
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, 

ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 

406/2000 Sb.“) implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2010/31/EU ze 

dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (dále jen „směrnice 2010/31/EU“) 

stanovuje od roku 2020 povinnost stavebníkům, že nové budovy musí splňovat parametry tzv. 

budov s téměř nulovou spotřebou energie (dále jen BTNSE). BTNSE je budova, která má velmi 

nízkou energetickou náročnost, jejíž spotřeba je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných 

zdrojů energie. Parametry BTNSE jsou podle § 7 odst. 8 zákona č. 406/2000 Sb. stanoveny 

prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 

budov (dále jen „vyhláška“). Současné nastavení parametrů BTNSE neodráží dosažený 

stavebně-technologický vývoj a významně se odchyluje od parametrů BTNSE stanovených 

v doporučení 2016/1318 Komise.  

V rámci tzv. zimního balíčku z roku 2016 došlo k revizi směrnice 2010/31/EU o energetické 

náročnosti budov (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 30. května 2018, 

kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU 

o energetické účinnosti (dále jen „směrnice 2018/844“). Tato revize přinesla určité změny, co 

se týče výpočtu energetické náročnosti budovy, které je potřeba transponovat do národní 

legislativy. Jedná se o následující změny: 

• úprava výpočtu energetické náročnosti, 

• ke snižování energetické náročnosti nesmí docházet na úkor zdravého vnitřního 

prostředí; 

• rovnocenný přístup v zohlednění obnovitelných zdrojů energie instalovaných na budově 

a centrální síti zohledněním ve faktorech primární energie z neobnovitelných zdrojů 

• změna ve vyjádření ukazatele energetické náročnosti budov. 
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Vzhledem k tomu, že podmínky pro výpočet energetické náročnosti je stanoven vyhláškou, je 

nezbytné provést z důvodu promítnutí těchto změn novelizaci.  

Některé další úpravy jsou navrženy na základě praktických zkušeností aplikace současného 

znění platné vyhlášky. Cílem těchto úprav je zejména zvýšení kvality a kredibility průkazu 

energetické náročnosti budovy (dále jen „průkaz“), porovnatelnosti výsledků výpočtu 

energetické náročnosti budov, aktualizace v důsledku technického vývoje, rozšíření 

energeticky úsporných opatření, změny energetického mixu ČR a přiblížení průkazu široké 

veřejnosti. Jedná se zejména o následující změny: 

• zpřesnění metodiky výpočtu energetické náročnosti budov,  

• aktualizace parametrů referenční budovy  

• aktualizace faktorů primární neobnovitelné energie 

• zpřehlednění vzoru průkazu pro odbornou i laickou veřejnost, 

• zjednodušení grafické části průkazu.   

Energetická náročnost má velký vliv na cenu budovy a na náklady na provoz při typickém 

využití. Cena se zvyšuje dle zařazení ukazatele energetické náročnosti do tříd A-G. Ačkoliv 

energetická náročnost ovlivňuje cenu i náklady, není brána v potaz při výběru nemovitosti 

(prodej, pronájem), jakožto jedno z hlavních rozhodovacích kritérií. Jedním z důvodů proč 

tomu tak v ČR není, je srozumitelnost a čitelnost průkazu. Smyslem průkazu je jednoduchou 

formou ukázat kvalitu dané budovy, dopad na životní prostředí při jejím typickém užití, přičemž 

jednoduchým přepočtem je z něj možné odhadnout přibližné náklady na provoz budovy. Vzor 

průkazu je definován vyhláškou. Skládá se z grafické části a protokolu. V praxi se ukazuje, že 

vzor průkazu, protokolová část, je pro běžného občana i část odborné veřejnosti velmi náročný 

k pochopení a nenacházejí v něm dostatek potřebných informací. Průkaz pro běžný rodinný 

dům je několikastránkový dokument, který se převážně skládá z tabulek obsahující výsledky 

různých výpočtů, které jsou pochopitelné pro zpracovatele průkazu, avšak bez navazujících 

znalostí těžko srozumitelné pro vlastníka budovy i zpracovatele projektové dokumentace. 

Návrh vyhlášky nově upravuje, jak grafickou část, tak protokol.  

Dalším důvodem, proč není dostatečně brána energetická náročnost v úvahu při nákupu 

nemovitosti, je kvalita zpracovaného průkazu. Bariérou pro provádění kvalitních kontrol 

je nedostatek poskytovaných informací ze strany zpracovatele kontrolnímu orgánu 

a nejednotný metodický přístup energetických specialistů. Tato situace je limitem důkladnější 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBJGKHVLP)



Stránka 3 (celkem 31) 

kontroly průkazu. Návrh vyhlášky obsahuje novou přílohu, která upravuje metodiku výpočtu 

energetické náročnosti budov, tzn. do určité míry dochází ke standardizaci výpočtového 

postupu. Tato konkretizace umožní efektivnější provádění kontrol a dojde k omezení 

chybovosti (nejednotnosti) ze strany zpracovatelů.  

Nově jsou upraveny hodnoty faktorů pro primární neobnovitelnou energii pro jednotlivé 

energonositele (faktor pro elektřinu neodpovídal reálnému energetickému mixu ČR). 

V důsledku stavebně-technologického vývoje jsou navrženy změny hodnot některých 

parametrů referenční budovy. Pro zvýšení dosažitelnosti lepší klasifikační třídy jsou parametry 

referenční budovy rozšířeny tak, aby byla započitatelná širší paleta energeticky úsporných 

opatření.  

Evropská směrnice i doporučení Evropské komise 2016/1318 o pokynech na podporu BTNSE 

a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy BTNSE, 

definuje spotřebu primární energie, jakožto ukazatel pro energetickou náročnost. V doporučení 

EK se hodnota pro ČR pohybuje v rozmezí na úrovni 15-30 kWh/m2 za rok. Avšak národní 

legislativně definovaný požadavek na primární neobnovitelnou energii pro BTNSE ve vyhlášce 

odpovídá přibližně hodnotám 100–160 kWh/m2 za rok. Aby docházelo k naplnění povinnosti 

snižování energetické náročnosti při výstavbě nových budov, je nezbytné upravit požadavky na 

BTNSE. Podle předloženého návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., 

o energetické náročnosti budov (dále jen „návrh vyhlášky“) se budou nově nastavené parametry 

primární neobnovitelná energie pohybovat na úrovni přibližně 80 kWh/m2 za rok (snížení je 

dáno i změnou hodnoty samotných faktorů primární neobnovitelné energie).  

B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 

K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM 

ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ  

Návrh vyhlášky je plně v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. k jehož provedení se navrhuje, 

a to konkrétně v souladu s ustanovením § 14 odst. 4, podle kterého je Ministerstvo průmyslu 

a obchodu zmocněno vydat vyhlášku k provedení § 7 odst. 8 a § 7a odst. 6. Zároveň vyhláška 

žádným způsobem nepřekračuje zákonné zmocnění ministerstva k jejímu vydání. 

Návrh vyhlášky je v souladu s § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení čl. 79 odst. 3 ústavního zákona č. 

1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého ministerstva, 

jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat 

právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Navrhovaná právní úprava je rovněž 

v souladu s Listinou základních práv a svobod, vyhlášenou usnesením předsednictva České 

národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku České republiky (dále jen "Listina"), 

a to konkrétně s ustanovením čl. 4 odst. 1 Listiny, podle kterého mohou být ukládány povinnosti 

toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.  

C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE 

A OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE, POKUD SE NA 

VZTAHY, JEŽ MAJÍ BÝT PŘEDMĚTEM PRÁVNÍ ÚPRAVY, VZTAHUJÍ, 

S UVEDENÍM TĚCHTO PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATURY SOUDNÍCH 

ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝCH PRÁVNÍCH ZÁSAD PRÁVA 

EVROPSKÉ UNIE A JEJICH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY 

Návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, 

ani s právem Evropské unie či jeho obecnými právními zásadami. Rovněž není v rozporu 

s judikaturou soudních orgánů Evropské unie. 

Návrh vyhlášky je v souladu s články 4, 5, 11 a přílohou č. I směrnice  2010/31/EU. Parametry 

stanovené vyhláškou vychází z Pokynů k nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

č. 244/2012 ze dne 16. ledna 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov stanovením srovnávacího metodického 

rámce pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou 

náročnost budov a prvků budov. 

Návrh vyhlášky uvádí v soulad některá ustanovení směrnice 2018/844/EU.  

D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ 

NEZBYTNOSTI JEHO ZMĚNY 

Stávající vyhlášky byla zpracována v reakci na přijetí zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění 

zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem 

došlo k transpozici směrnice 2010/31/EU. Praxe ukazuje, že některá ustanovení (viz výše) je 
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problematické naplnit a některá ustanovení nejsou dostatečně řešena (viz oddíl A). V tomto 

směru je důležité, aby zároveň vyhláška reflektovala současný stavebně-technický vývoj. 

Aktuální znění vyhlášky transponuje směrnici 2010/31/EU. Tato směrnice byla revidována 

směrnicí 2018/844. Transpozici této směrnice je nutné provést do konce března 2020.  Návrh 

vyhlášky již na tyto nové požadavky reaguje tak, aby národní právní předpisy byly v souladu 

s evropskou legislativou.  

 

E) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA 

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, DÁLE SOCIÁLNÍ DOPADY, 

VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA OSOBY 

SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A NÁRODNOSTNÍ 

MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Návrh vyhlášky bude mít obecně dopad na investiční náklady spojené s novou výstavbou až od 

účinnosti nových požadavků (parametrů) na BTNSE (účinnost požadavků od 1. 1. 2022). 

„Zpřísněním“ parametrů BTNSE navržené v důsledku souladu národní a evropské legislativy. 

Dopad na investiční náklady ostatními navrženými změnami bude fakticky nulový v případech, 

kdy byl PENB zpracován správně a k jeho výpočtu byly použity platné normativní předpisy. 

Z navrhované právní úpravy nevyplývá přímé zvýšení nároků na státní rozpočet ani na ostatní 

veřejné rozpočty. Dopady však mohou nastat v případě, kdy výstavba nových budov bude 

financována z nových veřejných rozpočtů. Stejný dopad lze očekávat i u dalších skupin, jestliže 

bude plánována výstavba nových budov.  

Vyhláška klade přísnější požadavky na výstavbu budov po 1. 1. 2022. Zpřísnění podmínek 

postihne především segment tvarově výrazně členitých budov s nevhodnou orientací vůči 

světovým stranám. S vyšším důrazem na využití kvalitnějších stavebních materiálů 

a účinnějších technických systémů budovy lze očekávat i zvýšení nákladů na prvotní výstavbu 

v řádu nižších jednotek procent. Tyto vícenáklady budou navíc v průběhu času kompenzovány 

výrazně nižšími provozními náklady. Dopad navýšení investičních nákladů lze současně 

minimalizovat v úrovni návrhu kvalitním energetickým konceptem zahrnujících správnou 

orientaci budovy ke světovým stranám (využití jižního sluníčka) a jednoduchým 
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kompaktnějším tvarem (vede k výraznému snížení investice). Pokud se stavebník rozhodně pro 

realizaci s ještě nižší energetickou náročností (v energeticky pasivní standardu s vyšším 

podílem OZE) je možné získat podporu z programu Nová zelená úsporám. Předpokládá se 

podpora z evropských fondů i pro nerezidenční výstavbu. 

F)  ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI 

MUŽŮ A ŽEN  

Navrhovaná právní úprava, stejně jako platná právní úprava, nevytváří žádné rozdíly, které by 

byly v rozporu se zákazem diskriminace, a nemá dopad na rovnost mužů a žen. 

G) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU 

K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Návrh nebude mít dopad na ochranu soukromí a možnost zneužití osobních údajů.  

H) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

Vyhláška upravuje stavebně-technické parametry pro výstavbu a renovace budov a užitých 

technických zařízení, definuje jednotnou metodiku výpočtu energetické náročnosti budov 

a grafickou a textovou část průkazu. Stavebně technické parametry byly dosaženy na základě 

dohody pracovní skupiny zahrnující zástupce MPO, Státní energetické inspekce, zástupce 

akademické sféry (ČVUT), zástupců výrobců softwarů, jenž jsou zaměřeni na výpočet 

energetické náročnosti budov, stejně tak zástupce stavebního průmyslu a zástupců z praxe. 

Vyhláška tedy nevytváří prostor možným korupčním rizikům.  

I) ZHODOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. Zvláštní část 

K bodu 1 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „novela vyhlášky č. 78/2013 Sb.“) je transpozičním předpisem 

pro nově přijatou směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 

2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 

2012/27/EU o energetické účinnosti. Transpoziční lhůta pro tuto směrnici je do 10. 3. 2020.  

Návrh vyhlášky transponuje z výše uvedené požadavky směrnice na ukazatel energetické 

náročnosti, nediskriminační zahrnutí OZE v rámci faktorů primární energie, požadavky na nové 

technické systémy budovy, jejich výměnu a modernizaci; částečně požadavky na zdravé vnitřní 

prostředí, kvalitu vnitřního vzduchu a zajištění tepelné pohody, které jsou transponovány 

i v dalších prováděcích předpisech (např. vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby).  

K bodu 2 

Úpravou příslušného ustanovení (definice „venkovní prostředí“) dochází k souladu přístupu ke 

zpracování průkazu energetické náročnosti budov (dále jen „průkaz“) pro ucelenou část budovy 

mezi zákonnou úpravou a prováděcím právním předpisem (zákonem, kterým se mění zákon č. 

406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona č. 

406/2000 Sb.“ - Sněmovní tisk 413). Novela zákona č. 406/2000 Sb. umožňuje zpracovat 

průkaz nově i pro ucelenou část budovy v případě, že tato ucelená část budovy má vlastní zdroj 

tepla nebo chladu nezávislý na zbývající části budovy nebo má samostatně měřenou a centrálně 

regulovanou dodávku energie nezávislou na zbývající části budovy. Upravená definice 

venkovního prostředí reflektuje skutečnost, že v případě průkazu pro ucelenou část, je možné 

za venkovní prostředí považovat i prostředí sousední zóny, ve které může být jiná teplota 

v porovnání s hodnocenou zónou. 

K bodu 3 

Nově novela vyhlášky č. 78/2013 Sb. pracuje s termínem obytná zóna (výpočet dodané energie, 

hodnoty referenční budovy, snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných 

zdrojů energie, příloha č. 5). Definice vychází a je v souladu s normou ČSN 734101 – Obytné 

budovy. Obecně termínem „zóna“ je myšlena celá budova nebo její ucelená část s podobnými 
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vlastnostmi vnitřního prostředí, typickým profilem užívání a skladbou technických systémů. 

Nad rámec tohoto obecného termínu „obytná zóna“ zahrnuje i specifikaci užití dané zóny viz 

doplněná definice. Definice obytná zóna nahrazuje nepřesnou terminologii rodinné a bytové 

domy, protože se prostory s tímto využitím mohou nacházet i v jiných budovách a naopak tyto 

budovy mohou obsahovat i 50% podíl prostorů s jiným využitím. 

Termín vnitřní prostředí je zrušen z důvodu zákonné úpravy v rámci novely zákona č. 406/2000 

Sb., kde je definován termín „upravované vnitřní prostředí“. 

K bodu 4, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 39, 46 

• Náhrada definice „primární energie“ definicí „primární energie z neobnovitelných 

zdrojů energie“  

Směrnicí 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické 

náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, stanovuje, že energetická 

náročnost musí být vyjádřena v kWh/m2 primární energie. Primární energií je v této směrnici 

myšlena primární energie z neobnovitelných zdrojů a z tohoto důvodu je ve vyhlášce ukazatel 

primární energie vyjádřen formou její neobnovitelné složky. Tento typ primární energie ukazuje 

dopad budovy na životní prostředí. Užité obnovitelné zdroje vstupují do výpočtu snížením 

primární neobnovitelné energie. To je reflektováno i ve faktorech primární energie v příloze č. 

3., kde jsou uvedeny již jen faktory primární energie z neobnovitelných zdrojů a v příloze č. 1, 

tabulce č. 4, kde jsou uvedeny přepočítané hodnoty faktoru primární energie pro referenční 

budovu. 

Dle nové terminologie dochází k úpravě všech ustanovení, kde je v současném znění vyhlášky 

č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, použit termín 

„primární energie“. 

Vzhledem k této změně jsou již bezpředmětné definice faktorů primární energie 

a neobnovitelné primární energie. Tyto definice jsou zrušeny a nahrazeny novými definicemi: 

• Technologie 

Vyhláška zavádí nový termín „technologie“, který není doposud v legislativě definován. 

Termín je zaveden z důvodu, že vyhláška zpřesňuje přístup k energetickému hodnocení 

„technologie“ do výpočtu energetické náročnosti budov. Technologie v budově ve smyslu 
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vyhlášky není technickým systémem budovy, který je zohledněn při výpočtu energetické 

náročnosti budovy. Z důvodu jednotného postupu při výpočtu energetické náročnosti energie 

budov, která je v zákonné úpravě definována jako vypočtené množství energie nutné pro pokrytí 

potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu 

vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení, je žádoucí ve výpočtovém postupu zpřesnit 

zohledňování resp. nezohlednění technologie do výpočtu energetické náročnosti budov a tím 

vznikla nutnost definování tohoto termínu, aby nebyla zaměňována „technologie“ a „technické 

zařízení budov“.    

• Odpadní teplo 

Viz výše. Jedná se o energii mimo hranici výpočtu energetické náročnosti budovy. Může ve 

výpočtu substituovat palivo, pokud se s ní počítá pro část energie např. na vytápění nebo 

přípravu teplé vody. Jedná se např. strojové vybavení, kompresorovny, gastroprovozy nebo 

o teplo ve výrobní hale vznikající při výrobě, které se následně distribuuje pro nevýrobní část 

haly.  Nutnost definice vychází i z praktické zkušenosti s výpočty energetické náročnosti ze 

strany energetických specialistů. Přístup, jak s touto energií nakládat se v průkazech různí, 

a proto je nezbytné sjednotit postup výpočtu (započítání do celkové dodané energie vs. tepelný 

zisk).  

K bodu 5 

V souladu s novelou zákona č. 406/2000 Sb. - Sněmovní tisk 413 je dodefinována obálka 

ucelené části budovy.  

Novela zavádí definici obálky ucelené části budovy z důvodu toto, že zákon 406/2000 Sb. – 

Sněmovní tisk 413 zavádí možnost zpracování Průkazu na ucelenou část budovy. Bylo potřeba 

definovat, že do obálky ucelené části budovy se zahrnují i teplosměnné konstrukce přilehlé 

k sousední zóně budovy nespadající do ucelené části budovy. 

Novela zákona též umožňuje zpracovávat průkaz pro ucelené části budovy. Průkaz pro 

ucelenou část budovy je možné zpracovat pouze v případě, že tato ucelená část budovy má 

vlastní zdroj tepla nebo chladu nezávislý na zbývající části budovy nebo má samostatně 

měřenou a centrálně regulovanou dodávku energie nezávislou na zbývající části budovy. Je 

tedy nutné pro výpočet energetické náročnosti definovat i obálku ucelené části budovy resp. 

zóny.  
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K bodu 6 

Legislativně technická úprava - změna číslování bodů paragrafu v důsledku zrušení ukazetele 

energetické náročnosti budov „celková primární energie“. 

K bodu 7 - 9 

Jedná se o transpoziční ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze 

dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov 

a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Dle této směrnice ukazatel energetické 

náročnosti budovy má být vyjádřen v měrných jednotkách, tzn. původní vyjádření v kWh, je 

v souladu s EU legislativou nově vztaženo k energeticky vztažné ploše, kWh/m2.  

K bodu 9, 16 

Je terminologicky upřesněno, o jaký způsob větrání (s ohledem na potřebu dodané energie) se 

v případě ukazatele „dílčí dodané energie“ jedná. V § 2 jsou uvedeny definice jak přirozeného, 

tak nuceného větrání. V případě dílčí dodané energie na větrání se jedná výhradně o nucené 

větrání, které je spojeno se spotřebou energie.  

K bodu 10 

Jedním z cílů předkládané novely vyhlášky č. 78/2013 Sb. bylo zpřesnění postupu při výpočtu 

energetické náročnosti budov. Nejen z tohoto důvodu byla dopracována příloha č. 5. Zmocnění 

pro postup při výpočtu energetické náročnosti budov také podle této přílohy je zavedeno 

v ustanovení § 3 odst. 2. K výčtu dokumentů, podle kterých energetický specialista postupuje 

při výpočtu energetické náročnosti budov, je doplněna příloha č. 5.  

K bodu 11, 15, 16, 17 

Jedná se o transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. 

května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 

2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje, že členské státy se ve výpočtech 

energetické náročnosti věnují pozornost otázkám zdravého vnitřního prostředí, kvality vzduchu 

a zvyšování tepelného pohodlí. Tyto požadavky budou splněny, budou-li zajištěny požadavky 

např. dodávku čerstvého vzduchu, zajištěna dostatečná teplota v místnostech ve spojení 

s typickým využitím budovy.  
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Požadavky na zajištění optimální úrovně zdravého vnitřního prostředí, kvality vnitřního 

vzduchu a tepelné pohody jsou též zajištěny na základě vyhlášky č. 268/2009 o technických 

požadavcích na stavby. 

K bodu 12, 17 

Je upřesněno, o jaký typ větrání způsob větrání se v případě výpočtu ukazatele celkové dodané 

energie a dílčích dodaných energií pro technické systémy jedná (viz bod 9).  

V případě osvětlení se jedná o zpřesnění typu osvětlení v reakci na transpozici směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 

2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. 

Uvedená směrnice nově definuje technický systém budovy ve znění: „technickým systémem 

budovy“ technické zařízení budovy nebo její ucelené části určené k vytápění prostor, chlazení 

prostor, větrání, přípravě teplé vody, zabudovanému osvětlení…“. Tato změna byla již 

reflektována v novele zákona č. 406/2000 Sb. změnou definice „technického systému budovy“, 

kde je v případě osvětlení použit termín „osvětlení vnitřního prostoru budovy“. Novela 

vyhlášky č. 78/2013 Sb. reaguje na tuto změnu a díky tomu dojde k souladu terminologie 

zákonné úpravy s prováděcím právním předpisem. 

K bodu 13 

 Jedná se o změnu terminologie (podrobněji viz bod 4). 

K bodu 14 

Úpravou ustanovení § 4 odst. 1, který řeší výpočet celkové dodané energie, dochází ke zkrácení 

výpočtového intervalu, podle kterého se provádí výpočet v budovách nebo zónách, pokud 

dochází k chlazení, úpravě vlhkosti nebo k výrobě elektrické energie. Konkrétně je stanoveno, 

že se výpočet provede s intervalem nejvýše jedné hodiny, čímž se do výpočtu zavede reálný 

denní průběh venkovní teploty a intenzity slunečního záření v průběhu celého roku a zpřesní se 

tím výsledek výpočtu. Zatímco vytápění lze s dostatečnou přesností posuzovat na základě 

průměrných měsíčních klimatických údajů, u chlazení a úpravy vlhkosti vzduchu tomu tak 

není. Výpočet s měsíčním krokem je sice i pro chlazení a úpravu vlhkosti podle platných norem 

přípustný, ale z praktických zkušeností vyplývá, že může vést k nereálným výsledkům, které 

nereflektují skutečnost, kdy je opravdu technický systém využíván. Hodinový krok v případě 

chlazení a vlhčení a výroby elektrické energie povede k reálnějším výsledkům, a tedy i k 
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realističtějším návrhům optimalizace systémů chlazení a vlhčení. Stejně je tomu i při využití 

fotovoltaických panelů a elektřiny z kogenerace, kdy elektřina je vyráběna jen určitý počet 

hodin za den (reálná využitelnost vyrobené elektřiny).  

Pro tyto účely nechá Ministerstvo zpracovat hodinové vstupní hodnoty, které budou následně 

vstupovat do výpočtu. Z tohoto důvodu je platnost této úpravy odložena o …. (viz přechodná 

ustanovení) 

K bodu 18, 25 

Stávající znění vyhlášky nedostatečně ošetřuje přístup k výpočtu energetické náročnosti budov 

v tzv. areálech. S cílem v maximálně možné míře sjednotit přístup energetických specialistů je 

navržena konkretizace postupu výpočtu energetické náročnosti budovy resp. celkové dodané 

energie v areálu, kde je do budovy dodávána energie ze zdroje umístěného v areálu, ale zároveň 

se nejedná o soustavu zásobování tepelnou energií ve smyslu energetického zákona (soustava 

provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie). 

V případě takové soustavy („areálový přístup“) je potřeba do výpočtu celkové dodané energie 

zohlednit ztráty při výrobě a distribuci energie. 

K bodu 19 

Jedná se jen o doplnění výčtu obnovitelných zdrojů energie, které zajišťují dodávku energie pro 

technické systémy budovy tak, aby výčet obsahoval celou škálu obnovitelných zdrojů energie.   

K bodu 20 

Jde jen o upřesnění výpočtu dodané energie při využití tepelného čerpadla s cílem sjednotit 

přístup energetických specialistů. Navržené znění zpřesňuje zohlednění energie okolního 

prostředí a jejího využití. Daná energie musí být dodaná a užitá v hodnocené budově, aby 

mohla být zahrnuta do výpočtu.  

K bodu 21 

Navazuje na body 19 a 20, kde dochází ke zpřesnění pravidel výpočtu dodané energie s cílem 

sjednotit postup energetických specialistů. Jedná se o: 

• upřesnění výpočtu dodané energie, kdy se do dodané energie počítá energie 

spotřebovávaná technickými systémy i v části budovy, kde není upravované vnitřní 
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prostředí (vytápění, chlazení) podle definice v novele zákona č. 406/2000 Sb., se 

stanovují pravidla, jak postupovat při výpočtu celkové dodané energie, kdy nově 

realizovaná budova musí splňovat požadavky na energetickou náročnost, nicméně není 

předem znám profil užívání budovy či soubor technických systémů užívaných 

v budově. Jedná se o prostory tzv. „shell & core“, tzn. prostory v budově, které tvoří jen 

dokončená obálka, ale technické systémy a vnitřní vybavení realizuje až budoucí 

nájemce těchto prostor(např. obchody, restaurace, apod.). Je proto stanoveno, že budou 

využity hodnoty platné pro referenční budovu, neobsahuje-li technická dokumentace 

soupis využitých technických systémů. Příp. je-li znám profil užívání je stanoveno 

využít hodnoty pro typické užívání dle ČSN 730331, část B. Jedná se typicky o výstavbu 

výrobních hal nebo retailové prostory. Jejich výstavba je stále častější a je tedy nutno 

tuto situaci podchytit a definovat přístup.  

K bodu 23 

Úprava resp. nová formulace ustanovení § 5 odst. 1 vyplývá ze změny viz odůvodnění k bodu 

4. Primární energie je vztažena na neobnovitelnou složku. V tomto smyslu je potřeba i upravit 

způsob výpočtu primární energie z neobnovitelných zdrojů energie. Ta se vypočte jako součet 

dílčích dodaných energií vynásobených příslušným faktorem primární energie 

z neobnovitelných zdrojů energie, které jsou uvedeny pro jednotlivé energonositele 

v novelizované příloze č. 3. Zároveň se definuje postup výpočtu primární energie 

z neobnovitelných zdrojů, je-li část energie dodávána mimo budovu. 

K bodu 26 

Jedná se textovou úpravu původního znění. Aby nedocházelo k dvojímu započítávání stejné 

energie, upřesňuje vyhláška, že vyrobená energie z technických systémů pro hodnocenou 

budovu umístěných v souladu s § 5 odst. 2 písm. a) se započítá do primární energie 

z neobnovitelných zdrojů energie jen v případě, kdy není součástí hodnocení energetické 

náročnosti jiné budovy. Toto by mohlo nastat v případě, je-li zdroj energie situovaný v jiné 

budově (typicky např. areály budov, do nichž se energie dodává centrálně).  

K bodu 27 

Krok výpočtu se pro jednotlivé technické systémy může lišit (měsíční, hodinový apod.). Proto 

je ve vyhlášce nově obecně uvedeno „krok výpočtu“ a nikoliv jeho hodnota.   
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K bodu 31 

Od 1. 1. 2020 v souladu se zákonem o hospodaření energií, musí každá nová budova splňovat 

standard budovy s téměř nulovou spotřebou energie (BTNSE), tzn. sjednocují se požadavky na 

všechny typy novostaveb. Standard nové referenční budovy po 1. lednu 2015 bude již z tohoto 

důvodu nadbytečný, a proto je dosavadní rozdělení požadavků na budovy z vyhlášky 

vyškrtnuto.  

K bodu 32 

Současná praxe ukazuje, že nastavení požadavků na BTNSE se jeví jako nedostatečné, protože 

tento standard splňuje již většina v současné době realizovaných budov. Ke splnění požadavků 

na BTNSE postačí realizovat obálku budovy na doporučených hodnotách normy ČSN 730540-

2, bez nutnosti instalovat účinnější technické systémy nebo obnovitelné zdroje energie 

Doporučení EK č. 2016/1318/EU o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou 

energie a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy 

budovami s téměř nulovou spotřebou energie, navrhuje pro Českou republiku výrazně nižší 

hodnotu, než je v současnosti platná. Je proto navržena úprava požadavků, která nabyde 

platnosti k 1. 1. 2022. Samotný způsob hodnocení BTNSE se po 1. 1. 2022 nezmění (tj. hodnotit 

se bude i nadále kvalita obálky budovy, dodaná energie a primární energie z neobnovitelných 

zdrojů), dojde jen k úpravě redukce požadavků na primární energii, která bude u obytných zón 

nově navázána na měrnou potřebu tepla na vytápění referenční budovy. Tím se zohlední 

orientace a tvar budovy. Odpočet primární energie bude tím nižší, čím bude navržená budova 

lépe orientovaná vůči světovým stranám a bude mít kompaktnější tvar. Změna výše odpočtu 

primární energie též reaguje na úpravu parametrů referenční budovy tak, aby požadavky na 

BTNSE reflektovali stávající běžně dostupné technologické možnosti. Odůvodnění nastavení 

požadovaných parametrů je uvedeno v bodě 50 (Tabulka č. 5 přílohy č. I). Rok 2022 byl zvolen 

s ohledem na délku přípravy investičních záměrů tak, aby nemusely být měněny aktuálně 

schválené záměry, resp. připravované v mezidobí, než vyjde vyhláška v platnost. Zároveň je 

definováno, za jakých podmínek jsou splněny požadavky na energetickou náročnost budov pro 

novostavby. Splnění požadavků na BTNSE se ověřuje s pomocí stejných ukazatelů jako 

v současně platné vyhlášce.  

K bodu 33 a 34 
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Legislativně technická úprava - změna odkazů na ustanovení v souvislosti odstraněním 

ukazatele primární energie, jakožto ukazatele energetické náročnosti budovy v § 3 viz 

odůvodnění bodu 4 resp. bodu 6. 

K bodu 35 

Nově je navrženo, aby se požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené 

budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy vztahovaly i na nové stavební prvky 

obálky budovy (tj. nové vnější konstrukce) a současně i na nové a měněné vnitřní konstrukce. 

Dosud se hodnotily jen měněné vnější konstrukce. Na energetickou náročnost budovy po větší 

změně mají přitom vliv i nové vnější konstrukce a rovněž i vnitřní konstrukce (nové i měněné), 

jsou-li vystaveny vyššímu rozdílu teplot. Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro tyto 

konstrukce a prvky nesmí být vyšší než referenční hodnoty tohoto ukazatele uvedené v tabulce 

č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce. Současně musí platit stejná podmínka v případě výměny 

technického systému v budově. 

K bodu 36 

Provádí-li se v současné době hodnocení větší změny dokončené budovy, u které se 

významným způsobem zvětšuje energeticky vztažná plocha (např. v případě rozsáhlejší 

přístavby či nástavby), není přesně specifikováno, jak toto hodnocení probíhá. V praxi ho 

energetičtí specialisté chápou rozdílně. Navíc výpočet probíhá zbytečně formou zpracování de-

facto dvou různých průkazů. Jedním se prokazuje splnění požadavků na přístavbu či nástavbu 

a druhým se hodnotí buď zbylá část budovy, nebo budova jako celek (stávající vyhláška 

ponechává prostor pro obě možnosti). Aby k tomuto nedocházelo, je navržen nový 

a jednoznačný hodnotící postup. Dochází-li k větší změně stávající budovy nástavbou či 

přístavbou a celková energeticky vztažná plocha se přitom zvětšuje na nejméně trojnásobek 

původní hodnoty (původní budova se tedy několikanásobně zvětší), prokazuje se plnění 

požadavků na energetickou náročnost stejným způsobem jako v případě nové budovy (tj. 

budova se hodnotí jako BTNSE). Pokud se přístavbou či nástavbou zvětší energeticky vztažná 

plocha na méně než trojnásobek původní hodnoty, plnění požadavků se prokazuje stejným 

způsobem jako u větší změny dokončené budovy (tj. budova se hodnotí jako větší změna 

dokončené budovy). 

K bodu 37 
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Doplnění nového ustanovení má za cíl vyjasnit postup při stanovení míry změny plochy obálky 

budovy. Větší změna dokončené budovy je zákonem o hospodaření energií definována jako 

změna plochy obálky dokončené budovy na více než 25% obálky budovy. V praxi však nebylo 

zřejmé, vůči jaké ploše se procento počítá - zejména v případě přístavby a nástavby. Bylo proto 

přistoupeno k určitému upřesnění postupu. Z nového ustanovení vyplývá, že výpočet se 

vztahuje k ploše obálky po provedení větší změny a nikoliv před provedením větší změny, jak 

bylo v některých případech chápáno. 

K bodu 38 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje 

povinnost při výstavbě nové budovy nebo při větší změně dokončené budovy posoudit 

technickou, ekonomickou a ekologickou proveditelnost alternativních systémů dodávek 

energie využívající energie z OZE, KVET, soustavy zásobování tepelnou energií a tepelného 

čerpadla. Technickou proveditelností je myšlena možnost instalace daného alternativního 

systému. Podle platné vyhlášky musí průkaz obsahovat i jeho ekonomické a ekologické 

zhodnocení bez ohledu na jeho technickou proveditelnost (viz příloha č. 4 tabulka Analýza 

technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie 

u nových budov a u větší změny dokončených budov). Tento přístup je neefektivní, a proto je 

navrženo, aby se v případě nemožnosti technické proveditelnost neprováděly další zbytečné 

výpočty (tj. ekonomické a ekologické zhodnocení).  

K bodu 40 

Součástí průkazu jsou doporučující opatření, jejichž smyslem je ukázat, jak lze zlepšit 

energetická náročnost budovy. Současné znění striktně nevyžaduje, aby návrhy opatření měly 

za následek dosažení úspor energie, ačkoliv je to jejich smyslem. Praxe ukázala, že v některých 

případech byly navrhovány opatření jen za účelem naplnění zákonné povinnosti. Těchto 

případů se chce ministerstvo vyvarovat. Smyslem průkazu je mj. poskytnout vlastníku budovy 

možnosti ke zlepšení energetické náročnosti budovy, a tedy snížení nákladů na její provoz. 

Obdobně tomu bylo u alternativních systémů dodávek energie, kdy tyto systémy v průkaze 

zhodnoceny, avšak nebylo legislativně stanoveno jejich další využití i pro návrh doporučených 

opatření, čímž se jejich hodnocení stalo pouhou formalitou 

Z tohoto důvodu je nově stanoveno, že součástí doporučených opatření musí být alespoň jeden 

alternativní systém dodávky energie, pokud byl vyhodnocen ve všech ohledech jako 
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proveditelný. Soubor opatření musí být navrhnutý u nové budovy (BTNSE bude vždy 

klasifikována do kategorie B) tak, aby v případě jejich instalace, byla budova zatříděna do 

nejvyšší třídy energetické náročnosti budovy. Tj, vždy do kategorie A. Není přínosné navrhovat 

opatření, která po jejich provedení nezmění kategorizaci budovy, tzn., že úspora bude 

minimální. Smysl opatření, jak je uvedeno výše, není „naplnit povinnost“ stanovenou zákonem, 

ale ukázat vlastníku budovy možné úspory, které bude dosaženo v případě realizace úsporných 

opatření.  

V případě větší změny, je navrženo, aby byl sestaven takový soubor opatření, který umožní 

zatřídění do kategorie C – úsporná (tedy faktický požadavek pro větší změnu dokončené 

budovy). V případě, je-li stávající budova zaklasifikovaná v kategorii C - úsporná, musí soubor 

opatření zajistit zatřídění této budovy minimálně do třídy B – velmi úsporná.  

Průkaz má sloužit vlastníku budovy jakožto návod, jak s budovou zacházet a nikoliv jen jako 

nezbytná administrativní a finanční zátěž.  

K bodu 41 

Jak je uvedeno k bodu 40, účelem průkaz je informovat vlastníka budovy o potřebách energie 

budovy a možných opatřeních ke snižování energetické náročnosti budovy. Tomu odpovídá 

i nový, výrazně přehlednější vzor protokolu průkazu. Nový vzor protokolu průkazu ukazuje 

přehledně úsporu vlastníku budovy v MWh/rok, ze které lze jednoduchým přepočtem se 

znalostí cen příslušných forem energie zjistit i finanční úspory, budou-li opatření realizována. 

Vzor protokolu průkazu má zcela novou strukturu, která předpokládá větší přehlednost 

poskytovaných informací průkazu jak pro odbornou tak i pro „laickou“ veřejnost. Nová 

struktura zcela naplňuje požadavky směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (více 

viz bod 50 příloha č. 4).        

K bodu 42 

Legislativně technická úprava související s nově zavedenou terminologií (viz bod 32) 

K bodu 43 

Cílem nového návrhu vzoru průkazu je zjednodušení a zpřehlednění, aby byl průkaz 

srozumitelnější uživateli. Z tohoto důvodu byla navržena nová grafická část průkazu, kterou lze 

uvést na jednom listu. Aby i přes zjednodušení nedocházelo k tisku na dvě strany, vyhláška 
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zpřesňuje formát grafické části. Nově dle vyhlášky bude grafická část uváděna na jednom listu 

A4 (viz příloha č. 4 – grafická část).  

K bodu 44 

Vzhledem k tomu, že ukazatele energetické náročnosti budov byly nově vyjádřené již v jejich 

měrných hodnotách (bod odůvodnění č. 7 - 9), není nezbytné specifikovat, že se uvádějí 

v grafické části průkazu měrné hodnoty. Nový vzor grafické části průkazu již neobsahuje 

vyjádření ukazatelů energetické náročnosti ve formě „hodnot pro celou budovu v MWh/rok“. 

Toto vyjádření však zůstává v protokolové části průkazu, aby si byl uživatel průkazu schopen 

předběžně vykalkulovat náklady na provoz budovy při znalosti jednotlivých cen za energii.  

K bodu 45 

Změna číslování bodů paragrafu 

Ruší se povinnost v případě průkazu zpracovaného pro prodej nebo pronájem budovy 

v případě, že není povinnost zpracovat průkaz pro jiné účely, že nemusí obsahovat část 

protokolu podle odstavce 2 písm. e), tj. posouzení technické, ekonomické proveditelnosti 

alternativního systému dodávky energie. Smyslem průkazu, jak již bylo uvedeno výše, je předat 

kompletní informace uživateli průkazu, jak s budovou nakládat, příp. jak zlepšit její 

energetickou náročnost. Ministerstvo považuje za přínosné, aby budoucí majitel budovy měl 

k dispozici průkaz, který bude obsahovat i výše uvedenou část. Průkaz je nástrojem pro 

zvažování rekonstrukce k dosažení úspor. Zhodnocení alternativního systému dodávky energie 

poskytuje možnosti, zda danou rekonstrukci provést či nikoliv. Dalším důvodem pro odstranění 

uvedeného ustanovení je fakt, že nově navržená doporučená opatření vychází z alespoň jednoho 

zhodnocení alternativního systému dodávky energie. Doporučená opatření musí být vždy 

součástí průkazu. 

K bodu 47 

Dochází k terminologickému zpřesnění resp. nahrazení termínu „nová budova“ termínem 

„budova s téměř nulovou spotřebou energie od 1. 1. 2022“.  Od 1. 1. 2020 budou moci být 

stavěny pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Cílem bylo zajistit způsob 

klasifikace pro ukazatel primární energie z neobnovitelných zdrojů energie, aby každá budova 

na úrovni požadavků pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie po 1. 1. 2022 byla 

klasifikována na úrovni třídy B. V případě doplnění takto navržené budovy o efektivnější 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBJGKHVLP)



Stránka 19 (celkem 31) 

obálku budovy a technické systémy rozdělení umožňuje pro příklady dobré praxe vždy 

zatřídění do třídy A, Přičemž budova s téměř nulovou spotřebou bude téměř vždy 

kategorizována třídou energetické náročnosti C (více viz bod 50, příloha č. 2).  

K bodu 48 

Jedná se o úpravu odstavce 8 v § 9 v současně platné vyhlášce, kterým se stávající znění 

zobecňuje. Klasifikační třída pro chlazení se podle stávající vyhlášky neurčuje jmenovitě pro 

rodinné a bytové domy, protože ji pro tyto budovy nelze určit kvůli tomu, že je u nich referenční 

dodaná energie na chlazení vždy nulová (tj. je předepsáno, že referenční budova pro rodinné 

a bytové domy není nikdy chlazená - bez ohledu na to, zda hodnocená budova chlazená je či 

nikoli). Nově se zavádí nulová referenční dodaná energie na chlazení obecněji pro obytné zóny, 

které mohou být nejen v rodinných a bytových domech, ale i ve víceúčelových budovách apod. 

Znění stávajícího odstavce 8 muselo být proto přeformulováno, aby bylo obecnější a platilo 

nejen pro rodinné a bytové domy. 

K bodu 49 

Novela zákona o hospodaření energií (Sněmovní tisk 413) rozšiřuje povinnost uveřejňovat 

průkaz energetické náročnosti budovy, resp. jeho grafickou část i pro další typy vlastníků budov 

v souladu s čl. 13(2) směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Z tohoto důvodu je 

nově uveden odkaz na zákon o hospodaření energií, který v příslušném ustanovení vymezuje 

subjekty povinné umisťování průkazu na viditelném místě. Skupina povinných subjektů je 

rozšířena z orgánu veřejné moci „de facto“ na veškeré budovy od určité velikosti, pro které byl 

průkaz zpracován a jsou často navštěvované veřejností. Odkazem dochází k souladu zákonné 

a prováděcí právní úpravy. 

K bodu 50 až 53 

Příloha č. 1 

Je upraven metodický postup výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla referenční 

budovy. Podle současného nastavení může docházet k neadekvátnímu zvyšování referenční 

hodnoty (tj. ke zmírňování požadavků na energetickou náročnost budov) volbou velmi nízkých 

návrhových vnitřních teplot v jedné či více částech (zónách) hodnocené budovy. V extrémních 

případech (vnitřní teploty pod 10 oC) mohou vycházet i fyzikálně nesmyslné hodnoty. Nový 

výpočetní postup tento problém spolehlivě odstraňuje zavedením mezních limitů. Další změnou 
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je v zásadě formální přepracování výpočetních vztahů do přehlednější podoby, která umožňuje 

stanovit referenční součinitel prostupu tepla nikoli až na úrovni obálky budovy jako dosud, ale 

už na úrovni jednotlivých konstrukcí. Specialisté tak budou moci lépe vyhodnotit, zda má dílčí 

navrhovaná konstrukce dostatečně nízký součinitel prostupu tepla. Upraven byl dále výpočet 

referenčního prostupu tepla přes podlahy na zemině, aby lépe odpovídal skutečnému chování 

těchto konstrukcí a neznevýhodňoval jako dosud podlahy rozsáhlých halových budov. Kvůli 

výše popsaným změnám musel být formálně upraven i výpočet omezení prostupu tepla obálkou 

referenční budovy v případě budov se značným prosklením (nad 50 % plochy fasád). Žádná 

z popsaných úprav nemění zásadním způsobem stávající úroveň vypočtených hodnot 

průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy. 

Parametry a hodnoty referenční budovy (Tab. 1) 

Dochází odstranění nastavení parametrů pro „Novou budovu“. V době vzniku vyhlášky se 

jednalo o novou budovu po roce 2013. Tyto hodnoty již nejsou zapotřebí, a to vzhledem k tomu, 

že od 1. 1. 2020 budou muset být všechny budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie.  

Nově jsou stanoveny i požadavky na vnitřní konstrukce, co se týče součinitele prostupu tepla 

vnitřních konstrukcí. Tato hodnota byla stanovena na doporučené hodnotě dle ČSN 730540-

2:2011.  

Ukazuje se, že vliv na dodanou energii budovy mají i okenice. Z tohoto důvodu se do hodnocení 

energetické náročnosti budovy bude zahrnovat i vliv okenic, a to formou tepelného odporu 

uzavřených okenic. V případě referenční budovy se okenice nepředpokládají, proto je hodnota 

tepelného odporu uzavřených okenic rovna nule.  

Činitel clonění aktivními stínícími prvky pro režim chlazení byl u průsvitných konstrukcí 

doplněn o orientaci těchto konstrukcí s orientací východ, jihovýchod, jih, jihozápad, západ 

a horizont.  

Praxe ukazuje, že některé referenční hodnoty účinnosti technických systémů nejsou vhodně 

nastaveny, a ani neodpovídají již dosaženému technickému pokroku. Současně dochází 

k doplnění a úpravě hodnot v ČSN 730331-1, kterou energetičtí specialisté pro hodnocení 

energetické náročnosti budov používají ke stanovení parametrů technických systémů 

hodnocené budovy. Z tohoto důvodu dochází i k úpravě referenčních hodnot:  

Vytápění 
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V případě vytápění  

• se mění referenční účinnost zdroje tepla z 80 % na 92 %. Současně s touto změnou 

dochází i ke zvýšení hodnot zadávaných pro hodnocenou budovy v ČSN 730331-1. 

Navržená hodnota 92 % je nižší než dosahují běžné nízkoteplotní kotle na zemní plyn. 

• Dochází k rozdělení účinnosti distribuce energie na vytápění na základě toho, zda se 

zdroj tepelné energie nachází uvnitř nebo vně systémové hranice. Referenční účinnost 

distribuce energie na vytápění uvnitř systémové hranice se mění z hodnoty 85 % na 

90 %, což odpovídá běžné vysokoteplotní otopné soustavě. Referenční účinnost 

distribuce energie na vytápění vně systémové hranice budovy je nově zavedena jako 

100 % (tj. referenční budova má zdroj vždy uvnitř budovy). 

• Referenční účinnost sdílení energie na vytápění je pozměněna z 80 % na hodnotu 88 %, 

což odpovídá běžným teplovodním otopným tělesům s termoregulačním ventilem 

a termostatickou hlavicí. 

Dochází tedy k navýšení celkové (souhrnné) účinnosti otopné soustavy v referenční budově 

z dosud velmi nízké úrovně cca 54 % na novou úroveň přibližně 73 %, což je hodnota, která 

lépe reflektuje skutečnou situaci v oblasti vytápění. Ke snížení dopadu na hodnocení budov 

budou současně v ČSN 730331-1 zvýšeny hodnoty účinnosti zdrojů energie a účinnosti 

distribuce energie. 

Chlazení 

U chlazení došlo k zjednodušení volby referenční hodnoty chladícího faktoru zdroje chladu. 

Místo dosud používaných dvou hodnot pro různé typy zdrojů chladu v hodnocené budově se 

nově používá jen jedna referenční hodnota, což je v souladu s přístupem, který se používá i při 

stanovení referenčních hodnot pro vytápění, přípravu teplé vody atd. (referenční budova má pro 

určitý účel vždy jednotný, stále stejný typ zdroje energie bez ohledu na to, jaký zdroj energie 

používá hodnocená budova). Dále dochází k rozdělení účinnosti distribuce energie na chlazení 

podle toho, zda se zdroj chladu nachází uvnitř systémové hranice budovy nebo vně. Nově se do 

výpočtu zahrnuje i rekuperace odváděného tepla z chlazení. Pro referenční budovu je přitom 

zpětně využité odváděné teplo z chlazení nulové (tj. referenční budova nemá instalovaný 

příslušný systém rekuperace). Instalací tohoto systému lze tedy v hodnocené budově zlepšit 

energetickou náročnost.  

Nucené větrání  
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Z praxe vyplynula nutnost upřesnění měrného příkonu ventilátoru systému nuceného větrání, 

tj. je upřesněno, že se jedná o měrný příkon jednoho ventilátoru. Zároveň je snížena referenční 

hodnota na 1500 W.s/m3, což lépe reflektuje současnou technologickou úroveň větracích 

jednotek. Jednoventilátorové (tj. pouze přívodní nebo pouze odvodní) jednotky do 600 m3 

jmenovitého výkonu se dvěma ventilátory mají běžné příkony (celé jednotky) okolo 0,20 – 0,50 

Wh/m3, tedy přibližně 720 – 1800 Ws/m3.  

Je doplněna referenční hodnota váhového činitele ventilátorů systému nuceného větrání, 

konkrétně na úrovni fF,ctl,R= 0,7. Tato hodnota vyjadřuje nastavení systému regulace a rozšiřuje 

tak uplatnění energeticky úsporných opatření o kvalifikované řídící systémy budov.  

Dále dochází ke sjednocení přístupu k instalaci řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. 

Současné nastavení vyhlášky fakticky vyřazovalo realizaci tohoto systému z energeticky 

úsporných opatření vedoucích v lepšímu zatřídění budovy nebo splnění požadavků na budovy. 

Nově je pro všechny budovy jednotně uvažována celoroční účinnost zpětného získávání tepla 

pro výpočet měrného tepelného toku větráním. Pro obytné zóny na úrovni ηH,hr, R = 0 [%], což 

odpovídá přirozenému větrání a pro neobytné zóny je hodnota snížena z ηH,hr, R = 40 [%] na 

úroveň 30 %. Oproti současnému stavu se jedná o faktické zmírnění požadavků na energetickou 

náročnost budov, které bude kompenzováno zvýšením odpočtu primární energie 

z neobnovitelných zdrojů. 

Příprava teplé vody 

Ke snížení energetické náročnosti může dojít zpětným získáváním tepla z odpadní vody. Proto 

je ve vyhlášce pro referenční budovu zavedena celoroční účinnost zpětného získávání tepla 

z odpadní vody na úrovni ɳW,hr,R = 0 [%]. 

Obdobně jako v případě vytápění dochází k navýšení průměrnou sezónní referenční hodnoty 

účinnosti zdroje tepla pro přípravu teplé vody na hodnotu ηW,gen,R = 88 [%] 

Vzhledem k tomu, že budova může mít dodávku teplé vody mimo systémovou hranici budovy, 

jsou nově předepsány tepelné ztráty distribucí teplé vody mimo tuto systémovou hranici budovy 

pro referenční systém přípravy teplé vody na QW,dis,R = 0 Wh/(m.den). 

Osvětlení 
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Úpravy referenčních hodnot pro systém osvětlení reflektují změny ČSN EN 15193-1 a rychlý 

technologický vývoj v oblasti osvětlení. Měrný příkon referenční osvětlovací soustavy nově 

odpovídá přímému osvětlení běžných místností (PL,lx,R = 0,035 W/(m2.lx)) a je doplněn 

referenční hodnotou korekčního činitele typu použitých světelných zdrojů. V případě obytných 

budov tak odpovídá referenční osvětlovací soustava běžně realizovaným systémům 

s kompaktními zářivkami (FL,R = 1,7), u ostatních budov pak běžnému systému osvětlení 

s lineárními zářivkami (FL,R = 1,1).  

Vyhláška nově rozděluje činitel závislosti na denním světlem pro obytné zóny a jiné než obytné 

zóny. Pro jiné než obytné zóny zůstává na původní hodnotě a pro obytné zóny je snížen na 

hodnotu FD,R = 0,8. Tato hodnota odpovídá předpokladu, že v obytných budovách se snižuje 

doba chodu osvětlovací soustavy v závislosti na míře využití denního světla..  

Pro výpočet roční spotřeby elektrické energie systému osvětlení je v souladu s ČSN 730331-1 

nově doplněn činitel konstantní osvětlenosti na úrovni FC,R = 1, což odpovídá nestmívatelným 

osvětlovacím soustavám.. 

Nově je upřesněn též činitel systému řízení osvětlovací soustavy FOC,R Hodnoty obou parametrů 

jsou na úrovni 1. To odpovídá ručnímu ovládání soustavy z hlediska aktuálního požadavku na 

osvětlení v důsledku obsazenosti osobami. 

Ačkoliv se navyšují hodnoty účinnosti pro referenční hodnoty, dochází zároveň k úpravě 

hodnot v nově připravované ČSN 730331, tedy hodnot pro hodnocené budovy. Úprava 

parametrů referenční budovy dochází k napravení chybného nastavení spotřeby energie 

referenční budovy u nerezidenčních budov, která odpovídala soustavě s halogenovými 

žárovkami a deformovala výpočet energetické náročnosti. Dále dochází k rozšíření 

započítatelnosti energeticky úsporných opatření v oblasti řízení a regulace osvětlení, což 

povede k realističtějším výpočtům. 

Tab. 2 přílohy č. 1 

Tabulka stanovuje referenční požadavky na měněné stavební prvky obálky budovy. Nově se 

tabulka vztahuje i na nové stavební prvky obálky budovy a nové a měněné vnitřní konstrukce. 

Na energetickou náročnost mají vliv i vnitřní konstrukce dochází-li ve styku mezi nimi 

k rozdílu teplot. Jsou tedy stanoveny požadavky na nové a měněné stavební prvky obálky 
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budovy a nové a měněné vnitřní konstrukce. Požadavky jsou stanoveny formou součinitele 

prostupu tepla na úrovni doporučených hodnot dle ČSN 730540-2:2011.  

Tabulka č. 3 přílohy č. 1 

Beze změny 

Tabulka č. 4 přílohy č. 1 

Dochází k úpravě hodnot faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů pro technické 

zařízení budov v souvislosti s přepočtem faktoru primární energie z neobnovitelných zdrojů 

energie pro hodnocenou budovu, viz příloha č. 3.  

Tabulka č. 5 přílohy č. 1 

Největší změnou tabulky číslo 5 je zavedení budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

(BTNSE) po roce 1. 1. 2022. Současné nastavení budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

není optimální, a proto se ministerstvo rozhodlo ke zpřísnění požadavků pro tyto typy budov. 

Tabulka níže ukazuje jednotlivé potřeby, co se týče primární neobnovitelné energie 

  

Potřeba tepla na 

vytápění 

Primární neobnovitelná 

energie 

kW/(m2.rok) kW/(m2.rok) 

Stávající požadavek 
40 - 90 (dle typu 

budovy) 
120 – 200 (dle typu budovy) 

Pasivní standard ≤ 15 ≤ 60 

Nízkoenergetický standard ≤  50 - 

Nová Zelená úsporám (podoblast 

B1) 
≤ 20 ≤ 90 

Nová Zelená úsporám (podoblast 

B2) 
≤ 15 ≤ 60 
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Doporučení Evropské komise* - 15 - 35 

BTNSE 
30 - 70 (dle typu 

budovy) 
100 – 160 (dle typu budovy) 

BTNSE po 1. 1. 2022 dle tab. 6 ≤ 80 

Jedná se o orientační hodnoty 

*Doporučení EK č. 2016/1318/EU o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie 
a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou 
spotřebou energie 

Z tabulky je patrné, že současné nastavení BTNSE se pohybuje na úrovni nízkoenergetického 

standardu, který je již na trhu běžným standardem. Evropské doporučení o pokynech na 

podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby do 

roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie, stanovuje 

pro Českou republiku hodnotu primární energie v intervalu 15-35 kW/(m2.rok), které současné 

nastavení výrazně překračuje (cca 8x). Aby BTNSE splňovala význam takovéto budovy, musí 

být požadavky upraveny. Na základě provedené studie a úpravy nastavení parametrů referenční 

budovy a snížení faktorů primární energie bylo nastaveno snížení primární energie v závislosti 

na energeticky vztažné ploše a měrné potřeby tepla na vytápění v tabulce č. 6 vyhlášky, které 

odpovídá úrovni přibližně 80 kW/(m2.rok). K naplnění tohoto kritéria lze přistupovat mnoha 

způsoby. Od úpravy architektonického konceptu, orientace či obálky budovy přes úpravu 

technologií až po instalaci obnovitelných zdrojů energie. Nastavením všech těchto opatření na 

srovnatelnou úroveň umožňuje jejich vzájemnou soutěž v úrovni multikriteriálního hodnocení 

z pohledu celkových uživatelských přínosů, dopadu na kvalitu vnitřního prostředí, energetickou 

účinnost, úsporu provozních nákladů i výši investičních nákladů. Díky tomuto principu může 

stavebník dobře zhodnotit a ovlivnit také ekonomickou efektivitu výstavby. Navíc dosažení 

těchto parametrů je možno v současné době běžnými stavebně-technickými opatřeními, jako 

jsou např. 

Zjednodušení tvarové a hmotové řešení objektu 

• Zvýšení využití slunečních zisků správnou orientací oken (změna orientace budovy) 

a optimalizace jejich plochy 

• Návrh prvků ochrany proti letnímu přehřívání 

• Zlepšení tepelně-technických parametrů obálky budovy 
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• Využití odpadního tepla 

o Instalace řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 

o Zpětné získávání tepla z odpadní teplé vody 

o využití tepla z instalovaných technologií      

• Instalace účinnějších technologií v oblasti vytápění, chlazení, nuceného větrání, úpravy 

vlhkosti a osvětlení 

• Instalace sofistikovanějšího systému řízení budovy (MaR) 

• Instalací systémů využívajících energii z okolního prostředí (OZE) nebo odpadní teplo 

Jak již bylo uvedeno dříve, požadavek na BTNSE po 1. 1. 2022 ukazatel energetické náročnosti 

bude odpovídat vždy zatřídění do kategorie B. Realizace opatření nad úroveň požadavků je 

motivována snahou o dosažení lepší kategorizace do třídy A. Ta odpovídá již nyní stavebně-

technicky dostupným opatřením, avšak s vyšší ekonomickou náročností (tzv. současný best-

practice). 

Příloha č. 2 

Dochází ke změnám kategorizace i dílčích dodaných energií. Zpracovaná studie ukazuje jako 

nejvhodnější kategorizaci jako tabulku v příloze 2.  

V případě primární energie z neobnovitelných zdrojů (fR = 0,7 Δep,R = 20 – 60 % pro rezidenční 

budovy a Δep,R = 40 % pro ostatní) se ukazuje, že všechny budovy mají dosažitelnou klasifikaci 

A pro „Best practise“, i když část budov hraničně. Novostavby po roce 2022 budou vždy bez 

výjimky klasifikovány nejhůře jako B. Hraniční hodnoty pro vetší změny dokončených budov 

(komplexní řešení) budou téměř vždy klasifikovány nejhůře jako D, u větších kompaktních 

rezidenčních budov mohou být C, u rodinných domů koncipovaných jako bungalov nad 120 m2 

pak nejhůře ve třídě E. Z toho vyplývá rozdělení do tříd dle tab. v příloze č. 2. 

Pro celkovou dodanou energii (pouze fR = 0,7) mají všechny budovy dosažitelnou klasifikaci 

A pro „Best practise“. Novostavby po roce 2022 (NEZB II) budou vždy klasifikovány nejhůře 

jako C, nikdy jinak. Stávající budovy odpovídající fR = 1,0 budou téměř vždy klasifikovány 

nejhůře jako D. Z toho vyplývám rozdělení do tříd dle tab. v příloze č. 2. 

Co se týče průměrného součinitele tepla, pak přepočet hodnot byl proveden pouze na základě 

poměru původního fR = 0,8 a nového fR = 0,7 se zaokrouhlením. Z toho vyplývám rozdělení 

do tříd dle tab. v příloze č. 2. 
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Dílčí dodané energie budou i nadále samostatně klasifikovány. Jejich obecné zatřídění dle 

současné vyhlášky z tabulky parametrů referenční budovy vycházelo z předpokladu, že A je 

50% hodnota kategorie C (referenční hodnoty). U části dílčích spotřeb však tato škála 

nefunguje (chlazení, úprava vlhkosti, příprava teplé vody). Klasifikační stupnice 

charakterizující zatřídění A pro systém „best practise“ a zatřídění C pro běžně realizovaný 

systém na úrovní parametrů referenční budovy. 

Příloha č. 3 

Tabulka je nově upravena jen pro primární energii z neobnovitelných zdrojů energie. Zároveň 

došlo k přepočtu číselných hodnot faktorů na základě statistických dat, a to s ohledem na 

neaktuálnost vstupních údajů, ze kterých se vycházelo při nastavení těchto hodnot v roce 2012 

resp. 2013. S ohledem na energetický mix ČR (vyšší podíl obnovitelných zdrojů energie) došlo 

k významnému snížení faktoru primární energie z neobnovitelných zdrojů energie elektřiny. 

Nově je doplněn faktor primární energie pro odpadní teplo z technologie s hodnotou 0. Jedná 

se o teplo uvnitř systémové hranice budovy, které musí být bráno v úvahu při výpočtu 

hodnocené budovy, ale současně spotřeba energie na provoz takové technologie není zahrnuta 

v celkové dodané energii do budovy dle metodiky hodnocení energetické náročnosti budovy. 

Příloha č. 4 

Grafická část 

Smyslem průkazu energetické náročnosti je přinést informaci o budově jejímu vlastníku, tj. 

informace o jejím stavu, správném užívání příp. návrhů opatření pro snížení nákladů na její 

provoz. Nicméně praxe ukazuje, že průkaz je pro běžného člověka komplikovaný, a tedy velmi 

často nesrozumitelný. Z tohoto důvodu se ministerstvo rozhodlo pro zjednodušení vzoru 

protokolu i grafické části.  

Grafická část je nově jednostránková ve formě A4. Zůstávají základní údaje o budově (adresa, 

obrázek budovy, energeticky vztažná plocha), stejně tak zůstávají informace o zpracovateli 

průkazu. Nově k zatřídění budovy dochází jen na úrovni primární energie z neobnovitelných 

zdrojů (plně v souladu s příslušnou evropskou směrnicí), tedy průkaz obsahuje jen jednu hlavní 

stupnici pro zatřídění budovy. V grafické části zůstávají informace o rozdělení dodané energie 

(rozdělení energonositelů) a zatřídění dílčích dodaných energií včetně průměrného součinitele 

prostupu tepla. Nově průkaz obsahuje hodnotu měrné spotřeby tepla na vytápění. Tento údaj 
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slouží k porovnání budovy s jinými metodikami, jako jsou pasivní či nízkoenergetický standard 

apod. (pasivní standard  ≤ 15 kW/(m2.rok); nízkoenergetický ≤ 50 kW/(m2.rok). Nově je 

v grafické části uvedeno splnění požadavků nastavený typ požadavku pro hodnocenou budovu 

(BTNSE, větší změna dokončené budovy, bez požadavku = prodej, pronájem nebo jiný účel 

netýkající se jakékoliv změny budovy). Tento údaj bude zároveň sloužit stavebním úřadům, 

pokud je průkaz součástí žádosti o stavebné povolení a je kontrolováno, zda budova splňuje 

požadavky na energetickou náročnost. Grafická část již neobsahuje doporučená opatření, které 

lze nalézt v novém formátu protokolu.  

Protokol 

Protokol je nově pro lepší přehlednost rozdělen do částí A – K. Jednotlivé části jsou doplněny 

grafickými znázorněními pro lepší pochopení průkazu jeho uživatelem. 

• Část A se věnuje popisu a umístění stavby, jejím geometrickým charakteristikám 

a rozdělení do zón v souladu s ČSN 73 0331-1 dle upravovaného vnitřního prostředí 

s přiřazeným profilem typického užívání.    

• Část B – se zabývá celkovou dodanou energií, která se počítá podle § 4 vyhlášky. 

Definuje se energonositel pro jednotlivé dílčí dodané energie s procentuálním 

zastoupením. Je zobrazen výčet užívaných paliv. Pro lepší orientaci a pochopení 

uživatele průkazu je zvlášť uváděna sekce dodané energie z okolního prostředí (tj. 

energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického 

zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je zde vyjádřeno využití 

odpadního tepla z technologie, které v současné podobě průkazu není možné najít 

a dochází ke zmatení uživatelů, proč bývá budova zařazena do nižší klasifikační třídy – 

nutno kompenzovat na úrovni dodané energie). Ze stejného účelu jsou doplněny 

i grafická vyjádření podílu dodané energie dle účelu (vytápění, chlazení apod.) a podle 

užitých energonositelů.  

• Část C – se zabývá primární energií z neobnovitelných zdrojů energie. Stejně jako 

v případě celkové dodané energie je tato část strukturovaná dle energonositele. Zároveň 

je navrhnuta tabulka s jejím procentuálním zastoupením a vyjádření množství 

v příslušných jednotách. Opět je pro lepší přehlednost a zjednodušení graficky 

vyjádřeno zastoupení technických systémů na primární energie a rozdělení dle 

energonositele.  
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• Část D – jedná se úplně novou část, která znázorňuje průběh dodané energie po 

jednotlivých měsících (v MWh/rok), a to jak formou bilance podle energonositelů 

a podle účelu spotřeby, tak vhodnou grafickou formou. Smyslem je, vhodnou formou, 

uživateli průkazu ukázat potřeby energie v jednotlivých měsících. 

• Část E – se zabývá bilancemi tepelných toků v budově pro vytápění a chlazení. 

Pro vytápění jsou v protokolu zvlášť shrnuty tepelné ztráty (prostupem tepla obálkou 

budovy, větráním a infiltrací) a využitelné tepelné zisky. Pro lepší orientaci jsou tyto 

údaje vyjádřeny i graficky.  

• Část F – se zabývá popisem jednotlivých konstrukcí a stavebních prvků obálky budovy. 

Nově jsou konstrukce děleny dle jejich funkce (zda se jedná o fasádu, střechu, 

o konstrukci přilehlé k zemině či nevytápěným prostorům apod.). Pro každou 

konstrukci či prvek je definována její plocha a součinitel prostupu tepla (vypočtená 

hodnota, referenční hodnota, požadavek dle normy pro příslušnou konstrukci 

a porovnání vypočtené hodnoty s referenční hodnotou). I pro laika bude patrné, které 

konstrukce či prvky nevyhovují požadavkům, a kde je možné aplikovat opatření pro 

úsporu energie, co se týče obálky budovy. 

• Část G – popisuje jednotlivé užívané technické systémy v budově. 

• Část H – hodnotí možnosti využití alternativních systémů dodávek a energie a navržení 

vhodného souboru doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy. 

Přístup je rozdělen do tří kroků:  

o Snížení celkové dodané energie,  

o posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie 

o navržený soubor opatření 

  

V prvním kroku jsou navržena opatření ke snížení potřeby energie pro hodnocenou 

budovu. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy nebo snížení tepelné 

zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost 

zpětného získávání tepelné energie (z odpadní vody nebo z odpadního vzduchu nebo 

odváděného tepla ze systému chlazení) a možnost využití odpadního tepla 

z technologií. Dále jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, 

distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy. 

Druhým krokem je posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie 

po realizaci předchozího kroku, aby posuzování alternativních systémů nebylo pouhou 
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formalitou, jak tomu bohužel ve zpracovaných průkazech bývá.   

Třetí krok je navrhnutí souboru opatření, které jsou v souladu s předchozími kroky. 

Smyslem navrhované úpravy je, aby byla navrhnuta opatření, která lze na budově 

skutečně realizovat. Praxe ukázala, že v některých případech byly navrhovány opatření 

jen za účelem naplnění zákonné povinnosti, ačkoliv tato opatření nepřinášela žádná 

zlepšení. Těmto případům se chce ministerstvo vyvarovat. Smyslem průkazu je mj. 

poskytnout vlastníku budovy možnosti ke zlepšení energetické náročnosti budovy. 

Z tohoto důvodu je nově stanoveno, že soubor opatření musí vést ke zlepšení 

klasifikační třídy pro primární energii z neobnovitelných zdrojů do klasifikační třídy 

A „mimořádně úsporná“ v případě výstavby nové budovy, nebo musí být dosaženo 

klasifikační třídy C „úsporná“ u stávajících budov, které jsou klasifikovány pod touto 

úrovní nebo dosaženo zlepšení o minimálně jednu klasifikační třídu u stávajících 

budov, které splňují klasifikační třídu C „úsporná“ nebo B „velmi úsporná“, 

a totéž u budov podle § 7 odst. 5 zákona (viz § 8 vyhlášky). 

• Část I – nově shrnuje plnění požadavků na jednom místě v protokolu, oproti platnému 

znění, kdy se plnění požadavků nachází v různých částech protokolu, což pro laika může 

být obtížné dohledat.  

• Část J – týká se dalších údajů ke zpracovanému průkazu. Nově se vyplňují údaje 

o projektové dokumentaci stavby, jejíž je průkaz nezbytnou součástí (pokud se jedná 

o stavební záměr –nová / změna budovy)..  

• Část K – jedná se o soupis informací o energetickém specialistovi. Oproti stávajícímu 

stavu je zde navíc informace o osobě určené v souladu s § 10 odst. 1 novely zákona 

o hospodaření energií (sněmovní tisk 413) a platnosti průkazu.  

 

K bodu 54 

Návrh vyhlášky obsahuje novou přílohu č. 5. Ministerstvo přistoupilo k vytvoření nové přílohy 

z několika důvodů. Příloha je metodikou pro výpočet energetické náročnosti, která by měla 

sjednotit přístupy energetických specialistů, co se týče výpočtu energetické náročnosti. Praxe 

ukazuje, že se stejnými vstupními údaji, mohou energetičtí specialisté dojít k velmi rozdílným 

výsledkům.  Smyslem metodiky je sjednocení přístupů k výpočtu s využitím technických 

norem. Sjednocení postupu bude mít za následek zjednodušení zpracování průkazu, což by 

v konečném důsledku mělo zlevnit jejich zpracování. Dalším cílem metodiky je zlepšit 
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možnosti kontrolovatelnosti průkazů energetické náročnosti budovy ze strany Státní 

energetické inspekce. Metodika se částečně inspirovala systémem jednotných podmínek 

programu Nová zelená úsporám, ve které bylo již podpořeno desítky tisíc vlastníků budov a tím 

i ověřena vhodnost jednotné metodiky.  
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