÂ energie dodaÂvanaÂ energetickyÂmi
systeÂmy budovy k zabezpecÏenõÂ pozÏadovanyÂch
sluzÏeb, a to prÏedepsaneÂ vnitrÏnõÂ teploty, vlhkosti,
osveÏtlenosti, veÏtraÂnõÂ a prÏõÂpravu tepleÂ vody, vcÏetneÏ
vyuzÏitelnyÂch ziskuÊ a ztraÂt,
n) venkovnõÂm prostrÏedõÂm venkovnõÂ vzduch, vzduch
v prÏilehlyÂch nevytaÂpeÏnyÂch prostorech, prÏilehlaÂ zemina, sousednõÂ budova a jinaÂ sousednõÂ zoÂna,
o) veÏtranou zoÂnou celaÂ budova nebo jejõÂ ucelenaÂ cÏaÂst,
v nõÂzÏ je zajisÏt'ovaÂn veÏtraÂnõÂm pozÏadovanyÂ stav
vnitrÏnõÂho prostrÏedõÂ, pokud jde o jeho teplotnõÂ parametry a rezÏim uzÏõÂvaÂnõÂ, ke ktereÂ prÏileÂhaÂ venkovnõÂ
prostrÏedõÂ nebo dalsÏõÂ zoÂna,
p) vnitrÏnõÂm prostrÏedõÂm prostrÏedõÂ uvnitrÏ budovy,
ktereÂ je definovaÂno vyÂpocÏtovyÂmi hodnotami teploty, relativnõÂ vlhkosti, prÏõÂpadneÏ rychlostõÂ proudeÏnõÂ vnitrÏnõÂho vzduchu a sveÏtelnou pohodou
uvnitrÏ budovy nebo zoÂny, jejichzÏ parametry jsou
prÏedepsaÂny technickyÂmi, hygienickyÂmi a jinyÂmi
normami a prÏedpisy,
q) vytaÂpeÏnou zoÂnou celaÂ budova nebo jejõÂ ucelenaÂ
cÏaÂst, v nõÂzÏ je zajisÏt'ovaÂn pozÏadovanyÂ stav vnitrÏnõÂho
prostrÏedõÂ, pokud jde o jeho teplotnõÂ parametry,
vlhkost a rezÏim uzÏõÂvaÂnõÂ, ke ktereÂ prÏileÂhaÂ venkovnõÂ
prostrÏedõÂ nebo dalsÏõÂ zoÂna,
r) zoÂnou skupina prostoruÊ s podobnyÂmi vlastnostmi
vnitrÏnõÂho prostrÏedõÂ a rezÏimem uzÏõÂvaÂnõÂ.
§3
PozÏadavky na energetickou naÂrocÏnost budovy
(1) PozÏadavky na energetickou naÂrocÏnost budovy
podle § 6a odst. 1 zaÂkona jsou splneÏny, je-li energetickaÂ naÂrocÏnost hodnoceneÂ budovy stanovenaÂ metodou
podle § 5 nizÏsÏõÂ nezÏ energetickaÂ naÂrocÏnost referencÏnõÂ
budovy prÏi dodrzÏenõÂ obecnyÂch technickyÂch pozÏadavkuÊ
na vyÂstavbu2). V prÏõÂloze cÏ. 1 k teÂto vyhlaÂsÏce jsou upraveny podrobnosti hodnocenõÂ splneÏnõÂ pozÏadavkuÊ na
energetickou naÂrocÏnost budovy.
(2) Energetickou naÂrocÏnostõÂ referencÏnõÂ budovy je
celkovaÂ rocÏnõÂ dodanaÂ energie v GJ, kteraÂ se stanovõÂ
bilancÏnõÂm hodnocenõÂm referencÏnõÂ budovy podle § 5.
V prÏõÂloze cÏ. 2 k teÂto vyhlaÂsÏce jsou upraveny podrobnosti vyÂpocÏtuÊ a pozÏadovaneÂ vstupnõÂ uÂdaje pro hodnocenõÂ energetickeÂ naÂrocÏnosti budov. PrÏi zmeÏneÏ dokoncÏeneÂ budovy se pro vyÂpocÏet celkoveÂ pozÏadovaneÂ rocÏnõÂ
dodaneÂ energie v GJ zadaÂvajõÂ tyto pozÏadovaneÂ vstupnõÂ
uÂdaje pouze pro systeÂmy nebo prvky budovy, jichzÏ se
zmeÏna tyÂkaÂ, a ostatnõÂ vstupy jsou shodneÂ jako u hodnoceneÂ budovy.
(3) PrÏi bilancÏnõÂm hodnocenõÂ se musõÂ pouzÏõÂt pro
stanovenõÂ energetickeÂ naÂrocÏnosti referencÏnõÂ budovy
stejnaÂ vyÂpocÏtovaÂ metoda, jakaÂ byla pouzÏita prÏi stanovenõÂ energetickeÂ naÂrocÏnosti hodnoceneÂ budovy.
(4) PrÏi nesplneÏnõÂ pozÏadavkuÊ podle odstavce 1 se
pro hodnocenou budovu navrhnou technicky a ekono-

3
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micky vhodnaÂ opatrÏenõÂ ke snõÂzÏenõÂ energetickeÂ naÂrocÏnosti budovy na pozÏadovanou uÂrovenÏ. Pro naÂvrh doporucÏenyÂch opatrÏenõÂ se vyuzÏije porovnaÂnõÂ dodaneÂ
energie ke krytõÂ jednotlivyÂch dõÂlcÏõÂch potrÏeb s odpovõÂdajõÂcõÂmi dõÂlcÏõÂmi referencÏnõÂmi hodnotami.
(5) Postup posouzenõÂ technickeÂ, ekologickeÂ a ekonomickeÂ proveditelnosti alternativnõÂch systeÂmuÊ dodaÂvek energie pro vytaÂpeÏnõÂ, prÏõÂpadneÏ pro prÏõÂpravu tepleÂ
vody a chlazenõÂ podle § 6a odst. 4 zaÂkona u novyÂch
budov nad 1000 m2 celkoveÂ podlahoveÂ plochy je upraven v prÏõÂloze cÏ. 3 k teÂto vyhlaÂsÏce.
(6) EnergetickaÂ naÂrocÏnost bytoveÂ jednotky nebo
zoÂny uvnitrÏ budovy vytvorÏeneÂ pro oddeÏleneÂ uzÏõÂvaÂnõÂ se
prokazuje splneÏnõÂm pozÏadavkuÊ podle odstavce 1 pro
celou budovu.
§4
PorovnaÂvacõÂ ukazatele
(1) PorovnaÂvacõÂ ukazatele jsou splneÏny, kdyzÏ
a) budova, jejõÂ stavebnõÂ konstrukce a jejich styky
jsou navrzÏeny a provedeny tak, zÏe
1. stavebnõÂ konstrukce a jejich styky majõÂ ve vsÏech
mõÂstech nejmeÂneÏ takovyÂ tepelnyÂ odpor, zÏe na
jejich vnitrÏnõÂm povrchu nedochaÂzõÂ ke kondenzaci vodnõÂ paÂry a ruÊstu plõÂsnõÂ,
2. stavebnõÂ konstrukce a jejich styky majõÂ nejvyÂsÏe
pozÏadovanyÂ soucÏinitel prostupu tepla a cÏinitel
prostupu tepla,
3. uvnitrÏ stavebnõÂch konstrukcõÂ nedochaÂzõÂ ke
kondenzaci vodnõÂ paÂry nebo jen v mnozÏstvõÂ,
ktereÂ neohrozÏuje jejich funkcÏnõÂ zpuÊsobilost
po dobu prÏedpoklaÂdaneÂ zÏivotnosti,
4. funkcÏnõÂ spaÂry vneÏjsÏõÂch vyÂplnõÂ otvoruÊ majõÂ nejvyÂsÏe pozÏadovanou nõÂzkou pruÊvzdusÏnost,
ostatnõÂ konstrukce a spaÂry obvodoveÂho plaÂsÏteÏ
budovy jsou teÂmeÏrÏ vzduchoteÏsneÂ, s pozÏadovaneÏ
nõÂzkou celkovou pruÊvzdusÏnostõÂ obaÂlky budovy,
5. podlahoveÂ konstrukce majõÂ pozÏadovanyÂ pokles
dotykoveÂ teploty, zajisÏt'ovanyÂ jejich tepelnou
jõÂmavostõÂ a teplotou na vnitrÏnõÂm povrchu,
6. mõÂstnosti majõÂ pozÏadovanou tepelnou stabilitu
v zimnõÂm i letnõÂm obdobõÂ, snizÏujõÂcõÂ riziko jejich
prÏõÂlisÏneÂho chladnutõÂ a prÏehrÏõÂvaÂnõÂ,
7. budova maÂ nejvyÂsÏe pozÏadovanyÂ pruÊmeÏrnyÂ soucÏinitel prostupu tepla obaÂlky budovy,
b) technickaÂ zarÏõÂzenõÂ budovy pro vytaÂpeÏnõÂ, veÏtraÂnõÂ,
chlazenõÂ, klimatizaci, prÏõÂpravu tepleÂ vody a osveÏtlenõÂ a jejich regulace3) zajistõÂ
1. pozÏadovanou dodaÂvku uzÏitecÏneÂ energie pro
pozÏadovanyÂ stav vnitrÏnõÂho prostrÏedõÂ,
2. dodaÂvku energie s pozÏadovanou energetickou
uÂcÏinnostõÂ,

) VyhlaÂsÏka cÏ. 152/2001 Sb., kterou se stanovõÂ pravidla pro vytaÂpeÏnõÂ a prÏõÂpravu tepleÂ vody, meÏrneÂ ukazatele spotrÏeby tepelneÂ
energie pro vytaÂpeÏnõÂ a pro prÏõÂpravu tepleÂ vody a pozÏadavky na vybavenõÂ vnitrÏnõÂch tepelnyÂch zarÏõÂzenõÂ budov prÏõÂstroji
regulujõÂcõÂmi dodaÂvku tepelneÂ energie konecÏnyÂm spotrÏebiteluÊm.
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3. pozÏadovanou osveÏtlenost s nõÂzkou spotrÏebou
energie na sdruzÏeneÂ a umeÏleÂ osveÏtlenõÂ,
4. nõÂzkou energetickou naÂrocÏnost budovy.
(2) SplneÏnõÂ porovnaÂvacõÂch ukazateluÊ podle odstavce 1 se oveÏrÏuje a hodnotõÂ pomocõÂ vyÂpocÏtuÊ nebo
meÏrÏenõÂ uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 1 teÂto vyhlaÂsÏky.
§5
Metoda stanovenõÂ energetickeÂ naÂrocÏnosti budovy
(1) EnergetickaÂ naÂrocÏnost budovy se stanovuje
vyÂpocÏtem celkoveÂ rocÏnõÂ dodaneÂ energie v GJ potrÏebneÂ
na vytaÂpeÏnõÂ, veÏtraÂnõÂ, chlazenõÂ, klimatizaci, prÏõÂpravu
tepleÂ vody a osveÏtlenõÂ prÏi jejõÂm standardizovaneÂm uzÏõÂvaÂnõÂ bilancÏnõÂm hodnocenõÂm.
(2) BilancÏnõÂ hodnocenõÂ se provaÂdõÂ intervalovou
vyÂpocÏtovou metodou nejleÂpe s meÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂm.
Pro budovy s nõÂzkou tepelnou setrvacÏnostõÂ se muÊzÏe
pouzÏõÂt intervalovaÂ vyÂpocÏtovaÂ metoda hodinovaÂ, nebo
s jesÏteÏ kratsÏõÂm cÏasovyÂm intervalem, s odlisÏnyÂmi podrobnostmi metod vyÂpocÏtu a vstupnõÂch uÂdajuÊ. Podrobnosti hodnocenõÂ pozÏadavkuÊ na energetickou naÂrocÏnost
budovy jsou upraveny v prÏõÂloze cÏ. 1 k teÂto vyhlaÂsÏce.

e)
f)
g)

(3) CelkovaÂ rocÏnõÂ dodanaÂ energie se prÏi bilancÏnõÂm
hodnocenõÂ stanovõÂ jako soucÏet jednotlivyÂch vypocÏtenyÂch dõÂlcÏõÂch spotrÏeb dodaneÂ energie pro vsÏechny cÏasoveÂ intervaly v roce a pro vsÏechny vytaÂpeÏneÂ, chlazeneÂ,
veÏtraneÂ cÏi klimatizovaneÂ zoÂny budovy. VyÂpocÏet se provaÂdõÂ s rozlisÏenõÂm podle energonositeluÊ.
(4) Pro vzaÂjemneÂ porovnaÂnõÂ energetickeÂ naÂrocÏnosti budov stejneÂho typu se stanovuje meÏrnaÂ rocÏnõÂ
spotrÏeba energie budovy, vyjaÂdrÏenaÂ pomeÏrem celkoveÂ
rocÏnõÂ dodaneÂ energie na jednotku celkoveÂ podlahoveÂ
plochy budovy v kWh/m2.
§6
PruÊkaz energetickeÂ naÂrocÏnosti budovy
(1) PruÊkaz energetickeÂ naÂrocÏnosti budovy (daÂle
jen ¹pruÊkazª) tvorÏõÂ protokol prokazujõÂcõÂ energetickou
naÂrocÏnost budovy (daÂle jen ¹protokolª) a grafickeÂ znaÂzorneÏnõÂ energetickeÂ naÂrocÏnosti budovy (daÂle jen ¹grafickeÂ znaÂzorneÏnõÂª).
a)

b)
c)
d)

(2) Protokol obsahuje vzÏdy:
identifikacÏnõÂ uÂdaje budovy, kteryÂmi jsou
1. uÂdaje o hodnoceneÂ budoveÏ, zejmeÂna adresa,
koÂd katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ a cÏõÂslo parcely, na
ktereÂ budova stojõÂ,
2. uÂdaje o provozovateli, vlastnõÂku cÏi stavebnõÂku,
typ budovy,
uzÏitõÂ energie v budoveÏ,
technickeÂ uÂdaje budovy, kteryÂmi jsou:
1. popis objemuÊ a ploch budovy,
2. tepelneÏ technickeÂ vlastnosti stavebnõÂch konstrukcõÂ a obaÂlky budovy,
3. zaÂkladnõÂ vlastnosti energetickyÂch systeÂmuÊ budovy,
4. dõÂlcÏõÂ energetickaÂ naÂrocÏnost prvkuÊ technickyÂch
zarÏõÂzenõÂ budovy,

h)
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5. celkovaÂ energetickaÂ naÂrocÏnost hodnoceneÂ budovy,
6. referencÏnõÂ hodnoty,
7. vyjaÂdrÏenõÂ ke splneÏnõÂ pozÏadavkuÊ na energetickou naÂrocÏnost budovy,
8. celkovaÂ meÏrnaÂ rocÏnõÂ spotrÏeba energie na celkovou podlahovou plochu hodnoceneÂ budovy
a meÏrneÂ spotrÏeby energie na vytaÂpeÏnõÂ, chlazenõÂ,
veÏtraÂnõÂ, prÏõÂpravu tepleÂ vody a osveÏtlenõÂ, vztazÏeneÂ vzÏdy na celkovou podlahovou plochu,
9. klasifikacÏnõÂ trÏõÂda energetickeÂ naÂrocÏnosti hodnoceneÂ budovy,
energetickou bilanci budovy pro standardizovaneÂ
uzÏõÂvaÂnõÂ a bilance energie dodaneÂ, poprÏ. vyrobeneÂ
budovou nebo z budovy odvedeneÂ,
vyÂsledky posouzenõÂ proveditelnosti alternativnõÂch
systeÂmuÊ podle § 6a odst. 4 zaÂkona u novyÂch budov nad 1000 m2 celkoveÂ podlahoveÂ plochy,
doporucÏenaÂ opatrÏenõÂ pro technicky a ekonomicky
efektivnõÂ snõÂzÏenõÂ energetickeÂ naÂrocÏnosti budovy,
1. modernizacÏnõÂ opatrÏenõÂ ve stavebnõÂ cÏaÂsti a v technickeÂm zarÏõÂzenõÂ budovy,
2. opatrÏenõÂ ke zdokonalenõÂ obsluhy a provozu
budovy a technickyÂch zarÏõÂzenõÂ budovy,
3. klasifikacÏnõÂ trÏõÂdu energetickeÂ naÂrocÏnosti hodnoceneÂ budovy po provedenõÂ doporucÏenyÂch
opatrÏenõÂ,
doba platnosti pruÊkazu, jmeÂno a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo osveÏdcÏenõÂ osoby opraÂvneÏneÂ vypracovat pruÊkaz
(daÂle jen ¹osveÏdcÏenõÂª).

(3) ScheÂma klasifikace energetickeÂ naÂrocÏnosti budovy obsahuje klasifikacÏnõÂ trÏõÂdy A azÏ G a jejich hranice. Podrobnosti hodnocenõÂ pozÏadavkuÊ na energetickou naÂrocÏnost budovy pro zarÏazenõÂ budovy do prÏõÂslusÏneÂ klasifikacÏnõÂ trÏõÂdy jsou stanoveny v prÏõÂloze cÏ. 1 k teÂto
vyhlaÂsÏce.
(4) GrafickeÂ znaÂzorneÏnõÂ obsahuje jmeÂno osoby,
kteraÂ vypracovala pruÊkaz na zaÂkladeÏ udeÏleneÂho osveÏdcÏenõÂ ministerstvem, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo osveÏdcÏenõÂ, adresu hodnoceneÂ budovy a jejõÂ typ, barevnou stupnici
klasifikacÏnõÂch trÏõÂd A azÏ G, energetickou naÂrocÏnost
hodnoceneÂ budovy a jejõÂ zarÏazenõÂ do klasifikacÏnõÂ trÏõÂdy
prÏi bilancÏnõÂm hodnocenõÂ a po provedenõÂ doporucÏenyÂch
opatrÏenõÂ, meÏrnou vypocÏtenou rocÏnõÂ spotrÏebu energie
na celkovou podlahovou plochu hodnoceneÂ budovy
a po provedenõÂ doporucÏenyÂch opatrÏenõÂ, dodanou energii pro pokrytõÂ jednotlivyÂch dõÂlcÏõÂch potrÏeb v procentech
a datum doby platnosti pruÊkazu.
(5) Vzor protokolu a grafickeÂho znaÂzorneÏnõÂ pruÊkazu je uveden v prÏõÂloze cÏ. 4 k teÂto vyhlaÂsÏce.
§7
VyuzÏitõÂ zpracovanyÂch energetickyÂch audituÊ
Ke stanovenõÂ energetickeÂ naÂrocÏnosti budovy
a zpracovaÂnõÂ protokolu se vyuzÏijõÂ uÂdaje ze zpracovanyÂch energetickyÂch audituÊ, zejmeÂna:
a) plochy stavebnõÂch konstrukcõÂ a jejich orientace,
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b) soucÏinitele prostupu tepla jednotlivyÂch stavebnõÂch
konstrukcõÂ,
c) technickaÂ data energetickyÂch systeÂmuÊ budov, jako
je jejich dimenze a uÂcÏinnost,
d) podmõÂnky vneÏjsÏõÂho a vnitrÏnõÂho prostrÏedõÂ.
§8
PrÏezkusÏovaÂnõÂ osob z podrobnostõÂ vypracovaÂnõÂ
energetickeÂho pruÊkazu
Rozsah prÏezkousÏenõÂ je daÂn podrobnostmi vypracovaÂnõÂ pruÊkazu energetickeÂ naÂrocÏnosti budov stanovenyÂch touto vyhlaÂsÏkou. Okruhy zkusÏebnõÂch otaÂzek jsou
uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 5 k teÂto vyhlaÂsÏce.

§9
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
VyhlaÂsÏka cÏ. 291/2001 Sb., kterou se stanovõÂ podrobnosti uÂcÏinnosti uzÏitõÂ energie prÏi spotrÏebeÏ tepla
v budovaÂch, se zrusÏuje.
§ 10
UÂcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
2007.

Ministr:
Ï õÂman v. r.
Ing. R
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k vyhlaÂsÏce cÏ. 148/2007 Sb.

Podrobnosti splnČní požadavkĤ na energetickou nároþnost budovy
(1) MČrná spotĜeba energie budovy se stanoví:
EPA = 277,8 x EP/Ac v kWh/(m2.rok),
EP je vypoþtená celková roþní dodaná energie v GJ/rok,
Ac je celková podlahová plocha v m2.
pĜiþemž
a) dodaná energie do budovy na její systémové hranici se stanoví v souladu s národními
normami zavádČjící evropské normy EN 15203 a EN 15315, pĜípadnČ normami je
nahrazujícími,
b) pro energetické systémy stanovené v souladu s národními normami zavádČjící evropskou
normu EN 15315 pĜípadnČ normami ji nahrazujícími,
c) vþetnČ užiteþné energie dodávané energetickými systémy budovy k poskytování
požadovaných služeb stanovené v souladu s národními normami zavádČjící evropské
normy EN 15203 a EN 15315 pĜípadnČ normami ji nahrazujícími,
d) požadovaná osvČtlenost s nízkou spotĜebou energie na sdružené a umČlé osvČtlení se
stanoví v souladu s technickými normami ýSN EN 12464-1 a ýSN 73 4301 a
hygienickými požadavky,
e) splnČní porovnávacích ukazatelĤ podle § 4 odst. 1 se ovČĜuje a hodnotí pomocí výpoþtĤ
nebo mČĜení podle technických norem ýSN 73 0540 a jejích normativních odkazĤ a
souvisejících norem a pĜedpisĤ, ýSN EN 12454-1, ýSN 36 0020-1 a jejich normativních
odkazĤ a souvisejících norem a pĜedpisĤ, ýSN EN ISO 13790, ýSN EN 12831, v souladu
s národními normami zavádČjící evropské normy prEN 14335, EN 13465, prEN 15242,
prEN 15241 pĜípadnČ normy je nahrazující a dalších pro potĜeby topné soustavy, vČtrání
a klimatizaci a jejich regulaci, jejich normativních odkazĤ a souvisejících norem a
pĜedpisĤ, ýSN EN 12454-1, ýSN 36 0020-1 a dalších pro osvČtlení a jejich normativních
odkazĤ a souvisejících norem a pĜedpisĤ, ýSN 06 0320 OhĜívání užitkové vody a
v souladu s národními normami zavádČjící evropskou normu prEN 15316 Topné systémy
budov pĜípadnČ normami ji nahrazujícími,
f) bilanþní hodnocení se provádí intervalovou výpoþtovou metodou stanovenou podle
technické normy ýSN EN ISO 13790 Tepelné chování budov – Výpoþet potĜeby energie
na vytápČní nebo v souladu s národními normami zavádČjící evropské normy prEN 14335
Výpoþtová metoda pro stanovení energetických potĜeb a úþinnosti soustav a prEN 15315
Topné systémy budov – Celková spotĜeba energie, primární energie a emise CO2
pĜípadnČ normy je nahrazující, nebo intervalovou výpoþtovou metodou hodinovou, nebo
s ještČ kratším þasovým intervalem, s odlišnými podrobnostmi metod výpoþtu a
vstupních údajĤ podle technických norem a pĜedpisĤ v souladu s ýSN 06 0320 OhĜívání
užitkové vody a v souladu s národními normami zavádČjící evropskou normu prEN
15316 Topné systémy budov pĜípadnČ normami ji nahrazujícími,
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(2) TĜída energetické nároþnosti hodnocené budovy se stanoví dle následující tabulky
pro vypoþtenou mČrnou spotĜebu energie v kWh/(m2.rok), jejíž hodnota je zaokrouhlena na
celé þíslo, pĜiþemž þíslice 5 se zaokrouhluje smČrem nahoru. MČrné spotĜeby energie
v kWh/(m2 .rok) ve tĜídČ C jsou pro vyjmenované druhy budov hodnotami referenþními.
Druh budovy
Rodinný dĤm
Bytový dĤm
Hotel a restaurace
Administrativní
Nemocnice
VzdČlávací zaĜízení
Sportovní zaĜízení
Obchodní

A

B

C

D

E

F

G

< 51
< 43
< 102
< 62
< 109
< 47
< 53
< 67

51 - 97
43 - 82
102 - 200
62 - 123
109 - 210
47 - 89
53 - 102
67 - 121

98 - 142
83 - 120
201 - 294
124 - 179
211 - 310
90 - 130
103 - 145
122-183

143 - 191
121 - 162
295 - 389
180 - 236
311 - 415
131 - 174
146 - 194
184 - 241

192 - 240
163 - 205
390 - 488
237 - 293
416 - 520
175 - 220
195 - 245
242 - 300

241 - 286
206 - 245
489 - 590
294 - 345
521 - 625
221 - 265
246 - 297
301 - 362

> 286
> 245
> 590
> 345
> 625
> 265
> 297
> 362

(3) Pro ostatní budovy, které neodpovídají druhu budovy podle tabulky uvedené
v odst. 2 se tĜída energetické nároþnosti stanoví v souladu s národními normami zavádČjící
evropskou normu prEN 15217, pĜípadnČ normami ji nahrazujícími.
(4) Tabulka slovního vyjádĜení tĜíd energetické nároþnosti budovy
TĜída energetické
nároþnosti budovy

Slovní vyjádĜení energetické nároþnosti
budovy

A

MimoĜádnČ úsporná

B

Úsporná

C

Vyhovující

D

Nevyhovující

E

Nehospodárná

F

Velmi nehospodárná

G

MimoĜádnČ nehospodárná
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PrÏõÂloha cÏ. 2 k vyhlaÂsÏce cÏ. 148/2007 Sb.

Podrobnosti výpoþtĤ a požadované vstupní údaje pro hodnocení energetické nároþnosti
budov

(1) Pro splnČní požadavkĤ podle § 3 vyhlášky se energetická nároþnost referenþní
budovy stanoví bilanþním hodnocením. PĜi výpoþtu se zadávají požadované vstupní údaje
uvedené v technických a národních normách zavádČjící evropské normy, nebo je nahrazující.
Dále pak se pro potĜeby vyhlášky stanoví

a) výpoþet potĜeby energie
1. celkový tepelný tok
pro každou zónu budovy z a každé výpoþtové období n se stanoví tepelný
tok prostupem pro vnitĜní výpoþtovou teplotu v budovČ nebo v zónČ budovy (°C).
Teplota pĜilehlého prostoru, prostĜedí nebo zóny ke konstrukci i (°C) a vnČjší teplota
se stanoví podle technické normy ýSN 730540-3. Pro úþely této vyhlášky lze použít
hodnoty doby trvání výpoþtového období t (Ms), viz. tabulka 1.
Tabulka 1 - PĜepoþet mČsícĤ na Ms
MČsíc
Leden
Únor
BĜezen
Duben
KvČten
ýerven

Poþet dní
31
28
31
30
31
30

th
(hodiny)
744
672
744
720
744
720

t
(Ms)
2,6784
2,4192
2,6784
2,592
2,6784
2,592

MČsíc

Poþet dní

ýervenec
Srpen
ZáĜí
ěíjen
Listopad
Prosinec

31
31
30
31
30
31

th
(hodiny)
744
744
720
744
720
744

t
(Ms)
2,6784
2,6784
2,592
2,6784
2,592
2,6784

2. tepelné zisky z vnitĜních zdrojĤ tepla
Tabulka 2 - ýasový podíl doby provozu f APP a prĤmČrná mČrná produkce tepla od
spotĜebiþĤ q APP
Typ budovy
Hotel
Restaurace
Administrativní
Nemocnice
VzdČlávací zaĜízení
Sportovní zaĜízení
Obchodní

fAPP

qAPP

0,50
0,25
0,20
0,20
0,15
0,25
0,25

4
10
15
15
5
4
10

Tabulka 3 - MČrná produkce tepla od spotĜebiþĤ a obyvatel qAPP+OCC
Typ budovy
Rodinný, bytový dĤm

qAPP+OCC
6,00
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UvolnČné teplo z osvČtlení se stanoví podle kolísání spotĜeby elektĜiny s ohledem na
roþní prĤmČr pro každé uvažované výpoþtové období n, (-). Pro úþely této vyhlášky
lze použít pro nepĜetržitČ užívaný objekt, který nemá podíl sdruženého umČlého
osvČtlení hodnoty dLI,n podle tabulky 4.
Tabulka 4 - Národní mČsíþní hodnoty parametru dLI,n
MČsíc

dLI,n

MČsíc

dLI,n

Leden
Únor
BĜezen
Duben
KvČten
ýerven

-0,9
-0,91
-0,92
-0,93
-0,94
-0,94

ýervenec
Srpen
ZáĜí
ěíjen
Listopad
Prosinec

-0,94
-0,93
-0,91
-0,91
-0,89
-0,88

Tabulka 5 - Roþní poþet hodin þinnosti s pĜihlédnutím k typu budovy
Typ budovy
Hotely
Restaurace
Administrativní
Nemocnice
VzdČlávací zaĜízení
Sportovní zaĜízení
Obchodní

tD
3 000
1250
2 250
3 000
1800
2 000
3 000

Roþní poþet hodin þinnosti
tN
2 000
1 250
250
2 000
200
2 000
2 000

ttotal
5 000
2 500
2 500
5 000
2 000
4 000
5 000

Tabulka 6 - Vliv denního svČtla v budovách s regulací osvČtlení
Typ budovy
Administrativní,
sportovní zaĜízení,
Hotely, restaurace,
obchodní
Nemocnice a
vzdČlávací zaĜízení
Rodinné a bytové
domy

Vliv denního svČtla
ZpĤsob ovládání
Ruþní
Stmívání fotobuĖkou – stálá osvČtlenost
Stmívání fotobuĖkou – stálá osvČtlenost se snímáním denního svČtla
Ruþní
Stmívání fotobuĖkou – stálá osvČtlenost
Ruþní
Stmívání fotobuĖkou – stálá osvČtlenost
Stmívání fotobuĖkou – stálá osvČtlenost se snímáním denního svČtla
Ruþní
Stmívání fotobuĖkou – stálá osvČtlenost
Stmívání fotobuĖkou – stálá osvČtlenost se snímáním denního svČtla

FD
1,0
0,9
0,8
1,0
0,9
1,0
0,9
0,7
1,0
0,9
0,8

Pozn.: Uvedené hodnoty platí pro alespoĖ 60% instalovaného osvČtlení Ĝízeného uvedeným
typem ovládání
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Tabulka 7 - Vliv obsazenosti pro budovy s ovládáním osvČtlení
Vliv obsazenosti
Typ budovy
Administrativní a vzdČlávací zaĜízení
Restaurace, sportovní zaĜízení,
obchodní
Hotely
Nemocnice
Rodinné a bytové domy

ZpĤsob ovládání
Ruþní
Automatické pro  60% zapojeného pĜíkonu

FO
1,0
0,9

Ruþní

1,0

Ruþní
Ruþní (z þásti automatické ovládání)
Ruþní

0,7
0,8
1,0

Pozn.: Uvedené hodnoty platí pro automatické ovládání s þidlem na pĜítomnost zĜízené
alespoĖ jedno na vnitĜní prostor a ve velkých prostorech nejménČ jedno na 30 m2
3. sluneþní tepelné zisky
pro stanovení úþinné sbČrné plochy zasklených ploch se korekþní þinitel rámu (-),
kterým je podíl prĤsvitné plochy a celkové plochy zaskleného prvku, uvažuje
hodnotou FF = 0,3 pro vytápČní a 0,2 pro chlazení. StupeĖ využití tepelných ziskĤ pro
vytápČní se stanoví na základČ numerických referenþních hodnot a0,H a Ĳ0,H a závisí
na dobČ, kdy je zóna budovy využívána. Stanoví se podle tabulky 8 nebo z þasového
obsazení.
Tabulka 8 - Hodnoty numerických parametrĤ a0,H a referenþní þasové konstanty Ĳ0,H
Typ budovy
Trvale vytápČné budovy více než 12 h dennČ

MČsíþní výpoþetní
metoda

Budovy vytápČné ménČ než 12 h dennČ

a0,H

Ĳ0,H

1,0

15

0,8

70

StupeĖ využití tepelných ztrát pro chlazení pro každý mČsíc n a pro každou zónu
budovy z závisí na referenþním þíselném parametru a0,C (-) a referenþní þasové
konstantČ Ĳ0,C (h) podle tabulky 9 nebo je stanoven z þasového obsazení budovy.
Tabulka 9 - Hodnoty numerických parametrĤ a0,C a referenþní þasové konstanty Ĳ0,C
Typ budovy
Trvale chlazené budovy více než 12 h dennČ
Budovy chlazené ménČ než 12 h dennČ

MČsíþní výpoþetní
metoda

a0,C

Ĳ0,C

1,0

15

1,0

15

ýasová konstanta budovy v topném a chladícím režimu (h) se stanoví na základČ
vnitĜní tepelné kapacity budovy Cm (kJ/m2K), podle tabulky 10.
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Tabulka 10 - VnitĜní tepelná kapacita pro vybrané konstrukce
VnitĜní tepelná kapacita budovy
Konstrukce lehká – mČrná hmotnost do 600 kg/m3
Konstrukce stĜední – mČrná hmotnost > 600 kg/m3
Konstrukce tČžká – mČrná hmotnost > 1000 kg/m3

Cm
180
324
468

b) výpoþet dodané energie
1. dodaná energie na vytápČní
stanoví se výpoþtem, kde úþinnost výroby energie zdrojem i je Șgen;H;c;i (-) jejíž
hodnota se stanoví podle naĜízení vlády þ. 25/2003 Sb., a vyhlášky þ.150/2001
Sb. Pokud je zdrojem energie tepelné þerpadlo, pak Șgen;H = 1. Úþinnost regulace
zdroje energie i Șgen;H;ctrl;i (-) se stanoví podle tabulky 11, pokud je zdrojem energie
tepelné þerpadlo, pak Șgen;H;ctrl = 1.
Tabulka 11 - Úþinnost regulace zdroje energie Șgen;H;ctrl
Typ regulace

Șgen;H;ctrl

Ruþní
Automatická

0,95
0,97

COPgen;H;c;i (-) je pomČr mezi tepelným výkonem a pĜíkonem zdroje tepla na bázi
tepelného þerpadla i pohánČného elektrickou energií nebo plynem. Systémy bez
tepelného þerpadla mají koeficient COPgen;H;c,i = 1. Hodnota pomČru COPgen;H;c,i se
stanoví podle tabulky 12, kde jsou uvedeny parametry pĜi definované teplotČ
primárního a topného média.
Tabulka 12 - PĜíklady hodnoty COPgen;H;c,i pro systémy s tepelným þerpadlem
Tepelný zdroj - teplota
primárního média (°C)
ZemČ (0°C) / vzduch (7°C)
Odpadní teplo (20°C)
Podzemní voda (10°C)
Povrchová voda (5°C)

Teplotní úroveĖ potĜeby tepla
35 °C  șsupp < 45
45 °C  șsupp< 55
șsupp < 35 °C
°C
°C
EHP
GHP
EHP
GHP
EHP
GHP
3,4
6,1
4,7
4,1

1,6
2,6
2,1
1,9

3,8/4,9
5,1
5,3
4,5

1,5
2,2
1,9
1,8

2,5/3,2
4,4
3,5
2,9

1,4
2,0
1,8
1,7

Pozn.: EHP – tepelné þerpadlo pohánČné elektĜinou
GHP - tepelné þerpadlo pohánČné plynem
șsupp – je teplota topné vody dodávané z tepelného þerpadla do topného systému.
2. spotĜeba tepelné energie na vytápČní VZT jednotkami
mČrný tok vzduchu VZT jednotkou se stanoví jako souþet všech hlavních
mČrných tokĤ vzduchu zónami z dĤvodu mechanického vČtrání v mČsíci. Korekþní
podíl fc;vent (-) se zavádí z dĤvodu ovládání na vČtrací jednotce, která redukuje
dodávku venkovního vzduchu. Jeho hodnoty jsou stanoveny v tabulce 13.
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Tabulka 13 - OpatĜení snižující dodávku venkovního vzduchu pro vČtrací jednotky
VČtrací systém s instalovaným ovládáním
Ovládání snižující tok vzduchu nejménČ na 80% maximální kapacity
Ovládání snižující tok vzduchu nejménČ na 60% maximální kapacity
Ovládání snižující tok vzduchu nejménČ na 40% maximální kapacity
Všechny ostatní pĜípady

fc;vent
0,8
0,6
0,4
1

3. dodaná energie na chlazení
COPgen;C;c;i (-) je pomČr mezi chladícím výkonem a pĜíkonem zdroje chladu i. Jeho
hodnoty jsou stanoveny v tabulce 14.
Tabulka 4 - PĜíklady hodnot COPgen;C pro zdroje chlazení
Zdroj dodávky chladu
Kompresorové chlazení - nepĜímé zpČtné chlazení vodou
Pístový a scroll kompresor (15 – 1 500 kW)

COPgen;C
3,7

Šroubový kompresor (200 – 2 000 kW)

4,5

Turbokompresor (500 – 8 000 kW)
Kompresorové chlazení - pĜímé zpČtné chlazení vzduchem
Pístový a scroll kompresor (15 – 1 500 kW)

5,1

Šroubový kompresor (200 – 2 000 kW)
PĜímé chlazení vzduchu v zónČ - kompaktní systémy (<15 kW)
Kompaktní okenní klimatizátor

3,3

Split systém

2,7

Multi-Split systém
PĜímé chlazení vzduchu v zónČ (>10 kW)
VRV systém s promČnným prĤtokem chladiva

2,8
33,5

Absorpþní chlazení

0,7

2,9

2,6

4. spotĜeba pomocné energie na vytápČní a chlazení
spotĜeba energie na þerpací práci ve výpoþtovém období n se stanoví na základČ
váhového þinitele regulace þerpadel otopného systému fc;H (-) a váhového þinitele
regulace þerpadel chladícího systému fc;C (-). Jejich hodnoty jsou stanoveny v
tabulce 15.
Tabulka 15 - Váhový þinitel regulace þerpadel fc;H a fc;C
Typ þerpadel
Jednootáþkové
TĜíotáþkové
S promČnnými otáþkami

fc;H , fc;C
1,00
0,68
0,54

5. spotĜeba pomocné energie na mechanické vČtrání
ve výpoþtovém období n se stanoví v návaznosti na váhový þinitel regulace pohonu
ventilátorĤ vČtracího systému fc;vent (-), jehož hodnoty se stanoví podle tabulky 16.
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Tabulka 16 - Váhový þinitel regulace pohonu ventilátorĤ
Typ pohonu

fc,vent
1,00
0,68
0,54

Jednootáþkový pohon
TĜíotáþkový pohon
Pohon s promČnnými otáþkami

MČrná spotĜeba elektĜiny ventilátorĤ e vent (Ws/m 3 ) se stanoví podle tabulky
17.
Tabulka 17 - MČrná spotĜeba ventilátorĤ
Ventilaþní systém
Pouze mechanický odtah
Mechanický pĜívod, pĜípadnČ v kombinaci s mechanickým odtahem, bez
pĜívodu chladícího vzduchu
Ostatní pĜípady

event
1,2
2
3

c) spotĜeba a výroba energie z kombinované výroby elektĜiny a tepla
úþinnost výroby elektĜiny pĜi kogeneraþním zpĤsobu výroby tepelné a elektrické
energie je souþástí provozních údajĤ nebo uvedena ve jmenovitých hodnotách
typových jednotek. Pokud není úþinnost výroby elektĜiny z KVET známa, pak se pro
úþely vyhlášky stanoví hodnoty úþinnosti podle tabulky 18.
Tabulka 18 - Indikativní hodnoty úþinnosti pro rĤzné druhy KVET

Elektrická
úþinnost (pĜi
jmenovitém
zatížení)
Tepelná úþinnost
(pĜi jmenovitém
zatížení)
Celková úþinnost
(pĜi jmenovitém
zatížení)

Plynový
spalovací
motor

Naftový
spalovací
motor

Mikroturbína

StirlingĤv
motor

Palivový
þlánek

0,21 – 0,38

0,30 – 0,40

0,13 – 0,32

0,10 – 0,25

0,25 – 0,50

0,45 - 0,61

0,50 – 0,60

0,52 – 0,66

0,61 – 0,95

0,35 – 0,70

0,73 – 0,95

0,78 – 0,95

0,70 – 0,90

0,83 – 1,05

0,75 – 0,95
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PrÏõÂloha cÏ. 3 k vyhlaÂsÏce cÏ. 148/2007 Sb.

Posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti
alternativních systémĤ dodávek energie
(1) Technická proveditelnost alternativních systémĤ a jejich vzájemných kombinací
závisí na velikosti a typu budovy, její lokalitČ a prostorovém umístČní, na charakteru užívání,
technickém Ĝešení energetických systémĤ budovy, velikosti a þasovém prĤbČhu spotĜeby
energie v budovČ. Technická proveditelnost je posuzována již ve fázi koncepþního návrhu
stavebního Ĝešení budovy a jejích technických zaĜízení.
(2) Technická a ekologická proveditelnost se posuzuje zejména z tČchto hledisek:

a) dostupnost centrálního zásobování teplem þi blokové výtopny a vzdálenost od
sítí/zdroje CZT þi blokové výtopny;
b) možnost instalace a využití kombinované výroby elektĜiny a tepla (zda je v budovČ þi
v okolí zajištČn odpovídající odbČr elektĜiny a tepla);
c) možnost dodávek z již existujícího zdroje kombinované výroby elektĜiny a tepla, který
by odpovídal potĜebám hodnocené budovy co do potĜebných dodávek tepla a elektĜiny;
d) zabezpeþení dodávek biomasy þi výroby bioplynu pro výrobu tepla (a elektĜiny) po
dobu životnosti instalovaných spalovacích zaĜízení, vhodnost jejich využití v dané
lokalitČ a budovČ;
e) dostupnost zdrojĤ geotermální energie, možnosti pro instalaci plášĢových þi stĜešních
solárních kolektorĤ a fotovoltaických þlánkĤ
f) možnosti akumulace tepla, dostupnost zdroje energie (voda, zem) pro tepelná
þerpadla.
(3) Ekonomická efektivnost energeticky úsporných opatĜení se posuzuje podle

zvláštního právního pĜedpisu 4 .

(4) PĜínosy doporuþených technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních energeticky
úsporných opatĜení jsou podkladem pro stanovení tĜídy energetické nároþnosti hodnocené
budovy po provedení doporuþených opatĜení.
(5) Doporuþená technicky, ekologicky a ekonomicky efektivní opatĜení jsou souþástí

protokolu k prĤkazu energetické nároþnosti budovy pĜi hodnocení budov podle § 6a odst. 2
písm. b) a c) zákona.

4

Vyhláška þ. 213/2001 Sb., ve znČní vyhlášky þ. 425/2004 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí
energetického auditu.
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PrÏõÂloha cÏ. 4 k vyhlaÂsÏce cÏ. 148/2007 Sb.

Vzor prĤkazu energetické nároþnosti budovy
(1) Protokol
a) identifikaþní údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, popisné þíslo, PSý):
Úþel budovy:
Kód obce:
Kód katastrálního území:
Parcelní þíslo:
Vlastník nebo spoleþenství vlastníkĤ, popĜ.
stavebník:

Adresa:
Iý:
Tel./e-mail:
Provozovatel, popĜ. budoucí provozovatel:

Adresa:
Iý:
Tel./e- mail:
Nová budova

ZmČna stávající budovy

UmístČní na veĜejnČ pĜístupném místČ podle § 6a odst. 6 zákona þ. 406/2000 Sb.
b) typ budovy
Rodinný dĤm
Bytový dĤm
Hotel a restaurace
Administrativní budova
Nemocnice
Budova pro vzdČlávání
Sportovní zaĜízení
Budova pro velkoobchod a maloobchod
Jiný druh budovy – pĜipojte jaký:
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c) užití energie v budovČ
1. struþný popis energetického a technického zaĜízení budovy

2. druhy energie užívané v budovČ
Elektrická energie
Tepelná energie
HnČdé uhlí
ýerné uhlí
TTO
LTO
Jiné plyny
Druhotná energie
Ostatní obnovitelné zdroje – pĜipojte jaké:
Jiná paliva – pĜipojte jaká:

Zemní plyn
Koks
Nafta
Biomasa

3. hodnocená dílþí energetická nároþnost budovy EP
VytápČní (EPH)
PĜíprava teplé vody (EPDHW)
Chlazení (EPC)
OsvČtlení (EPLight)
Mechanické vČtrání (vþ. zvlhþování) (EPAux;Fans)
d) technické údaje budovy
1. struþný popis budovy
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2. geometrické charakteristiky budovy
Objem budovy V – vnČjší objem vytápČné budovy (m3)
Celková plocha obálky A – souþet vnČjších ploch ochlazovaných
konstrukcí ohraniþujících objem budovy (m2)
Celková podlahová plocha budovy Ac (m2)
Objemový faktor tvaru budovy A/V (m2/m3)
3. klimatické údaje a vnitĜní výpoþtová teplota
Klimatické místo
Venkovní návrhová teplota v topném období Te (°C)
PĜevažující vnitĜní výpoþtová teplota v topném období Ti (°C)
4. charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy
Ochlazovaná konstrukce

Plocha
A (m2)

Souþinitel
prostupu tepla
U (W/m2K)

MČrná ztráta
konstrukce
prostupem tepla
HT (W/K)

Tepelné vazby mezi konstrukcemi
Celkem
5. tepelnČ technické vlastnosti budovy
Požadavek podle § 6a Zákona
1. Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejménČ
takový tepelný odpor, že jejich vnitĜní povrchová teplota nezpĤsobí
kondenzaci vodní páry.
2. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný
souþinitel prostupu tepla a þinitel prostupu tepla.
3. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitĜní kondenzaci vodní páry
nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkþní zpĤsobilost po
dobu pĜedpokládané životnosti.
4. Funkþní spáry vnČjších výplní otvorĤ mají nejvýše požadovanou
nízkou prĤvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláštČ
budovy jsou témČĜ vzduchotČsné, s požadovanČ nízkou celkovou
prĤvzdušností obvodového pláštČ.
5. Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty,
zajišĢovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitĜním povrchu.
6. Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i
letním období, snižující riziko jejich pĜílišného chladnutí a pĜehĜívání.
7. Budova má požadovaný nízký prĤmČrný souþinitel prostupu tepla
obvodového pláštČ Uem
Pozn. Hodnoty 1., 2., 3. pĜevzaty z projektové dokumentace.

Jednotka

Hodnocení
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6. vytápČní
Topný systém budovy
Typ zdroje energie
Použité palivo
Jmenovitý tepelný výkon kotle (kW)
PrĤmČrná roþní úþinnost zdroje energie (%)

Výpoþet

MČĜení

Odhad

Roþní doba využití zdroje (hod./rok)

Výpoþet

MČĜení

Odhad

Regulace zdroje energie
Pravidelná

Údržba zdroje energie

Pravidelná smluvní

Není

PĜevažující typ topné soustavy
PĜevažující regulace topné soustavy
RozdČlení topných vČtví podle orientace budovy
Stav tepelné izolace rozvodĤ topné soustavy

Ano

Ne

5

7. dílþí hodnocení energetické nároþnosti vytápČní
Bilanþní
Dodaná energie na vytápČní Qfuel,H (GJ/rok)
SpotĜeba pomocné energie na vytápČní QAux,H (GJ/rok)
Energetická nároþnost vytápČní EPH = Qfuel,H + QAux,H (GJ/rok)
Energetická nároþnost vytápČní referenþní budovy Rrq,H (GJ/rok)
MČrná spotĜeba energie na vytápČní vztažená na celkovou
podlahovou plochu EPH,A (kWh/(m2.rok))
8. vČtrání a klimatizace
Mechanické vČtrání
Typ vČtracího systému
Tepelný výkon (kW)
Jmenovitý elektrický pĜíkon systému vČtrání (kW)
Jmenovité prĤtokové množství vzduchu (m3/hod)
PĜevažující regulace vČtrání
Údržba vČtracího systému

Pravidelná

Pravidelná smluvní

Není

Zvlhþování vzduchu
Typ zvlhþovací jednotky
Jmenovitý pĜíkon systému zvlhþování (kW)
Použité médium pro zvlhþování

Pára

Voda

Regulace klimatizaþní jednotky
Údržba klimatizace
Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodĤ

Pravidelná

Pravidelná smluvní

Není
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Chlazení
Druh systému chlazení
Jmenovitý el. pĜíkon pohonu zdroje chladu (kW)
Jmenovitý chladící výkon (kW)
PĜevažující regulace zdroje chladu
PĜevažující regulace chlazeného prostoru
Údržba zdroje chladu

Pravidelná

Pravidelná smluvní

Není

Stav tepelné izolace rozvodĤ chladu7
9. dílþí hodnocení energetické nároþnosti mechanického vČtrání (vþ. zvlhþování)
Bilanþní
SpotĜeba pomocné energie na mech. vČtrání QAux;Fans (GJ/rok)
Dodaná energie na zvlhþování Qfuel,Hum (GJ/rok)
Energetická nároþnost mechanického vČtrání (vþ. zvlhþování)
EPAux;Fans = QAux;Fans + Qfuel,Hum (GJ/rok)
Energetická nároþnost mech. vČtrání referenþní budovy Rrq,Fans
(GJ/rok)
MČrná spotĜeba energie na mech. vČtrání vztažená na celkovou
podlahovou plochu EPFans,A (kWh/(m2.rok))
10. dílþí hodnocení energetické nároþnosti chlazení
Bilanþní
Dodaná energie na chlazení Qfuel,C (GJ/rok)
SpotĜeba pomocné energie na chlazení QAux,C (GJ/rok)
Energetická nároþnost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C (GJ/rok)
Energetická nároþnost chlazení referenþní budovy Rrq,C (GJ/rok)
MČrná spotĜeba energie na chlazení vztažená na celkovou
podlahovou plochu EPC,A (kWh/m2.rok))
11. pĜíprava teplé vody (TV)
Druh pĜípravy TV
Systém pĜípravy TV v budovČ

Centrální

Lokální

Kombinovaný

Použitá energie
Jmenovitý pĜíkon pro ohĜev TV (kW)
PrĤmČrná roþní úþinnost zdroje pĜípravy (%)

Výpoþet

MČĜení

Odhad

Objem zásobníku TV (litry)
Údržba zdroje pĜípravy TV
Stav tepelné izolace rozvodĤ TV7

Pravidelná

Pravidelná smluvní

Není

CÏaÂstka 53

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 148 / 2007

Strana 1873

12. dílþí hodnocení energetické nároþnosti pĜípravy teplé vody
Bilanþní
Dodaná energie na pĜípravu TV Qfuel,DHW (GJ/rok)
SpotĜeba pomocné energie na pĜípravu TV QAux,DHW (GJ/rok)
Energetická nároþnost pĜípravy TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW (GJ/rok)
Energetická nároþnost pĜípravy TV referenþní budovy Rrq,DHW (GJ/rok)
MČrná spotĜeba energie na osvČtlení vztažená na celkovou podlahovou
plochu EPDHW,A (kWh/m2.rok))
13. osvČtlení
Typ osvČtlovací soustavy
Celkový elektrický pĜíkon osvČtlení budovy
ZpĤsob ovládání osvČtlovací soustavy
14. dílþí hodnocení energetické nároþnosti osvČtlení
Bilanþní
Dodaná energie na osvČtlení Qfuel,Light,E (GJ/rok)
Energetická nároþnost osvČtlení EPLight = Qfuel,Light,E (GJ/rok)
Energetická nároþnost osvČtlení referenþní budovy Rrq,Light
(GJ/rok)
MČrná spotĜeba energie na osvČtlení vztažená na celkovou
podlahovou plochu EPLight,A (kWh/(m2.rok))
15. ukazatel celkové energetické nároþnosti budovy
Bilanþní
Energetická nároþnost budovy EP (GJ/rok)
Energetická nároþnost referenþní budovy Rrq (GJ/rok)
VyjádĜení ke splnČní požadavkĤ na energetickou nároþnost
budovy
MČrná spotĜeba energie na celkovou podlahovou plochu EPA
(kWh/m2.rok))
TĜída energetické nároþnosti hodnocené budovy
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e) energetická bilance budovy pro standardní užívání
1. dodaná energie z vnČjší strany systémové hranice budovy stanovená bilanþním
hodnocením
Energonositel

Vypoþtené množství
dodané energie

Energie skuteþnČ
dodaná do budovy

Jednotková cena

GJ/rok

GJ/rok

Kþ/GJ

Celkem
2. energie vyrobená v budovČ
Druh zdroje energie

Vypoþtené množství vyrobené
energie
GJ/rok

Celkem
f) ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémĤ a kogenerace u nových
budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2
Místní obnovitelný zdroj energie
Dálkové vytápČní nebo chlazení
Tepelné þerpadlo

Kogenerace
Blokové vytápČní nebo chlazení
Jiné

1. postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky
dostupných a vhodných alternativních systémĤ dodávek energie
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Výpoþet, ekonomická analýza

g) doporuþená technicky a ekonomicky vhodná opatĜení pro snížení energetické
nároþnosti budovy
1. doporuþená opatĜení
Úspora
energie
(GJ)

Popis opatĜení

Investiþní
náklady
(tis. Kþ)

Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivĤ
2. hodnocení budovy po provedení doporuþených opatĜení
Bilanþní
Energetická nároþnost budovy EP (GJ/rok)
TĜída energetické nároþnosti
MČrná spotĜeba
(kWh/m2.rok)

energie

na

celkovou

podlahovou

plochu

Prostá
doba
návratnosti
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h) další údaje
1. doplĖující údaje k hodnocené budovČ

2. seznam podkladĤ použitých k hodnocení budovy

(2) Doba platnosti prĤkazu a identifikace zpracovatele
Doba platnosti prĤkazu
PrĤkaz vypracoval
OsvČdþení þ.

Dne:
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(2) Grafické znázornČní prĤkazu energetické nároþnosti budovy
a) Grafického znázornČní prĤkazu je umístČno symetricky na bílém podkladČ formátu A4
(210 x 297 mm) a samotná šablona má rozmČr 180 x 232 mm.
b) Tvar a velikost použitého a pĜedepsaného písma:
Je použito standardního fontu Arial, pĜípadnČ Arial tuþné velikosti 33 (záhlaví
prĤkazu); velikost 24 (klasifikaþní tĜídy a klasifikaþní hodnocení) a velikost 14 (text
prĤkazu).
d) Údaje na grafickém znázornČní musí být nejménČ v rozsahu:
1. typ budovy nebo þásti budovy, místní oznaþení budovy, adresa budovy,
2. zaĜazení budovy do klasifikaþní tĜídy podle bilanþního hodnocení,
3. zaĜazení budovy do klasifikaþní tĜídy podle bilanþního hodnocení, kterou je možno
dosáhnout po provedení doporuþených opatĜení pro technicky a ekonomicky
efektivní snížení energetické nároþnosti budovy,
4. celková vypoþtená roþní dodaná energie v GJ stanovená bilanþním hodnocením
v souþasném stavu a po provedení doporuþených opatĜení pro technicky a
ekonomicky efektivní snížení energetické nároþnosti budovy,
5. mČrná vypoþtená roþní spotĜeba energie v kWh/m2 v souþasném stavu a po
provedení doporuþených opatĜení pro technicky a ekonomicky efektivní snížení
energetické nároþnosti budovy,
6. dodaná energie pro pokrytí jednotlivých dílþích potĜeb v procentech,
7. platnost prĤkazu,
8. tituly, jméno a pĜíjmení osoby, která vypracovala energetický prĤkaz budovy,
vþetnČ identifikaþního þísla osvČdþení o odborné zpĤsobilosti.
e) Použité barvy
CMYK – cyan, magenta, žlutá, þerná.
PĜíklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % þerná
f) Barevnost jednotlivých prvkĤ
Šipky

Kód barvy

A
B
C
D
E
F
G
Barva rámeþku

X0X0
70X0
30X0
00X0
03X0
07X0
0XX0
X070

Barva pozadí šipky udávající klasifikaþní tĜídu hodnocené budovy je bílá.
Celý text je þerný. Pozadí je bílé.
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(3) Grafické znázornČní

PRģKAZ ENERGETICKÉ
NÁROýNOSTI BUDOVY
Typ budovy, místní oznaþení
Adresa budovy
Celková podlahová plocha:

Hodnocení budovy
stávající
stav

po realizaci
doporuþení

A
B

B
C

C
D
E
F
G
MČrná vypoþtená roþní spotĜeba energie v kWh/m2rok

XY

XY

Celková vypoþtená roþní dodaná energie v GJ

XY

XY

Podíl dodané energie pĜipadající na:
VytápČní

Chlazení

VČtrání

Teplá voda

OsvČtlení

%

%

%

%

%

Doba platnosti prĤkazu
PrĤkaz vypracoval

Jméno a pĜíjmení
OsvČdþení þ.
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PrÏõÂloha cÏ. 5 k vyhlaÂsÏce cÏ. 148/2007 Sb.

Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem vypracování prĤkazu energetické
nároþnosti budov podle vyhlášky þ. 148/2007 Sb.

1. související právní a technické pĜedpisy, pĜípadnČ pĜedpisy a normy je nahrazující
v platném znČní;
2. podrobnosti vypracování prĤkazu energetické nároþnosti – základní pojmy;
3. rozsah budov pro které se hodnocení zpracovává;
4. porovnávací ukazatele pro hodnocení budovy, jejích stavebních konstrukcí a jejich
stykĤ;
5. porovnávací ukazatele technických zaĜízení budovy pro dosažení její nízké
energetické nároþnosti;
6. podmínky stanovení energetické nároþnosti budovy bilanþním hodnocením;
7. operativní hodnocení energetické nároþnosti budovy, metodika a podmínky
použitelnosti pĜi prokazování splnČní požadavkĤ podle § 6a odst. 1 zákona þ.
406/2006 Sb.;
8. výpoþtové hodnoty charakterizující standardizované užívání budovy;
9. alternativní systémy vytápČní a posouzení jejich využitelnosti podle § 6a odst. 4
zákona þ. 406/2006 Sb., o hospodaĜení energií;
10. opatĜení pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické nároþnosti
budovy, jejich výbČr a zdĤvodnČní;
11. varianty metodiky hodnocení energetické nároþnosti budov podle národních
technických norem zavádČjících EN 15 217 do þeských právních pĜedpisĤ;
12. využití již provedených energetických auditĤ pro vypracování prĤkazu energetické
nároþnosti budovy, podmínky a rozsah využitelnosti údajĤ.
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