
  

VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 
5. 12. 2019, s termínem dodání stanovisek do 23. 12. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. K materiálu jako celku 

Požadujeme vysvětlení, jakým způsobem bude řešeno to, 
že v IROP ve specifickém cíli 2.5 Snížení energetické 
náročnosti v sektoru bydlení používá Řídicí orgán IROP 
pro posouzení dosažené hodnoty klíčového indikátoru 
32300 Snížení konečné spotřeby energie průkaz 
energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) před 
realizací projektu a PENB po realizaci projektu. 

Vysvětlení: 

Pokud změní vyhláška způsob výpočtu, reálně hrozí, že 
PENB před realizací projektu nebude porovnatelný 
s PENB po realizaci projektu, což znemožní vyhodnocení 
dosažené hodnoty úspory energie. To může ohrozit 
realizaci programu IROP a zároveň vykazování pro MPO, 
které je mu MMR pravidelně zasíláno. Za IROP bychom 
zřejmě museli příjemce instruovat tak, aby i po změně 
vyhlášky počítali PENB po realizaci dle původní metodiky, 
která byla použita pro počáteční PENB a údaje tak byly 
porovnatelné. Pokud bychom toto zavedli, tak se 

Vysvětleno. 

Účinnost vyhlášky je stanovena s dostatečnou 
prodlevou mezi jejím uveřejnění a účinností. Tudíž 
administrátor programu se může na připravované 
změny připravit, stejně tak jako žadatel resp., 
energetický specialista. Je v pravomoci 
administrátora vyžadovat předložení PENB před 
a po realizaci zpracovaného dle znění vyhlášky 
platné ke dni podání žádosti. V případě, že žadatel 
již ví, že žádost předloží po 1. 7. 2020, energetický 
specialista vypočítá PENB dle platné legislativy 
účinné k tomuto datu. Předpokládáme, že žadatel 
předkládá oba PENB v rámci žádosti nikoli 
s časovým odstupem. Z tohoto důvodu 
nespatřujeme v tomto směru problém a jde jen 
o včasně upozornění a informovanost 
potenciálního žadatele ze strany administrátora 
ohledně změny platné legislativy v oblasti 
zpracování průkazu energetické náročnosti 
budov. 
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energetičtí specialisté možná mohou obávat takovéto 
průkazy (PENB) zpracovávat, protože se evidují 
v systému ENEX. Je zde jistota, že je za to MPO resp. 
Státní energetická inspekce nebude sankcionovat? 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí 
s vypořádáním. 

2. K materiálu jako celku 

S výše uvedeným souvisí změny PENB v době 
realizace/udržitelnosti - PENB podle novely má stanoveny 
přísněji okrajové podmínky (příloha č. 5 vyhlášky). To 
znamená, že i při zlepšení některého z parametrů 
zateplovacího systému může být výsledná hodnota 
spotřeby energie vyšší než v původním návrhovém stavu 
PENB, což by popřelo logiku přidělení dotace.  

Požadujeme zachovat možnost používat PENB po 
realizaci podle původních dotací. 

Vysvětlení 

Pokud bychom nemohli používat PENB po realizaci podle 
původních dotací, bylo by zřejmě problematické odlišit, 
jakou část poklesu úspory energie způsobila změna 
realizovaná žadatelem a jakou způsobila novelizace – 
změna v nastavení výpočtu, přičemž pro IROP je toto 
odlišení důležité vzhledem k nastavení míry dotace 
a pravidel podpory. 
 

Vysvětleno viz předchozí připomínka. 

Zpřesněním metodiky dochází pouze ke 
sjednocení postupů energetických specialistů. 
Toto zpřesnění napomáhá i ke srovnání podmínek 
čerpání finančních prostředků v rámci dotačních 
programů (NZÚ toto zpřesnění již aplikuje v rámci 
metodických pokynů pro žadatele). Obecně lze 
říci, že zpřesnění metodiky nemá významný 
dopad na výstup výpočtu, resp. že nelze očekávat 
významný rozdíl ve výsledku podle vyhlášky před 
a po novele. Dopad může být hmatatelnější 
v oblasti klasifikace. Pokud předpokládáme, že 
průkazy jsou počítány dle metodiky platné ke dni 
podání žádostí nelze očekávat problémy popsané 
v připomínce. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí 
s vypořádáním. 

  

3. K materiálu jako celku Vysvětleno. 

Již v současné době platné vyhlášce, se energie 
z FTV započítává do dodané energie. Novela 
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Požadujeme objasnit, jak bude fungovat započítání 
energie z fotovoltaiky do celkové dodané energie. Má na 
tuto skutečnost novelizace vyhlášky vliv? 

vyhlášky sice upřesňuje interval (krok) výpočtu, 
ovšem s odkladnou účinností tohoto ustanovení 
o tři roky z důvodu potřeby zpracování 
a zapracování vstupních dat  

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí 
s vypořádáním. 

4. K materiálu jako celku 
Požadujeme vyjasnit, jaký bude mít v reálu vliv to, že se 
návrhem mění definice primární energie a na primární 
energii je postaveno kritérium přijatelnosti 
u kogeneračních jednotek (u IROP). 
 

Vysvětlení 

Dle našeho názoru to rozhodně vliv bude mít v případě 
změn projektů, kdy původní průkaz byl spočítaný na 
základě aktuálně platného znění vyhlášky.  
 

Vysvětleno. 

Změna definice nemá žádný dopad. Jedná se 
pouze o terminologické zpřesnění směrem 
k terminologii směrnice 2010/31/EU o energetické 
náročnosti budov. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí 
s vypořádáním. 

 5. K materiálu jako celku 

Požadujeme dále informaci, zda o výše uvedených 
otázkách bylo předkladatelem jednáno se 
správcem programu Nová zelená úsporám, který rovněž 
používá PENB, a bude řešit stejné problematické otázky 
jako MMR v IROP 

Vysvětleno. 

Příloha č. 5  vychází z metodického přístupu 
výpočtu energetické náročnosti budovy pro NZÚ. 
Cílem bylo právě v tomto duchu sjednotit přístup 
výpočtu energetické náročnosti rodinných budov, 
tak aby průkazy zpracované různými 
energetickými specialisty byly porovnatelné. 

MŽP bylo připomínkovým místem pro tuto novelu 
vyhlášky a nezaslalo připomínku, ve které by 
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vyjádřilo obavy nad nesouladem navržené změny 
vyhlášky a s jejich metodickým pokynem. NZÚ má 
svůj vlastní metodický pokyn pro výpočet 
energetické náročnosti budovy.  

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí 
s vypořádáním. 

6. K § 2 písm. k) 
 
 doporučujeme slovo „technologií“ nahradit slovy 
„technickým zařízením“. Dle našeho názoru je pojem 
technické zařízení (např. technické zařízení budov) jasný 
pojem charakterizující dané předměty. Naopak pojem 
technologie může působit způsobem zavádějícím 
k výrobním postupům. 
 

 

Vysvětleno. 

Termín „technologie“ právě zahrnuje jiné zařízení 
než je termín „technické zařízení budov“ 
definovaný v zákoně č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, v platném znění. Aby 
nedocházelo k záměně těchto dvou termínů, byl 
právě dodefinován termín „technologie“. 

Termín „technologie“ je zde definován záměrně 
vzhledem k možným tepelných ziskům, které 
vznikají ve výrobních procesech (z technologií) 
a nepřímo vstupují do výpočtu celkové dodané 
energie. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí 
s vypořádáním. 
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Ministerstvo 
obrany 

7. K bodu 21, § 4 odst. 9 písm. f) 

Doporučujeme nahradit číslo poznámky pod čarou „10)“ 
číslem „9)“ 

Vysvětlení 

Číslování poznámek pod čarou se provádí v číselné řadě 
a číslo 9 je v poznámkách pod čarou vynechané. 

Akceptováno. 

Poznámka pod čarou je upravena viz materiál. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo obrany souhlasí s vypořádáním. 

8. K bodu 23, § 5 odst. 1 

Doporučujeme ve druhé větě odstavce mezi slovo 
„budova“ a slova „se stejným postupem“ vložit čárku.  

Vysvětlení 

Oddělením věty vedlejší od věty hlavní dosáhneme lepší 
srozumitelnost textu. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo obrany souhlasí s vypořádáním. 

9. K bodu 35, § 6 odst. 2 písm. c) 

Požadujeme v textu odstavce nahradit text „§ 3 odst. 1 
písm. g)“ textem „§ 3 odst. 1 písm. f)“. 

Vysvětlení 

V návrhu novelizace vyhlášky se v § 3 odst. 1 zrušuje 
písmeno a) a dosavadní písmena b) až g) se označují 
jako písmena a) až f). 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo obrany souhlasí s vypořádáním. 

10. K bodu 40, § 8 odst. 1 písm. c) 

Požadujeme upravit text ve vztahu k budovám uvedeným 
v § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění 

Akceptováno. 

Viz materiál. 
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připravované novelizace (dále jen „zákon“) a v § 8 odst. 1 
písm. c) zrušit část věty na konci odstavce za čárkou. 

Vysvětlení 

U budov podle § 7 odst. 5 zákona nelze dosáhnout 
požadovaného zlepšení o jednu klasifikační třídu, neboť 
tyto budovy nemusí dle § 7 odst. 5 plnit požadavky na 
energetickou náročnost budovy a současně dle § 7a odst. 
5 nemusí plnit povinnosti na zpracování průkazů 
energetické náročnosti budovy. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo obrany souhlasí s vypořádáním. 

Ministerstvo 
Spravedlnosti 

 

11. Obecně ke zvolenému způsobu legislativně 
technického zpracování návrhu: 

Vzhledem k rozsahu předkládané novely doporučujeme 
zvážit namísto novelizace stávající vyhlášky vydání 
nového prováděcího právního předpisu, který by umožnil 
upravit regulovanou problematiku komplexním 
způsobem. K tomu podotýkáme, že oproti pouhým 12 
paragrafům novelizované vyhlášky obsahuje návrh 54 
novelizačních bodů (včetně bodů uvádějících kompletně 
nové znění všech příloh), což považujeme za značný 
nepoměr. 
 

Vysvětleno. 

Není nikde upraveno, že při určitém počtu 
novelizačních bodů musí být nový předpis namísto 
novely. S ohledem na povahu navržených změn 
(nutnost transpozice a terminologické zpřesnění) 
a s ohledem na zajištění kontinuitu není zájmem 
předkladatele měnit stávající označení předpisu.  

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí 
s vypořádáním. 

12. Obecně k formálním náležitostem 
implementace: 

Přestože je podle předkladatele důvodem předložení 
návrhu transpozice směrnice EP a Rady (EU) 2018/844, 
absentuje v příslušných částech materiálu odpovídající 

Akceptováno. 

Dokumenty byly zpracovány. 
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výkaznictví (podtržení, CELEX, rozdílová tabulka), jež by 
indikovalo, která ustanovení návrhu jsou transpoziční 
a která ustanovení směrnice transponují. Z toho důvodu 
doporučujeme návrh v tomto směru dopracovat. 
 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí 
s vypořádáním. 

13. Obecně k časové působnosti návrhu: 

 Konstatujeme, že je materiál z hlediska jeho ukotvení 
v čase nesrozumitelný, jelikož jeho jednotlivé části 
uvádějí protichůdné informace. V návrhu samém je v jeho 
čl. II počítáno s nabytím účinnosti k 1. 7. 2020 (a 
s dělenou účinností ve dvou konkrétních případech), 
přičemž transpoziční lhůta implementované směrnice 
uplyne 10. 3. 2020, z čehož lze usuzovat, že předkladatel 
patrně rezignoval na snahu ji stihnout. V obecné (bod E) 
i zvláštní (čl. I bod 32) části odůvodnění pak předkladatel 
hovoří o tom, že nové požadavky (parametry) na budovy 
s téměř nulovou spotřebou energie nabydou 
účinnosti/platnosti od 1. 1. 2022. Toho se následně 
předkladatel pravděpodobně snaží docílit navrhovanou 
změnou terminologie, která spočívá v nahrazení pojmu 
„nová budova“ pojmem „budova s téměř nulovou 
spotřebou energie od 1. 1. 2022“ [viz čl. I body 32, 42, 47 
a 50 (tab. 5 a 6)]. K tomu však uvádíme, že se jedná 
o zcela nevhodný přístup k odložení účinnosti, jelikož by 
tento vedl k duplicitám v textaci (novelizovaná vyhláška 
totiž operuje i s pojmem „budova s téměř nulovou 
spotřebou energie“ bez dalšího), jakož i k 
neaplikovatelnosti určitých částí předmětných ustanovení 
po začátku roku 2022 (na příkladu tab. 1 přílohy č. 1 je 
navíc vidět, že předkladatel v tomto přístupu není 
jednotný, což dále zpochybňuje jeho potřebnost). 

Vysvětleno. 

 Termín budova s téměř nulovou spotřebou 
energie od 1. 1. 2022 nelze zrušit a nahradit 
příslušná ustanovení „obecnou“ odkladnou 
účinností, a to i z důvodu další vazby na 
přílohovou část. Navrhovaný přístup by situaci 
znepřehlednil a měl by významný negativní dopad 
na praktickou implementaci prováděcího právního 
předpisu. Zároveň si dovolujeme upozornit, že 
i zákonná úprava v oblasti snižování energetické 
náročnosti budov (§ 7 zákona č. 406/2000 Sb.) 
pracuje s různými termíny přímo v textu, nikoli 
v části účinnosti. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí 
s vypořádáním. 
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Nepřehlednou situaci dále zhoršuje skutečnost, že ve 
zvláštní části odůvodnění zcela chybí jakékoli vysvětlení 
předkladatele k čl. II, tedy navrhované účinnosti. Závěrem 
v rámci diskutované problematiky doplňujeme ještě 
komentář k čl. I bodu 14 (§ 4 odst. 1), u něhož návrh 
odkládá nabytí jeho účinnosti k 1. 1. 2023, avšak 
odůvodnění hovoří v jeho případě o neurčitém odložení 
platnosti, přičemž odkazuje na přechodná ustanovení, 
která nicméně návrh neobsahuje. Směšování různých 
souvisejících institutů – (odložená) účinnost, platnost, 
přechodná ustanovení, uvedení konkrétní časové hranice 
přímo v textu novelizovaného právního předpisu –, vede 
v souhrnu ke značné právní nejistotě adresátů návrhu, 
pročež požadujeme, aby byl materiál ve shora 
nastíněném světle revidován, resp. dopracován, a aby 
jeho jednotlivé části byly uvedeny do vzájemného 
souladu. 

14. Obecně ke změnám poznámek pod čarou: 
Na konci platného znění jsou vyznačeny změny téměř 
všech poznámek pod čarou obsažených v novelizované 
vyhlášce, avšak s výjimkou poznámky pod čarou č. 1 tyto 
nejsou uvedeny v návrhu. Doporučujeme proto 
předmětné změny, potřebuje-li je předkladatel skutečně 
provést (poznámky pod čarou se totiž zpravidla 
nenovelizují), odpovídajícím způsobem zapracovat do 
návrhu. 
 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí 
s vypořádáním. 

 

15. K názvu návrhu a úvodní větě čl. I Akceptováno. 
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 Jelikož byla předmětná vyhláška již jedenkrát 
novelizována, doporučujeme na konci jejích citací doplnit 
slova „, ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb.“. 

16. K čl. I bodům 16 a 17 (§ 4 odst. 5 a 8) 
V zájmu komplexního přístupu k navrhovaným změnám 
dáváme předkladateli ke zvážení, zda i do těchto 
ustanovení nemají být doplněny parametry „kvalita 
vnitřního vzduchu“ a „tepelná pohoda“. 
 

Vysvětleno. 

Optimální úroveň zdravého vnitřního prostředí 
v sobě zahrnuje i kvalitu vnitřního vzduchu. 
Tepelnou pohodu v tomto případě nelze vztahovat 
na dílčí dodanou energii na větrání a osvětlení. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí 
s vypořádáním. 

17. K čl. I bodu 37 (§ 6 odst. 4) 

V zájmu zpřesnění navrhované textace doporučujeme 
vložit za slovo „provedení“ slovo „větší“ a nahradit slova 
„dokončené budovy“ slovy „dokončené stavby“ 

Vysvětleno. 

V tomto případě se jedná o větší změnu 
dokončené budovy ve smyslu § 2 odst. 1 písm. s) 
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů. Ustanovení má za cíl 
specifikovat jak hodnotit míru změny obálky 
budovy pro zjištění zda se jedná o větší změnu 
dokončené budovy ve smyslu zákona či nikoli. 

Termín „dokončená stavba“ je uveden v § 6 odst. 
3 a bude nahrazen dle připomínky za termín 
„…větší změny dokončené budovy“… 
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Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí 
s vypořádáním. 

18. K čl. I bodům 41 a 53 [§ 9 odst. 2 písm. i) 
a příloha č. 4]: 

 Podle citovaného ustanovení má protokol průkazu 
energetické náročnosti budovy obsahovat „zdroj, kde lze 
získat informace k možnosti realizace navržených 
opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, 
stanovení nákladů na realizaci těchto opatření a možnosti 
jejich financování“. Po prostudování vzoru protokolu 
uvedeného v příloze č. 4 jsme nicméně nabyli dojmu, že 
v něm požadavky písmena i) nejsou zapracovány, pročež 
doporučujeme vzor v tomto směru doplnit, anebo 
písmeno i) z návrhu vypustit 

Vysvětleno. 

Zdroj je uveden v příloze č. 4 Bod J část „další 
zdroje informací. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí 
s vypořádáním. 

19. K čl. I bodu 47 (§ 9 odst. 6) 
Doporučujeme přečíslovat odkaz uvedený v § 9 odst. 6, 
aby tento neodkazoval sám na sebe. 
 

Akceptováno. 

Upraveno viz materiál. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí 
s vypořádáním. 

20. K čl. I bodu 50 (příloha č. 1):  
a) V zájmu dosažení vnitřního souladu návrhu 

dáváme zejména s odkazem na její odstavec 3 ke 
zvážení, zda by nadpis přílohy č. 1 neměl znít: 

Vysvětleno. 

Bod a) Původní navržené znění bylo v rozporu s § 
7 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona 406/2000 Sb., 
který stanovuje požadavky na stavební prvky, 
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„Parametry a hodnoty referenční budovy, referenční 
hodnoty pro nové a měněné stavební prvky obálky 
budovy, nové a měněné vnitřní konstrukce a nové 
a měněné technické systémy budovy“. Obdobně 
doporučujeme v nadpisu tab. 3 přílohy č. 1 vložit slova 
„nové a“ za slovo „pro“. 

b) Upozorňujeme, že v odstavci 1 přílohy č. 1 je 
uveden odkaz na poznámku č. 1, která ovšem v návrhu 
není nikde uvedena. Doporučujeme proto poznámku 
doplnit, anebo odkaz vypustit. 

c) Žádáme, aby předkladatel vysvětlil, z jakého 
důvodu navrhuje vložení slov „v rámci změny dokončené 
budovy“ do textace odstavce 3 přílohy č. 1. 
 

nikoliv na vnitřní konstrukce. Z tohoto důvodu bylo 
navržené znění vyškrtnuto. Jednalo se též 
i připomínku jiných připomínkových míst, které 
upozornily na nesoulad zákona a vyhlášky. 

b) Akceptováno. 

Poznámky pod čarou jsou revidovány viz materiál.  

c) Vysvětleno. 

Soulad se zákonem č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů. Zde se jedná jak o větší změnu 
uvedenou v § 7 odst. 2 zákona o hospodaření 
energií, tak o jinou, než větší změnu, která je 
uvedena v § 7 odst. 3 téhož zákona. Proto je 
v návrhu novely vyhlášky uvedena jen „změna“. 
 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí 
s vypořádáním. 

21. K čl. I bodu 51 (příloha č. 2) 

 Doporučujeme, aby předkladatel specifikoval, na 
ustanovení jakého právního předpisu odkazuje ve větě 
uvedené pod nadpisem přílohy č. 2. Tato připomínka platí 
obdobně též pro bod 53 (příloha č. 4, část K vzoru 
protokolu). 

Akceptováno. 

Příloha 2 

Je doplněn text „podle § 10 odst. 1 této vyhlášky“ 
viz materiál. 

Příloha č. 4 
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Je doplněn text „… zákona č. 406/2000 Sb.“ viz 
materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí 
s vypořádáním. 

Ministerstvo 
zemědělství 

22. Obecně 

Návrh vykazuje řadu legislativně technických nedostatků: 
• v názvu vyhlášky by měla být uvedena i novela 

vyhlášky č. 230/2015 Sb.,  
• ve výčtu novel zákona č. 406/2000 Sb. by měly být 

uvedeny jen ty novely, které mění § 14 odst. 4 
dotčeného zákona,  

• úvodní část § 1 vyhlášky by měla splňovat 
náležitosti stanovené čl. 48 Legislativních pravidel 
vlády (tedy „…zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie…“,  

• účinnost vyhlášky by měla být upravena v souladu 
s čl. 53 odst. 1 písm. c) Legislativních pravidel 
vlády. 

 

Akceptováno 

viz materiál 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zemědělství souhlasí s vypořádáním. 

 

 

23. Ke slučitelnosti s unijním právem 
Vyhláška zčásti implementuje vybrané směrnice EU, 
nicméně v novele není vyznačeno, které novelizační body 
jsou transpozicí těchto směrnic (vyznačení podtržením 
a CELEX); chybí i rozdílové a srovnávací tabulky. 
 

Akceptováno. 

Dokument byl dopracován viz materiál a zaslané 
doplňující dokumenty. Bude vloženo zároveň do 
e-klep. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zemědělství souhlasí s vypořádáním. 
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24. K důvodové zprávě 
 
Návrh vyhlášky předjímá zvýšené náklady související 
s přísnějšími požadavky na výstavbu budov od 1. 1. 2022, 
nicméně důvodová zpráva se vyčíslení, resp. predikci 
navýšení nákladů nevěnuje dostatečně. Bylo by vhodné 
doplnit (na základě provedených analýz), jaké konkrétní 
finanční dopady bude mít zpřísnění požadavků na 
výstavbu. 
 

Akceptováno. 

Viz důvodová zpráva bod 32. 

Změna investičních nákladů mezi požadavkem na 
„novou budovu“ a NZEB v roce 2020 představuje 
u běžného rodinného domu navýšení na úrovni 
přibližně 0,5 – 1 % z investičních nákladů (dáno 
především vyšším požadavkem na obálku 
budovy). Fakticky to znamená instalaci oken 
s trojskly namísto oken s dvojskly nebo zvýšení 
tepelné izolace obálky budovy o 3 cm (náklady 
cca 30.000 Kč). 

Změna investičních nákladů související 
s přechodem z NEZB I na NZEB II v roce 2022 
bude úzce souviset s koncepčním návrhem tvaru 
budovy a její orientace. Rodinné domy 
s kompaktním tvarem a vhodnou orientací budou 
mít minimální dopad do nutnosti realizovat 
technická opatření. Na běžném rodinném domě 
lze předpokládat dopad navýšení investičních 
nákladů v rozsahu 1 – 2% (podle typu opatření 
a ceny nemovitosti). Míra zvýšení závisí nově 
volbě investora, který může splnit požadavky na 
NZEB II různými přístupy – zlepšení kvality obálky 
budovy, zvýšením účinností instalovaných 
technologií, zpětným využitím odpadního tepla, 
instalací obnovitelných zdrojů energie, vyšším 
využitím slunečních zisků, změnou orientace 
a tvaru budovy. Všechna opatření jsou si rovna 
a záleží pouze prioritách investora, která 
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kombinace dílčích opatření mu v multikriteriální 
analýza přijde nejvýhodnější. 

Pro běžný rodinný dům např. představuje změna 
požadavků možnost jejich naplnění instalací 
fotovoltaických panelů o výkonu 1,5 kWp (náklady 
cca 60.000 Kč). 

Opatření týkající se změny orientace a tvaru 
budovy lze považovat za beznákladová. V mnoha 
případech návrh kompaktnějšího tvaru budovy 
vede ke snížení investičních nákladů (menší 
plocha obálky budovy ke stejnému obestavěnému 
prostoru). Dopad navýšení investičních nákladů 
tak může být minimalizován 

Závěry vyplývají z dopadové studie dostupné na 
https://www.mpo-
efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33
e8a/8217_web_navrh-nastaveni-pozadavku-
nzeb2-efekt.pdf. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zemědělství souhlasí s vypořádáním. 

25. K platnému znění 
 
Vzhledem k rozsahu novely by bylo vhodné doplnit platné 
znění s vyznačením změn. 
 

Akceptováno. 

Viz přiložené dokumenty k návrhu vypořádání. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zemědělství souhlasí s vypořádáním. 
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Ministerstvo 
vnitra 

26. Obecně 

S ohledem na počet a obsah novelizačních bodů dáváme 
na zvážení, zda by nebylo účelnější (a pro adresáty právní 
normy přehlednější) vydat zcela novou vyhlášku. Tuto 
připomínku vznášíme i vzhledem k tomu, že předkladatel 
k návrhu nepřiložil platné znění s vyznačením navržených 
změn, což velmi znesnadňuje orientaci. 

Vysvětleno. 

Není nikde upraveno, že při určitém počtu 
novelizačních bodů musí být nový předpis namísto 
novely. S ohledem na povahu navržených změn 
(nutnost transpozice a terminologické zpřesnění) 
a s ohledem na zajištění kontinuitu není zájmem 
předkladatele měnit stávající označení předpisu. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

27. K nadpisu 
 
Doporučujeme zohlednit, že prováděcí předpis bude 
pravděpodobně vydán až v roce 2020. 
 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

28. K úvodní větě 
 
Doporučujeme revidovat výčet novel prováděného 
zákona a uvést pouze ty, které měnily obsah 
zmocňovacích ustanovení, tedy odstranit z výčtu zákon č. 
177/2006 Sb. či opravit pravděpodobný překlep v čísle 
u zákona č. 103/2015 Sb., kdy správně by se mělo jednat 
o zákon č. 131/2015 Sb. 
 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

29. K čl. I – k úvodní větě 
 

Akceptováno. 
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Upozorňujeme, že předmětná vyhláška byla již v minulosti 
novelizována, a proto navrhujeme úvodní větu uvést ve 
znění: 
„Vyhláška č. 78/2019 Sb., o energetické náročnosti 
budov, ve znění vyhlášky  
č. 230/2015 Sb., se mění takto:“. 
 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

30. K čl. I bodu 1 – k poznámce pod čarou č. 1 
 
Navrhujeme pro nadbytečnost odstranit slova „(Text 
s významem pro EHP)“. 
 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

 

31. K čl. I bodu 25 – k § 5 odst. 2 
 
Navrhujeme novelizační bod formulovat tak, aby byl 
uveden ve znění: „V § 5 odst. 2 písm. a) zní:“. Bude tak 
možné lépe navázat nově doplňovanou větu na stávající 
normativní text. 
 

Vysvětleno. 

Jsme toho názoru, že navrhované znění má stejný 
věcný význam jako znění v návrhu vyhlášky. 
Jedná se jen o jiný legislativně technický přístup 
vyjádření jednoho a téhož. Z tohoto důvodu bude 
formulace bodu 25 zachována. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

32. K čl. I bodům 33 a 34 – k § 6 odst. 2 písm. a) a b) 
 
Slovo „text“ navrhujeme nahradit výrazem „slovo“ 
a rovněž slovo „textem“ doporučujeme zaměnit za slovo 

Akceptováno. 

Viz materiál. 
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„slovem“, a to s ohledem na výskyt spojky „a“ 
v nahrazovaných pasážích. 
 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

33. K čl. I bodu 47 – k § 9 odst. 6 
 
Doporučujeme navržené změny přehodnotit a případně 
daný novelizační bod upravit, neboť v případě jejich 
akceptace se stává normativní text nesrozumitelným. 

Vysvětleno. 

Navrhované znění přináší změnu, podle kterého 
typu referenční budovy se budou stanovovat 
hranice pro určení třídy energetické náročnosti. 
V tomto případě se nejedná o změnu 
gramatickou, ale výpočtovou. Nelze tedy 
připomínce vyhovět. „Nová budova“ a „budova 
s téměř nulovou spotřebou energie od 1. 1. 2022“ 
jsou dva rozdílné pojmy, co se týče parametrů 
energetické náročnosti budovy 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

34. K čl. II – k účinnosti 
 

Lze předpokládat, že předmětná vyhláška bude 
publikována ve Sbírce zákonů až v roce 2020, tudíž se na 
ni bude vztahovat institut jednotných dnů právní účinnosti, 
který byl zaveden zákonem č. 277/2019 Sb., a to vždy k 1. 
lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku. Bylo by tedy 
vhodné datum nabytí účinnosti navrhovaného předpisu 
v tomto směru upravit. 
 

Akceptováno. 

Článek II byl upraven v souladu s novým zněním 
zákona č. 277/2019 Sb. Odůvodnění vyjmutí bodu 
14 resp. posunutí účinnosti je doplněno do 
důvodové zprávy. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

35. K obálce Akceptováno. 
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Ministerstvo 
financí 

 V důvodu přeložení je třeba slovo „tranaspozice“ nahradit 
slovem „transpozice“. 
 

Viz kompletní materiál zaslaný k vypořádání. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

 

36. K poznámce pod čarou č. 1 
Doporučujeme slova „(Text s významem pro EHP)“ 
z poznámky vypustit. 
 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

37. K bodu 4 
V písm. k) je třeba za slovy „hodnocené budovy“ vložit 
čárku. 
 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

38. K bodu 9 
Doporučujeme slova „písmene“ vypustit. 
 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

39. K bodu 16 
Doporučujeme slova „odstavce“ vypustit. 
 

Akceptováno jinak. 
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Viz materiál, původní bod 16 byl úplně 
přeformulován. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

40. K bodu 21 
 Ve znění bodu je třeba za slovy „poznámky pod čarou č.“ 
číslo „9“ nahradit číslem „10“, jelikož je pod bodem 
poznámka pod čarou uvedena jako č. 10 a za slovy 
„systém“ vypustit uvozovky. 
 

Akceptováno jinak. 

Poznámky pod čarou jsou revidovány viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

41. K bodu 22 
Slovo „pod“ doporučujeme vypustit. 
 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

42. K bodu 25 
Doporučujeme slovo „textu“ vypustit. 
 

Akceptováno jinak. 

Text bude upraven následovně: 

„V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene a) čárka 
nahrazuje středníkem a doplňují se slova „v 
případě budovy uvedené v § 4 odst. 9 písm. b) se 
tato omezení uplatní ve vztahu k umístění zdroje 
energie,“. 

Vyjádření k vypořádání 
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Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

43. K bodu 29 
Doporučujeme slova „úvodní části ustanovení“ z textu 
vypustit. 
 

Vysvětleno 

Úprava provedena v souladu s čl. 57 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

44. K bodu 38 
Doporučujeme slovo „textu“ vypustit. 
 

Vysvětleno 

Text je v souladu s čl. 58 odst. 8 Legislativních 
pravidel vlády 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

45. K bodu 40 
V § 8 odst. 2 písm. b) je třeba za slovo „úrovní“ doplnit 
čárku a spojku a přesunout do tohoto písmene. 
 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

46. K bodu 41 
Z hlediska stanovení kumulativního výčtu doporučujeme 
na konci písmena i) doplnit za čárku písmeno „a“. 
 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 
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47. K bodu 41 
V § 9 odst. 2 písm. i) doporučujeme za slovo 
„financování,“ doplnit spojku „a“, neboť podle našeho 
názoru se jedná o kumulativní spojení (protokol by měl 
obsahovat všechny uvedené náležitosti), případně 
doporučujeme doplnit do úvodního textu za slovo 
„obsahuje“ slovo „alespoň“. 
 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

48. V materiálu se uvádí, že zákon č. 406/2000 Sb. 
stanovuje stavebníkům od roku 2020 povinnost, 
aby nové budovy splňovaly parametry tzv. budov 
s téměř nulovou spotřebou energie (BTNSE). 
Zároveň doporučení Komise 2016/1318 
o pokynech na podporu BTNSE je, aby do roku 
2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř 
nulovou spotřebou energie. Nové požadavky na 
BTNSE zaváděné prostřednictvím předloženého 
návrhu vyhlášky budou účinné od 1. 1. 2022. Bylo 
by proto vhodné vysvětlit, proč nové parametry 
BTNSE nebyly legislativně upraveny dříve, aby 
byla dodržena povinnost stanovená k roku 2020 
zákonem č. 406/2000 Sb. 

 

Vysvětleno. 

Požadavky na BTNSE pro rok 2020 byly 
nastaveny od 1. 4. 2013 vstupem v platnost 
vyhlášky 78/2013 Sb. Nedostatečné nastavení 
některých parametrů BTNSE ukázala až praxe 
a stavebně-technologický vývoj v této oblasti. 
Doporučení EK 1318/2016, které se zabývá 
BTNSE, které doporučuje hodnotu primární 
energie pro jednotlivé státy, v době vzniku 
vyhlášky nebylo k dispozici. Proto ministerstvo 
přistoupilo k novele. Parametry BTNSE pro 2020 
se touto novelou nemění. (viz důvodová zpráva). 
Jednoduše řečeno, novela zavádí „druhou 
generaci“ BTNSE, která se již více svými 
parametry přibližuje doporučení Komise než 
BTNSE „první generace“ nastavené v roce 2013. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

Ministerstvo 
kultury 

49. Ministerstvo kultury si je vědomo významu 
odpovědného hospodaření s energiemi, avšak 
domníváme se, že návrh vyhlášky nezohledňuje 

Vysvětleno. 

Vyhláška stanovuje pouze postupy pro výpočet 
energetické náročnosti budov resp. průkazu 
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odpovídajícím způsobem jiné veřejné zájmy, 
zejména upozorňujeme na požadavek respektovat 
historický ráz budov a zachovat charakter 
historické rozmanitosti městské i vesnické 
zástavby. V tomto smyslu žádáme o doplnění 
materiálu alespoň v jeho části III Odůvodnění. 

 

energetické náročnosti budov tam, kde je to 
vyžadováno zákonem. 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů, vyjímá některé typy 
budov z povinnosti snižovat energetickou 
náročnost. Jedna z těchto výjimek podle § 7 odst. 
5 zní: 

Energetická náročnost nemusí být splněna 
u budov, které jsou kulturní památkou, anebo 
nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se 
v památkové rezervaci nebo památkové zóně, 
pokud by s ohledem na zájmy státní památkové 
péče splnění některých požadavků na 
energetickou náročnost těchto budov výrazně 
změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto 
skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo 
společenství vlastníků jednotek doloží závazným 
stanoviskem orgánu státní památkové péče. 

Dále podle § 7a odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. je 
stanovena výjimka pro budovy, které jsou kulturní 
památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale 
nacházejí se v památkové zóně z povinnosti 
zpracovávat průkaz energetické náročnosti budov.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že věcná podstata 
připomínky je naplněna právní úpravou a není 
z tohoto důvodu potřebné doplňovat důvodovou 
zprávu. 

Vyjádření k vypořádání 
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Ministerstvo kultury souhlasí s vypořádáním. 

Úřad vlády 
odbor 
kompatibility 

50. Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrh vyhlášky je transpoziční vůči 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.  
Taktéž je návrhem zasahováno do ustanovení vedených 
aktuálně jako transpoziční vůči směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov, jedná se tedy 
o částečnou retranspozici této směrnice. 
 
Návrhu vyhlášky se v širších souvislostech dotýkají 
zejména tyto akty EU: 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické 
účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES 
a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES 
a 2006/32/ES, 

• 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,  

Nemá charakter připomínky. MPO si je tohoto 
vědomo a v souladu s připomínkami jiných 
připomínkových míst je materiál s ohledem na 
jeho transpoziční charakter doplněn o uvedení 
CELEX čísel a příslušných tabulek. 

Vyjádření k vypořádání 

Úřad vlády souhlasí s vypořádáním. 
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• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě 
energetické unie a opatření v oblasti klimatu, 
kterým se mění nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice 
Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
525/2013, a 

• doporučení Komise (EU) 2016/1318 ze dne 29. 
července 2016 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 (C/2016/4392). 

 

51. K § 1, poznámka pod čarou č. 1 (bod 1) 

Text v závorce - „(relevance pro EHP)“ za označením 
směrnice 2018/844 se v právních předpisech neuvádí. 
Nutno odstranit. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Úřad vlády souhlasí s vypořádáním. 

52. K bodu 9 (§ 3 odst. 1 písm. c) Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 
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Na konec textu písmene se zřejmě má doplnit slovo 
„vztažené“, nikoli „vztažená“, neboť se má jednat o dílčí 
dodané energie. 

Úřad vlády souhlasí s vypořádáním. 

53. K platnému znění: 

K návrhu nebylo přiloženo platné znění vyhlášky 
s navrhovanými změnami, což znepřehledňuje orientaci 
v novelou prováděných úpravách. 

Akceptováno. 

Viz dokumenty zaslané k návrhu vypořádání. 

Vyjádření k vypořádání 

Úřad vlády souhlasí s vypořádáním. 

Úřad vlády 
České republiky 

54. Úvod 

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. 

Vzhledem k tomu, že podmínky pro výpočet energetické 
náročnosti je stanoven vyhláškou, je nezbytné provést 
z důvodu promítnutí těchto změn novelizaci. 

Vysvětleno. 

Novela transponuje některé povinnosti 
z uvedených směrnice. Na základě připomínek 
jiných připomínkových míst je materiál doplněn 
o CELEX čísla a další potřebné dokumenty 
transpozičních předpisů (tabulky). 

Vyjádření k vypořádání 

Úřad vlády souhlasí s vypořádáním. 

55. Bod 2 novelizace: 

Vyhláška nově uvažuje s možností zpracovat průkaz pro 
„ucelenou část budovy“ – tato změna by se měla 

Vysvětleno. 

Vyhláška již v aktuálním znění pracuje s termínem 
ucelené část budovy v souladu se zákonem č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
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promítnout i do celého textu vyhlášky (tedy nejen např. 
průkaz energetické náročnosti budovy ale i průkaz 
energetické náročnosti ucelené části budovy, v příloze č. 
4 (bod 53) v protokolu průkazu je např. v části „výpočtové 
zóny“ uvedeno, že energetická náročnost budovy 
a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek 
a obdobně je tomu v dalších částech, což 
nekoresponduje s možností výpočtu průkazu pro 
ucelenou část), pouze v příloze č. 1 (bod 50) je uvedeno, 
že postup podle odst. 4 až 6 platí i pro ucelenou část 
budovy, ovšem z grafické části ani protokolu průkazu není 
patrné, zda se jedná o budovu či její ucelenou část. 

pozdějších předpisů. Není tudíž pravdivé, že 
vyhláška nově uvažuje s možností zpracovat 
průkaz pro ucelenou část budovy. Tato možnost je 
upravena přímo v zákoně, Podle zákona § 2 odst. 
1 písm. m) je průkaz energetické náročnosti jako 
dokument, který obsahuje stanovené informace 
o energetické náročnosti budovy nebo ucelené 
části budovy. Jedná se tedy o tentýž dokument jak 
pro budovu, tak pro ucelenou část budovy. 
Zavedení termínu průkaz energetické náročnosti 
pro ucelenou část budovy by bylo díky definici 
průkazu energetické náročnosti budov zavádějící 
a pro energetické specialisty, kteří již dlouhodobě 
takto průkazy zpracovávají zavádějící. Softwary 
pro výpočet průkazu energetické náročnosti 
umožní vybrat, zda se jedná o budovu, či její část, 
což se bude zobrazovat v hlavičce průkazu. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Úřad vlády souhlasí s vypořádáním. 

56. Bod 40 novelizace: 

Podle § 8 odst. 4 novelizace má být součástí 
doporučených opatření pro snížení energetické 
náročnosti budovy minimálně jeden alternativní systém 
dodávek energie (pokud byl vyhodnocen jako technicky, 
ekonomicky a ekologicky proveditelný) – v příloze č. 4 

Vysvětleno. 

Navržení využití alt. sys. dod. energie (ASDE) má 
smysl, až po zvážení úsporných opatření. Viz 
typická opatření 

1. ke zlepšení konstrukce obálky budovy,  

2. využití zařízení pro zpětné získávání tepla a  
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(bod 53 novelizace) je v části H stanovena pouze 
možnost vyplnit opatření:  

1. ke zlepšení konstrukce obálky budovy,  

2. využití zařízení pro zpětné získávání tepla a  

3. zlepšení účinnosti technických systému  

Možnost instalace alternativního systému dodávek zde 
není (max. by mohla být zařazena do zlepšení účinnosti 
technických systémů), logicky by i  měla tabulka 
posouzení proveditelnosti alternativních systémů 
předcházet tabulce s doporučenými opatřeními (nejdříve 
alt. systém specialista vyhodnotí z hlediska jeho 
technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti a pak 
s ním jako s technicky proveditelným mohu uvažovat jako 
s možným opatřením ke snížení en. náročnosti). 

3. zlepšení účinnosti technických systému  

Pokud by tomu tak nebylo, mohl by být navržen 
ASDE, který po instalaci úsporných opatření 
vůbec nesplňoval smysl, jelikož by nemusel být 
následně vyhodnocen jako technicky, ekonomicky 
a ekologicky proveditelný. ASDE nebo nebude 
pracovat v optimálním režimu (např. KVET aj) 
právě díky až následně navrhnutým úsporným 
opatřením. 

Tab. H tedy nejdříve zvažuje možná úsporná 
opatření, pak následuje posouzení proveditelnosti 
ASDE a pak dochází k výběru vhodného souboru 
opatření, kterého ASDE může být součástí, pokud 
bude vyhodnocen jako technicky, ekonomicky 
a ekologicky proveditelný).  

Vyjádření k vypořádání 

Úřad vlády souhlasí s vypořádáním. 

57. Bod 50 novelizace: 

K odstavci 4) - S ohledem na tvar vztahu pro Uem,N,20R ve 
stávajícím znění vyhlášky (příloha č. 1 odst. 5) a také na 
výsledné zpřísnění Uem,R po novelizaci vyhlášky dle v ní 
uvedeného vztahu (zpřísnění průměrného součinitele 
prostupu tepla by vyšlo v řádech setin – redukční činitel 
0,7 x +∆Uem,R 0,02 = 0,014) a následném popisu veličiny 
fR (redukční činitel požadované základní hodnoty 
průměrného součinitele prostupu tepla – tak, jak je ve 
vzorci umístěn by se jednalo o redukční činitel referenční 

Vysvětleno  

Vztah v odst. 4 je v pořádku. Člen ∑HT,R,j/∑A j ve 
vztahu (1) je již přenásobený součinitelem fR (viz 
vztahy (2) a (3) pro výpočet HT,R,j a vztah (5) pro 
výpočet UR,j). 

 

Vysvětleno  

Nejnižší přípustná hodnota b=0 je zde uvedena 
záměrně, protože jde o hodnotu, která se musí 
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hodnoty přirážky na vliv tepelných vazeb) jsem toho 
názoru, že tento činitel má být na začátku vzorce (Uem,R= 
fR. (HT,R,j/∑A j+∆Uem,R)). 

K odstavci 5) - U redukčního teplotního činitele b j  text 
„nejbližší přípustná hodnota je nula“ nahradit „může 
nabývat pouze kladných hodnot do výše b=1“, neboť při 
b=0 nedochází k prostupu tepla (není rozdíl teplot) a tím 
se nejedná o teplosměnnou konstrukci, jak je uvedeno 
v popisu této veličiny – teplotní činitel j-té teplosměnné 
konstrukce… 

povinně použít v situacích, kdy činitel b vychází 
záporný. To nastává u teplosměnných konstrukcí, 
přes které do hodnocené budovy či části budovy 
proniká teplo (tj. jsou vystaveny vyšší venkovní 
teplotě, než je teplota v interiéru). Záporný měrný 
tok HT přes takové konstrukce je ale pro výpočet 
UemR nepřípustný a musí se vyloučit. To se děje 
právě prostřednictvím nejnižší přípustné nulové 
hodnoty b. Pro b=0 pak vychází HT=0 a v souladu 
s vysvětlivkou pro plochu Aj pod vztahem (1) se 
pak takové konstrukce nepočítají ani do celkové 
plochy obalových konstrukcí. Navrženou úpravou 
by se ztratila vnitřní logika a provázanost výše 
vysvětleného postupu stanovení Uem,R. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Úřad vlády souhlasí s vypořádáním. 

 

58. Podle zákona č. 406/2000 Sb., §2 odst. 1 písm. w) 
je budova s téměř nulovou spotřebou energie 
definována jako budova s velmi nízkou 
energetickou náročností, jejíž spotřeba je ve 
značné míře pokryta z obnovitelných zdrojů. Dále 
podle § 7a odst. 6 je obsah PENB dán vyhláškou 
č. 78/2013 Sb., jejíž současné ani navrhované 
znění povinnost využití obnovitelných zdrojů 

Vysvětleno. 

Tento případ je řešen vyhláškou, avšak nepřímo. 
Pro budova s téměř nulovou spotřebou energie 
(BTNSE) je definováno snížení primární energie 
z neobnovitelných zdrojů energie oproti referenční 
budově o určitý % podíl. Viz příloha č. I tab. č. 5 
a 6. V případě BTNSE lze užití OZE obejít 
vysokou kvalitou obálky budovy a kvalitními 
technickými zařízeními budovy. V případě BTNSE 
od 1. 1. 2022, by však již tento způsob měl být více 
omezen, protože dochází k navýšení % snížení 
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nezmiňuje – bylo by vhodné tyto dva právní 
předpisy uvést do souladu. 

primární energie z neobnovitelných zdrojů 
energie, které lze naplnit právě instalací zdrojů 
užívajících OZE. Vyhláška je tedy v souladu se 
zákonem. Stále však dochází k zachování plnění 
parametrů BTNSE i bez OZE, a to z důvodu 
technických omezení. V takovém případě však 
musí být příslušného snížení dosaženo jinými 
opatřeními, viz výše. 

Aby však byl v souladu prováděcí právní předpis 
a zákonná úprava, došlo novelou zákona 
o hospodaření energií k úpravě definice, kdy je 
uvedeno, že nízká spotřeba „by měla“ být ve větší 
míře pokryta z OZE. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Úřad vlády souhlasí s vypořádáním. 

59. Bod 11 novelizace a následně např. i bod 15, 16, 
17 a 50 novelizace: „optimální úroveň zdravého 
vnitřního prostředí“ – měl by být odkaz na definici, 
vyhlášku či normu, která tyto podmínky určuje. 

Vysvětleno. 

 

Zohlednění „optimální úroveň zdravého vnitřního 
prostředí, kvality vnitřního vzduchu a tepelné 
pohody“ je součástí Přílohy č. 5 a typických profilů 
užívání. Příloha č. 5 uvádí: „V případě úpravy 
profilu typického užívání budovy uvedeného 
v ČSN 730331-1, Příloha B se vstupní hodnota 
definující stav vnitřního prostředí jako je množství 
větracího čerstvého vzduchu, návrhová vnitřní 
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teplota pro režim vytápění a chlazení nebo 
osvětlenost vnitřních prostor.“  

Nelze konkrétně pojem definovat, protože 
dokumentů vymezující tento pojem je velké 
množství.  

Zdravé vnitřní prostředí je zajišťováno např.:  

• zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Vyhláškou 6/2003 Sb., ze dne 16. prosince 
2002, kterou se stanoví hygienické limity 
chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 
místností některých staveb 

• vyhláška 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů 

• vyhláškou 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu a vzdělávání 
dětí a mladistvých 

• nařízením vlády 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
aj. 

Prostředí v budovách se věnuje spousta 
technických norem. 
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Návrh vyhlášky v § 3 obsahuje odkaz na přílohu 5, 
ze které je patrno využití norem a požadavky na 
optimální úroveň zdravého vnitřního prostředí  

Vyjádření k vypořádání 

Úřad vlády souhlasí s vypořádáním. 

60. K Tab. 5 – v prvním sloupci se dvakrát opakuje 
slovní spojení „primární energie“. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Úřad vlády souhlasí s vypořádáním. 

61. K bodu 11 novelizace a následně např. i bod 15, 
16, 17 a 50 novelizace: „optimální úroveň zdravého 
vnitřního prostředí“ – měl by být odkaz na definici, 
vyhlášku či normu, která tyto podmínky určuje 

Vysvětleno. 

Viz připomínka č. 59 

Vyjádření k vypořádání 

Úřad vlády souhlasí s vypořádáním. 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže 
a tělovýchovy 

62. K názvu materiálu:  

Doporučujeme upravit název materiálu následujícím 
způsobem: „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění 
vyhlášky č. 230/2015 Sb.“. Uvedená vyhláška č. 78/2013 
Sb. byla dosud novelizována pouze jednou. Je proto třeba 
upravit název vyhlášky v rámci obálky i samotného 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 
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materiálu a to tak, aby odpovídal čl. 33 odst. 2, resp. čl. 
31 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

63. K Čl. I úvodní věta:  

Do úvodní věty doporučujeme za slova „náročnosti 
budov“ vložit slova „, ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb.“. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

64. K Čl. I bodu 1: 

Novelizační bod je třeba zakončit uvozovkami a tečkou. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

65. K Čl. I bodu 21: 

Doporučujeme zrušit uvozovky na konci doplňovaného 
písmene f) a upravit číslování poznámky pod čarou, 
jelikož je nově doplňována poznámka pod čarou č. 9, 
nikoli č. 10. 

Akceptováno jinak. 

Poznámky pod čarou jsou revidovány viz materiál. 

 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

66. K Čl. I bodu 33: 

Novelizační bod 33 by bylo vhodné upravit a to tak, že 
nově bude znít: „33. V § 6 odst. 2 písm. a) se slova „písm. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 
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b) a e)“ nahrazují slovy „písm. a) a d)“.“. Obdobně 
doporučujeme upravit i novelizační bod 34. 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

67. K Čl. I bodu 50: 

Doporučujeme v odstavci 7 přílohy č. 1 text „odst.“ 
nahradit slovem „odstavců“. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

68. K Čl. II Účinnost: 

Doporučujeme zrušit v písmenu a) slova „, pokud jde 
o přílohu č. 3“ a v písmenu b) slova „, pokud jde o § 4 odst. 
1“, jelikož na rozdíl od novelizačního bodu 50 nabývá jiné 
účinnosti celý novelizační bod, nikoli pouze jeho část. 
Rovněž doporučujeme do zvláštní části důvodové zprávy 
doplnit odůvodnění účinnosti. 

Akceptováno jinak. 

Bod a) je s ohledem na změnu zákona o sbírce 
zákonů zrušen. Dále je důvodová zpráva 
doplněna viz příloha. 

 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

69. Obecně k předloženému materiálu: 

Dovolujeme si upozornit, že do mezirezortního 
připomínkového řízení nebylo předloženo platné znění 
s vyznačením navrhovaných změn. Rovněž není součástí 
materiálu srovnávací a rozdílová tabulka, ačkoli se dle 
předkládací zprávy má jednat o transpozici evropské 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 
ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 

Akceptováno. 

Dokumenty byly dopracovány, viz příloha k návrhu 
vypořádání. 

 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 
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2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 
2012/27/EU o energetické účinnosti. Navrhujeme tedy, 
aby byl materiál o tyto přílohy doplněn. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

70. K nadpisu/názvu navrhovaného předpisu:  

MZV doporučuje upravit nadpis navrhované vyhlášky, a to 
ve smyslu promítnutí do něj dosud jediné novely vyhlášky 
č. 78/2013 Sb. Nadpis, vycházeje z čl. 33 odst. 2 ve 
spojení s čl. 31 odst. 2 legislativních pravidel vlády, by tak 
měl znít „Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 
Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění vyhlášky č. 
230/2015 Sb.“. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničích věcí souhlasí 
s vypořádáním. 

71. K čl. I: 

MZV doporučuje, s ohledem na čl. 55 odst. 2 legislativních 
pravidel vlády, do úvodní věty článku I vložit označení 
novely, která se do upravované vyhlášky již promítla, tj. 
za slovo „budov,“ vložit slova „ ve znění vyhlášky č. 
230/2015 Sb.“. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničích věcí souhlasí 
s vypořádáním. 

72. K čl. I, novelizačnímu bodu 9 (ust. § 3 odst. 1): 

MZV doporučuje text „§ 3 odst. 1 písm. c)“ nahradit textem 
„§ 3 odst. 1 písm. d)“, jelikož v písmenu d) je obsažena 
novelou dotčená materie. 

Vysvětleno. 

V § 3 odst. 1 byl novelizací zrušen jeden ukazatel 
energetické náročnosti. Následně došlo 
k přeoznačení zbývajících ukazatelů. Odkaz je 
v materiálu uveden správně (viz platné znění).  
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Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničích věcí souhlasí 
s vypořádáním. 

73. K čl. I, novelizačnímu bodu 50 (k příloze č. 1): 

MZV doporučuje, vycházeje z novelizačních bodů 9 a 12, 
jimiž se slovo „větrání“ specifikuje jako „nucené větrání“, 
v tabulce č. 1 předmětné přílohy, prvním sloupci 
nazvaném „Parametr“ vložit před slovo „větráním“ slovo 
„nuceným“, a to v 26. a 27. řádku (tj. v textu ohledně 
celoroční účinnosti zpětného získávání tepla pro výpočet 
měrného tepelného toku). 

Akceptováno 

u bodů 9 a 12. 

Vysvětleno 

V příloze č. 1 v tab. č. 1 se nejedná jen o tok 
vzduchu díky nucenému větrání, ale o zpětné 
získání tepla jakýmkoliv typem větrání, tedy 
i přirozeným. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničích věcí souhlasí 
s vypořádáním. 

74. K čl. I, novelizačnímu bodu 53 (k příloze č. 4): 

MZV doporučuje v tabulce zobrazující protokol průkazu, 
části H a její dílčí tabulce nazvané „Navržený soubor 
opatření“ nahradit v třetím řádku prvního sloupce slova 
„Hodnocení budov“ slovy „Hodnocená budova“. 

Akceptováno jinak. 

Po dohodě s MZV akceptováno viz materiál 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničích věcí souhlasí 
s vypořádáním. 

75. K čl. II: Akceptováno. 

Článek II byl upraven v souladu s novým zněním 
zákona č. 277/2019 Sb. Odůvodnění vyjmutí bodu 
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MZV doporučuje v ustanovení o nabytí účinnosti 
navrhovaného právního předpisu vypustit nadbytečné 
pasáže. Výsledný text by mohl znít například takto:  

„Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020, 
s výjimkou  

a) ustanovení čl. I. bodu 50, pokud jde o tabulku č. 4 
přílohy č. 1, a bodu 52, která nabývají účinnosti patnáctým 
dnem po jejím vyhlášení, a 

b) ustanovení čl. I bodu 14, které nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 2023.“. 

14 resp. posunutí účinnosti je doplněno do 
důvodové zprávy. 

Znění viz materiál. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničích věcí souhlasí 
s vypořádáním. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

76. § 6 odst. 3 zní: „V případech změny dokončené 
stavby, kdy se celková energeticky vztažná plocha 
rozšiřuje na nejméně trojnásobek původní celkové 
energeticky vztažné plochy, prokazuje se splnění 
požadavků pro celou budovu podle odstavce 1. 
V ostatních případech se prokazuje splnění 
požadavků pro celou budovu podle odstavce 2.“. 

Změna parametru navýšení původní celkové energeticky 
vztažné plochy z 25 % na trojnásobek je dle našeho 
názoru neodůvodněná a neakceptovatelná. Dále hranice 
požadavků na energetickou náročnost mezi novou 
budovou a větší změnou dokončené budovy (také při jiné 
než větší změně dokončené budovy) neodpovídá platné 
definici dle zákona č. 406/2000 Sb., § 2 odst. 1 písm. s): 
„Pro účely tohoto zákona se rozumí větší změnou 

Vysvětleno. 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
definuje energeticky vztažnou plochu jako 
„změnu“. Toto ustanovení vyhlášky se však 
zaměřuje na konkrétní případy, a tím je „zvětšení“ 
budovy, tzn. přístavbou a nástavbou. K tomuto 
zpřesnění došlo na základě zkušeností z praxe, 
kdy specialisté zpracovávají v těchto případech 
i dva průkazy energetické náročnosti kvůli 
výkladové nejasnosti původního ustanovení odst. 
3. Jedná se tudíž pouze o zpřesnění již stávajícího 
znění vyhlášky s cílem jednoznačného výkladu 
(viz platné znění). 

Vyjádření k vypořádání 
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dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 
25 % celkové plochy obálky budovy“, 

Ministerstvo životního prostředí souhlasí 
s vypořádáním. 

 

77. V § 3 odst. 1 je uvedeno: „písmeno a) zrušuje. 
Dosavadní písmena b) až g) se označují jako 
písmena a) až f)“. 

Pokud platí výše uvedené, není jasné, proč § 6 odst. 2 
písmeno c) zní: „Hodnota ukazatele energetické 
náročnosti hodnocené budovy pro všechny nové 
a měněné stavební prvky obálky budovy a nové 
a měněné vnitřní konstrukce uvedeného v § 3 odst. 1 
písm. e) není vyšší než referenční hodnota tohoto 
ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 2 
přílohy č. 1 k této vyhlášce a současně hodnota ukazatele 
energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny 
měněné technické systémy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. 
g) není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele 
energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 1 
k této vyhlášce.“ 

§ 6 odst. 2 písmeno c) odkazuje na zrušené § 3 odst. 1 
písm. g). 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí souhlasí 
s vypořádáním. 

78. Tab. 1 Parametry a hodnoty referenční budovy 
zavádí Přídavný tepelný odpor uzavřených okenic 
dle odůvodnění.  

Vysvětleno a akceptováno jinak. 

Termín bude vysvětlen v důvodové zprávě. Jedná 
se o zaběhlí pojem, který není potřeba ve 
vyhlášce definovat (ČSN EN 12216). 
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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. 
Postrádáme však definici okenice. Co vše lze za okenici 
považovat (těsnost)? Tento bod podle našeho názoru 
poskytuje prostor k účelovému vylepšení energetických 
vlastností oproti referenční budově. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí souhlasí 
s vypořádáním. 

 

79. V čl. I úvodní části ustanovení není zohledněna 
vyhláška č. 230/2015 Sb., doporučujeme proto 
úvodní část ustanovení upravit („Vyhláška č. 
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve 
znění vyhlášky č. 230/2015 Sb., se mění takto:“). 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí souhlasí 
s vypořádáním. 

 

80. Doporučujeme podrobit revizi čl. I bod 25. Na 
konec textu písmena a) v § 5 odst. 2 nelze slova 
navrhovaným způsobem do výčtu doplnit, jedná se 
o novou větu. 

Akceptováno. 

Text bude upraven následovně: 

„V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene a) čárka 
nahrazuje středníkem a doplňují se slova „v 
případě budovy uvedené v § 4 odst. 9 písm. b) se 
tato omezení uplatní ve vztahu k umístění zdroje 
energie,“. 

Vyjádření k vypořádání 
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Ministerstvo životního prostředí souhlasí 
s vypořádáním. 

 

81. V čl. I bodech 33 a 34 doporučujeme odstranit 
přebytečné slovo „se“ před slovem „nahrazuje“ 
a doplnit chybějící horní uvozovky na konci textu, 
který nahrazuje text původní (nicméně 
podotýkáme, že v daných případech se jedná 
o slova, nikoli o text).   

Akceptováno 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí souhlasí 
s vypořádáním. 

 

Hospodářská 
komora ČR 

82. Připomínka k Čl. I, bodu 11 (§ 3 odst. 3) 
Požadujeme na úrovni vyhlášky jasně vymezit, jak je 
definována „optimální úroveň zdravého vnitřního 
prostředí, kvality vnitřního vzduchu a tepelné pohody“. 
Odůvodnění: 
Z předloženého návrhu není zřejmé, co vše určuje 
„optimální úroveň zdravého vnitřního prostředí, kvality 
vnitřního vzduchu a tepelné pohody“. Zda je tento stav 
vymezen např. odpovídajícími technickými normami (pak 
je vhodné v návrhu vyhlášky alespoň formou poznámky 
pod čarou na tyto normy odkázat), nebo jiným způsobem.  

• V rámci odůvodnění této úpravy se mj. uvádí: „Tyto 
požadavky budou splněny, budou-li zajištěny 
požadavky např. na dodávku čerstvého vzduchu, 
zajištěna dostatečná teplota v místnostech ve 
spojení s typickým využitím budovy. Požadavky na 
zajištění optimální úrovně zdravého vnitřního 

Vysvětleno. 

Zohlednění „optimální úroveň zdravého vnitřního 
prostředí, kvality vnitřního vzduchu a tepelné 
pohody“ je součástí Přílohy č. 5 a typických profilů 
užívání. Příloha č. 5 uvádí: „V případě úpravy 
profilu typického užívání budovy uvedeného 
v ČSN 730331-1, Příloha B se vstupní hodnota 
definující stav vnitřního prostředí jako je množství 
větracího čerstvého vzduchu, návrhová vnitřní 
teplota pro režim vytápění a chlazení nebo 
osvětlenost vnitřních prostor.“  

Nelze konkrétně pojem definovat, protože 
dokumentů vymezující tento pojem je velké 
množství.  

Zdravé vnitřní prostředí je zajišťováno např.:  
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prostředí, kvality vnitřního vzduchu a tepelné 
pohody jsou též zajištěny na základě vyhlášky č. 
268/2009 o technických požadavcích na stavby.“ 
Z odůvodnění však není zřejmé, zda je tento výčet 
konečný, nebo zda vychází ještě z jiných 
požadavků. 

Dáváme proto ke zvážení, aby byl tento termín (optimální 
úroveň zdravého vnitřního prostředí, kvality vnitřního 
vzduchu a tepelné pohody) na úrovni vyhlášky specificky 
vymezen. 

• zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Vyhláškou 6/2003 Sb., ze dne 16. prosince 
2002, kterou se stanoví hygienické limity 
chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 
místností některých staveb 

• vyhláškou 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů 

• vyhláškou 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu a vzdělávání 
dětí a mladistvých 

• nařízením vlády 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
aj. 

Prostředí v budovách se věnuje spousta 
technických norem. 

Termín „tepelná pohoda“ je bez definice uváděn již 
v některých platných právních dokumentech 
např.: 

• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby  

• Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti účinnosti užití energie 
při rozvodu tepelné energie a vnitřním 
rozvodu tepelné energie a chladu aj. 
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Z výše uvedeného je patrné, že nelze vyjmenovat 
všechny dokumenty, které 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí s vypořádáním. 

 

83. Připomínka k Čl. I, bodu 52 (pokud se týká 
Přílohy č. 3) a k bodu 50 (pokud se týká tabulky 
č. 4 Přílohy č. 1) 

V tabulce přílohy č. 3 požadujeme faktor primární energie 
z neobnovitelných zdrojů pro hodnocenou budovu 
stanovit pro energonositel elektřina na hodnotě 2,8 
a adekvátně pro energonositel elektřina–dodávka mimo 
budovu na hodnotě –2,8. 
V tabulce č. 4 přílohy č. 1 pak požadujeme faktor primární 
energie z neobnovitelných zdrojů pro referenční budovu 
stanovit pro typy spotřeby chlazení, úprava vlhkosti 
vzduchu, nucené větrání, osvětlení vnitřního prostoru 
budovy, pomocné energie na hodnotě 2,8. 
Odůvodnění: 

Dosavadní faktor primární energie 
z neobnovitelných zdrojů je pro elektřinu v hodnocené 
budově a odpovídající typy spotřeby v referenční budově 
na úrovni 3,0. Souhlasíme s jeho snížením na úroveň 2,8, 
která vychází ze statistického rozpočtení neobnovitelných 
zdrojů v rámci energetiky České republiky. Jeho 
významnější snižování není v tuto chvíli podloženo. 
Zároveň upozorňujeme, že v souladu s ustanovením 
Přílohy I revidované směrnice o energetické náročnosti 
(EU) 2018/844 je nutné, aby při stanovení tohoto faktoru 

Vysvětleno. 

Snížení hodnoty faktoru primární energie 
z neobnovitelných zdrojů energie je podloženo 
právě výpočtem postaveným na statistických 
datech a plně zohledňující národní energetický 
mix. Zároveň metodický postup výpočtu 
v kombinaci s nastavením faktorů zajišťuje 
zmiňovaný nediskriminační přístup.  

 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí s vypořádáním. 
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byly obnovitelné zdroje energie zohledněny 
nediskriminačním způsobem jak při jejich využití 
v elektroenergetické síti, tak při místní výrobě, což lze 
dosáhnout pouze statistickým zohledněním jejich podílu 
při stanovení faktoru. 

84. Připomínka k Čl. II, písm. a) 
V čl. II požadujeme vypuštění písmene a): 
„a) ustanovení čl. I. bodu 50, pokud jde o tabulku č. 4 
přílohy č. 1 a bodu 52, pokud jde o přílohu č. 3, která 
nabývají účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení a“. 
Odůvodnění: 
Účinnost nové metodiky výpočtu energetické náročnosti 
budov musí být stanovena ve všech parametrech 
jednotně a s dostatečným časovým odstupem tak, aby se 
energetičtí specialisté a zpracovatelé softwaru byli 
schopni na tento stav připravit. Nové metodice bude třeba 
přizpůsobit také kritéria programů podpory (např. Nová 
zelená úsporám, IROP SC 2.5, OPŽP PO 5). Stanovení 
účinnosti různých částí metodiky a jejích nových 
parametrů je zcela nepřijatelné a nutnost dvojího náběhu 
způsobí zcela zbytečný chaos. Proto požadujeme, aby 
náběh všech částí vyhlášky, krom hodinového kroku 
výpočtu v některých případech, byl 1. července 2020. 
Tento požadavek je také v souladu s nově přijatými 
pravidly pro náběh nových povinností pro podnikatele 
pouze k 1. 1. nebo k 1. 7., což navrhlo samo MPO. 

Akceptováno. 

Viz materiál.  

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí s vypořádáním. 

 

85. Připomínka k Čl. II 
V čl. II požadujeme doplit nový text s přechodným 
ustanovením v tomto znění: 

Vysvětleno. 
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„Pokud se zpracovává průkaz energetické náročnosti 
pro stejný účel, jako již byl zpracován, použijí se pro 
stanovení energetické náročnosti ustanovení 
vyhlášky č. 78/2013 Sb. před touto změnou. Toto 
ustanovení se použije typicky při zpracování průkazu 
energetické náročnosti pro řízení o změně stavby 
před dokončením, která má dopad na její 
energetickou náročnost; nebo při zpracování průkazu 
po realizaci opatření podpořených z dotačních 
programů tak, aby metodika stanovení ukazatelů 
energetické náročnosti před a po realizaci opatření 
byla stejná.“ 
Odůvodnění: 
Typicky pro řízení o stavebním povolení a pro proces 
žádosti o podporu z programů jako je Nová zelená 
úsporám, IROP SC 2.5, nebo OPŽP PO 5 je třeba 
zachovat metodiku výpočtu energetické náročnosti pro 
daný účel. 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů, v §7 odst. 1 stanovuje 
následující: 

V případě výstavby nové budovy je stavebník 
povinen plnit požadavky na energetickou 
náročnost budovy podle prováděcího právního 
předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, 
žádosti o společné povolení, kterým se stavba 
umisťuje a povoluje, žádosti o změnu stavby před 
jejím dokončením s dopadem na její energetickou 
náročnost nebo ohlášení stavby to doložit 
průkazem energetické náročnosti budovy, který 
obsahuje hodnocení… 

Právní výklad ministerstva je takový, že došlo-li ke 
změně stavby před jejím dokončením, požadavky 
na energetickou náročnost, které musí být plněny, 
jsou ty požadavky, které byly požadovány 
právními předpisy dne podání žádosti o stavební 
povolení. Z tohoto důvodu není potřebné 
formulovat přechodné ustanovení, resp. postupy 
při změněn stavby před jejím dokončením. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí s vypořádáním. 

 

Požadujeme, aby byl v Předkládací zprávě vyčíslen rozdíl 
v nákladech na plnění nových požadavků na budovu 
s téměř nulovou spotřebou oproti nákladově optimální 

Vysvětleno. 
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budově s téměř nulovou spotřebou, jejíž povinné 
zavedení směrnice skutečně vyžaduje. Následně 
doporučujeme vyčíslit také očekávaný přínos v úsporách 
energie nad úspory striktně vyžadované směrnicí. 
Odůvodnění: 
Největší změnou novely je razantní aktualizace parametrů 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie povinně 
zaváděné v r. 2022. Oproti stávajícímu stavu se 
požadavky na téměř nulovou budovu zpřísňují 
mnohonásobně. Z průměrného požadavku kolem 130 
kWh/m2 se zpřísňují na 15-30 kWh/m2, tedy nejméně 5x! 
S ohledem na skutečnost, že původní vyšší požadavek 
byl stanoven na nákladově optimální úrovni, je zřejmé, že 
nový požadavek se od optimální úrovně dosti vzdálil, 
neboť vnější podmínky (tj. ceny a nové technologie) se 
během posledních let rozhodně násobně nezměnily. 
V článku č. 4 směrnice o energetické náročnosti budov 
2010/31/EU se uvádí: „Od členského státu se nevyžaduje, 
aby stanovil takové minimální požadavky na energetickou 
náročnost, které nejsou nákladově efektivní v rámci 
odhadovaného ekonomického životního cyklu.“ To 
znamená, že každý požadavek nad tuto optimální úroveň 
je dobrovolným aktem státu a není vyžadován směrnicí. 
To ale zřetelně nevyplývá ani z Předkládací zprávy ani 
z Odůvodnění.  
Vyčíslení rozdílu v nákladech (a návazně i v úsporách 
energie) mezi optimální úrovní a úrovní požadovanou 
směrnicí je důležité hlavně z důvodu plnění závazku ČR 
v povinných úsporách energie. Každý dobrovolný právní 
akt státu, který přináší úspory energie, je započitatelný 
v rámci tzv. alternativního schématu. ČR zatím 
jednoznačně svůj závazek neplní a razantně zpřísněné 
požadavky na budovy by mohly přinést část chybějících 

Nejedná se o razantní zpřísnění požadavků.  
Z důvodové zprávy (viz část. Tab V přílohy č. I) 
vychází se dochází ke snížení z hodnot 120-200 
kW(m2.rok) na hodnoty cca 80 kW(m2.rok). 
Nejedná se tedy o 5ti násobné zpřísnění 
požadavku, jak je uváděno v připomínce. 

 Povinnost výstavby budov s téměř nulovou 
spotřebou energie vychází ze směrnice EPBD II. 
Nelze započítávat do úspor energie požadavky 
stanovené směrnicí. Vzhledem k doporučení EK 
(1318/2016) k budovám s téměř nulovou 
spotřebou energie je patrné, že dochází spíše 
k narovnávání, a tedy MPO nejde nad rámec 
směrnice. Vypočtená nákladově-optimální úroveň 
požadavků pro ČR zůstává novelou vyhlášky 
téměř beze změny.  

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí s vypořádáním. 
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národních úspor, pokud ovšem nebudeme vzbuzovat 
dojem, že pouze plníme požadavky směrnice.  

Aliance Šance 
pro budovy 

86. K § 5 odst. 1 

Vyškrtnout slovo „neobnovitelné“ ve větě „V případě 
dodávky vyrobené energie mimo budovu se stejným 
postupem do neobnovitelné primární energie 
z neobnovitelných zdrojů energie zahrne i energie 
dodaná mimo budovu a energie, která slouží k její 
výrobě.“ 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Šance pro budovy souhlasí s vypořádáním. 

 

87. K § 5 odst. 2 písm. d) 

Nahradit slovo „měsíci“ souslovím „kroku intervalu 
výpočtu“ ve větě 

pokud jsou technické systémy vyrábějící energii umístěné 
podle písmene a) napojeny na elektrizační soustavu nebo 
soustavu zásobování tepelnou energií, započte se do 
primární energie z neobnovitelných zdrojů energie celá 
jejich využitá výroba energie v každém měsíci kroku 
intervalu výpočtu měsíci, nejvýše však na úrovni 
dvojnásobku celkové dodané energie hodnocené budovy 
stanovené výpočtem podle § 4. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Šance pro budovy souhlasí s vypořádáním. 

 

88. K § 6 odst. 2 písm. c.) 

Změnit odkaz na písm. g) na písm. f) 

hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené 
budovy pro všechny nové a měněné stavební prvky 
obálky budovy a nové a měněné vnitřní konstrukce 
uvedeného v § 3 odst. 1 písm. e) není vyšší než 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Šance pro budovy souhlasí s vypořádáním. 
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referenční hodnota tohoto ukazatele energetické 
náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této 
vyhlášce a současně hodnota ukazatele energetické 
náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné 
technické systémy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g f) není 
nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické 
náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této 
vyhlášce. 

 

89. K příloze I tab. I 

Odstranit u součinitele prostupu tepla vnitřních konstrukcí 
v odkaze na normu rok normy z důvodu nutné následné 
novely, jakmile revize normy ČSN 73 0540 – 2 vejde 
v platnost 

 doporučená hodnota dle ČSN 730540-2:2011 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Šance pro budovy souhlasí s vypořádáním. 

 

90. K příloze I tab. I 

Posunout spojku „a“ v textu: „Činitel clonění aktivními 
stínícími prvky pro režim chlazení u průsvitných 
konstrukcí s orientací V, JV, J, JZ, a Z, a horizont“ před 
slovo „horizont“ 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Šance pro budovy souhlasí s vypořádáním. 

 

91. K příloze I tab. I 

Upravit u průměrného měrného příkonu pro osvětlení 
vnitřního prostoru budovy vztažený k osvětlenosti zóny 
formát označení veličiny. Jedná se o malé „p“. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 
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Šance pro budovy souhlasí s vypořádáním. 

 

92. K příloze I tab. II 

Odstranit u součinitele prostupu tepla vnitřních konstrukcí 
v odkaze na normu rok normy z důvodu nutné následné 
novely, jakmile revize normy ČSN 73 0540 – 2 vejde 
v platnost 

 doporučená hodnota dle ČSN 730540-2:2011 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Šance pro budovy souhlasí s vypořádáním. 

 

93. K příloze II 

Vytučnění změny v textu:  

Pro účely uvedení ukazatelů energetické náročnosti 
budovy v informačních a reklamních materiálech při 
prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části se 
použije zjednodušená forma znázornění obsahující pouze 
klasifikační třídu současného stavu primární energie 
z neobnovitelných zdrojů energie vztažené na 
energeticky 

Vysvětleno. 

Poznámka v příloze č. II tento text již obsahuje.  

Vyjádření k vypořádání 

Šance pro budovy souhlasí s vypořádáním. 

 

Česká komora 
autorizovaných 
inženýrů 
a techniků 

94. Obecně 

značky proměnných je potřeba psát kurzivou, správně 
příklad: Uem,R 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

 

Vyjádření k vypořádání 
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Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

95. Obecně 

opravit jednotky, někde lítá násobení, někde horní 
index…, správně příklad: W/(m2.K) 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

96. K § 2d) 

Pokud se definuje referenční stav vnitřního prostředí 
v bytové stavbě jako obytná zóna, měl by být definován 
i referenční stav vnitřního prostředí v dalších typech 
budov, kancelářské, školní, zdravotní, sportovní, 
průmyslové a zemědělské. 

Vysvětlení 

Obytná zóna se v energetickém hodnocení budov 
nepoužívá. Stav vnitřního prostředí v budově je definován 
teplotou vnitřního vzduchu, povrchovou teplotou okolních 
ploch místnosti, relativní vlhkostí vnitřního vzduchu, 
výměnou vzduchu a dalšími veličinami. Bez definice 
těchto veličin je pojem obytná plocha zavádějící. 

Vysvětleno 

Vztahuje se pouze k odpočtu primární energie 
z neobnovitelných zdrojů, s ničím jiným nesouvisí. 
Tento pojem je navázán na ČSN 730331-1, kde 
bude pro tento typ zóny (obytná zóna) stanoven 
typický profil užívání se všemi veličinami. Ostatní 
způsoby užívání jsou v ČSN 730331-1 definovány 
samostatně. Tato norma je pro hodnocení 
energetické náročnosti závazná. 

Obytná zóna vymezuje funkční využití prostor bez 
ohledu na to, ve které budově se tyto prostory 
nacházejí. Prostory určené k bydlení se mohou 
nacházet i mimo rodinné a bytové domy a naopak 
v rodinných a bytových domech se často 
nacházejí i jiné než obytné prostory. 
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Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

97. K § 2 

Doplnit definici obnovitelné energie a energie okolí. 

Vysvětlení 

V textu vyhlášky vč. protokolu a grafického vyjádření 
průkazu se v různých podobách vyskytují pojmy energie 
slunečního záření (Slunce), energie větru, vody 
a geotermální energie (Země). Považuji za vhodné v § 2 
definovat pojmy obnovitelné energie (energie okolí) a ty 
dále používat s tím, že v protokolu průkazu se může 
definice znovu uvést. 

Vysvětleno. 

Termíny jsou vždy v protokolu řádně vysvětleny. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

98. K § 2d 

Specifikovat rozsah a prostory domovního vybavení tak, 
aby nedocházelo k rozporům při započtení energeticky 
vztažné plochy 

Vysvětlení 

Domovním vybavením jsou i garážová stání pro osobní 
automobily, tzn. prostory s neupravovaným vnitřním 
prostředím a v některých případech ve výrazném rozsahu 
(celé 1.NP BD).    

Akceptováno 

Do energeticky vztažná plochy se zahrnují jen ty 
části plochy prostorů, ve kterých je upravováno 
vnitřní prostředí. 

Upraveno v § 2: 

d) obytnou zónou zóna obsahující byty 
a prostory plnící funkce domovní 
komunikace a domovního vybavení 
k těmto bytům, s výjimkou garáže 
s upravovaným vnitřním prostředím, 
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v obytné budově nebo v obytné části 
budovy jiného účelu, 

Termín „garáž“ viz důvodová zpráva. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

99. K § 2h 

Zvážit u zemního plynu nahrazení výhřevnosti spalným 
teplem  

a doplnění vyhlášky o vztahy na přepočet údajů ve vztahu 
k výhřevnosti na údaje ke spalnému teplu. 

Vysvětlení 

Ceny zemní plynu jsou účtovány ve spalném teple, též 
účinnosti velmi kvalitních zdrojů energie na zemní plyn 
mohou být ve vztahu k výhřevnosti více jak 100 %. 

Uvádět spotřebu zemního plynu ve výhřevnosti může být 
pro veřejnost matoucí. 

Vysvětleno. 

Připomínka se nevztahuje k předloženému 
materiálu, ale stávajícímu znění, proto není možné 
ji zohlednit. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

100. K § 2j 

Odstranit slovo „energie“ 

Jedná se o stylistickou chybu 

Vysvětleno. 

Nejedná se o stylistickou chybu. Ale o název. 
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Pro účely této vyhlášky se rozumí „primární 
energií z neobnovitelných zdrojů energie“ energie, 
která… 

 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

101. K § 3 odst. 3 

Pro výpočet hodnot ukazatelů energetické náročnosti 
referenční budovy se použijí hodnoty parametrů budovy, 
stavebních prvků a konstrukcí a technických systémů 
budovy uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce 
a parametry typického užívání budovy, které vychází 
z návrhových hodnot stavu vnitřního prostředí podle 
ČSN 73 0331 

Vysvětlení 

Návrhové parametry stavu vnitřního prostředí referenční 
budovy nesplňují v řadě případů požadavky hlavně na 
tepelnou pohodu. U obytných budov s velkou plochou 
prosklených ploch musí být vlivem studenějšího sálání 
prosklených ploch vyšší vytápěcí teplota vnitřního 
vzduchu, než je návrhová vnitřní teplota, aby byla splněna 
podmínky na tepelnou pohodu. 

Vysvětleno 

Příloha č. 5 jednoznačně uvádí rozsah závaznosti 
využití hodnot ČSN 730331-1. Zpracovatel se 
touto normou musí řídit na základě § 3 odst. 2 
vyhlášky. 

 

Navrhovaná úprava by zezávaznila normu ve 
všech případech, což je nepřípustné z důvodu 
např. různorodosti provozů a hygienických 
předpisů, které v ČSN 730331 nejsou zohledněny. 
Příloha č. 5 dostatečně vymezuje použití 
vstupních hodnot včetně typických profilů užívání. 

Je nutné brát v úvahu požadavek na výplně (bez 
jejich nadměrné plochy) je 0,70*1,5=1,05 W/m2.K. 
To ve většině případů povede projektanty 
k návrhu výplní s trojsklem. Větší 
pravděpodobnost je pak u nadlimitního prosklení, 
kde se tento požadavek ještě dále redukuje. Jsme 
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toho názoru, že u trojskel popsaný problém 
nenastane. U nových budov bude navýšení 
teploty vnitřního vzduchu zanedbatelné 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

102. K § 4 odst. 1 

Výpočet energetické náročnosti budovy s hodinovým 
krokem výpočtu nelze zatím provádět, neboť nejsou 
známé vstupní hodinové hodnoty např. teplot vnějšího 
vzduchu či dopadajícího solárního záření. Doporučuji 
tento způsob hodnocení posunout na dobu, až budou 
zpracovány upřesněné podklady 

Vysvětlení 

Pro splnění tohoto požadavku se předpokládá stanovení 
např. dopadajícího solárního záření podle normy EU, 
která přepočítává současné měsíční hodnoty na hodnoty 
hodinové. Je nutné se zamyslet nad rozdíly takto 
stanovených hodnot proti skutečným průměrům 
dopadajícího solárního záření na území ČR. Nebudou 
dané nepřesnosti zvyšovat již nyní dané rozdíly mezi údaji 
v PENB a skutečnou spotřebou energie v hodnocené 
budově? Nebylo by lepší vypracovat na základě 
naměřených údajů z meteorologických stanic za poslední 
např. dvě dekády nové podklady, tak jak to vypracoval 
v šedesátých letech minulého staletí např. prof. Halahyja? 

Vysvětleno. 

Posun účinnosti tohoto ustanovení je navržen 
v přechodných ustanoveních (viz čl. II) 

 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 
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103. K § 4 odst. 5 

…pro zajištění výměny vzduchu intenzity větrání  ve… 

Vysvětlení 

Pojem „intenzita větrání“ je zavedený v odborné české  
terminologii i v právních předpisech, např. vyhl. č. 
268/2009 § 11 odst (5) 

Nejedná se o připomínku vztahující se 
k předloženému materiálu. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

104. K § 4 odst. 6 

Do poznámky 5) doplnit odkaz na normu ČSN EN ISO 52 
016-1. 

Nejedná se o připomínku vztahující se 
k předloženému materiálu. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

105. K § 4 odst. 8 

Pro zóny, kde o energetické náročnosti osvětlení vnitřního 
prostoru budovy rozhoduje uživatel, se použijí hodnoty 
platné pro referenční budovu, vyjma PL,lx, který se 
uvažuje 0,05 W/(m2.lx). 

Vysvětlení 

Problematické ustanovení z důvodu, že parametry 
referenční budovy se vztahují k úspornému (např. LED) 
osvětlení, které uživatel nemusí do budovy instalovat. 
Z tohoto důvodu se jeví vhodné alespoň parametr PL,lx 

Nejedná se o připomínku vztahující se 
k předloženému materiálu. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 
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stanovit na 0,05 W/(m2.lx), který více odpovídá  stále 
běžnému zářivkovému osvětlení. 

106. K § 4 odst. 9 

Při výpočtu dílčí dodané energie platí dále tato pravidla: 

Vysvětlení 

§ 4 odst. 9 stačí aplikovat při výpočtu dílčích dodaných 
energií, když podle ust. § 4 odst. 2 platí, že celková 
dodaná energie je součtem dílčích dodaných energií. 

Nejedná se o připomínku vztahující se 
k předloženému materiálu. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

107. K § 4 odst. 9 písm. a) 

Nebo tepla tepelné energie, 

Vysvětlení 

Obecnější vyjádření. 

Nejedná se o připomínku vztahující se 
k předloženému materiálu. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

108. K § 4 odst. 9 písm. d) 

Pouze poznámka k výkladu a možné kolizi s jinými 
ustanoveními vyhlášky. 

Vysvětlení 

Domnívám se, že z tohoto ustanovení vyplývá, že i při 
využití tepelného čerpadla (např. kompresorového zdroje 
chladu) se do celkové dodané energie započítává energie 
okolí získaná na chlazení. Pokud by tomu tak nebylo, pak 

Vysvětleno 

Při chlazení budov nedochází k získávání energie 
z okolí a k jejímu následnému dodávání do 
budovy. Přesně naopak: při chlazení dochází 
k odebírání energie z budovy a k jejímu 
odevzdávání do okolí. Proto se také při chlazení 
do dodané energie započítává jen energie nutná 
na provoz chladicího systému. Energie okolí se do 
dodané energie započítává pouze a výhradně 
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podle ust. § 4 odst. 9 písm. d) by se energie spotřebovaná 
na chod tepelného čerpadla odečítala. 

Tedy pokud se i při výpočtu dílčí dodané energie na 
chlazení započítává energie okolí, pak není zřejmé, když 
EERC,gen,R = 2,7 je faktor primární energie pro chlazení 
u referenční budovy 2,6. Tedy, jako kdyby se na chlazení 
referenční budovy využívala pouze elektřina ze sítě.  

Pokud by se při výpočtu dílčí (celkové) dodané energie 
nezohledňovala energie okolí využitá při chlazení, pak by 
to znamenalo, že výše EER >=1 ovlivňuje výši (dílčí) 
celkové dodané energie. Avšak tepelné čerpadlo s COP 
>= 1 využité při vytápění (přípravě teplé vody) výši 
celkové dodané energie neovlivňuje. 

Domnívám se, že do dílčí (celkové) dodané energie by se 
měla zohledňovat energie okolí využitá i při chlazení, když 
spotřeba energie budovy s téměř nulovou spotřebou by 
měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných 
zdrojů. Tedy z průkazu (grafického znázornění celkové 
dodané energie) by mělo být patrné i využití energie okolí 
při chlazení. 

tehdy, když je dodávána do budovy - a to je jen 
v případě tepelného čerpadla v režimu vytápění. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

 

109. K § 4 odst. 9 písm. e) 

Vynechat a nebo upřesnit  postup výpočtu dle záměru 
zpracovatele a případně doplnit dalším odkazem 

Vysvětlení 

Pokud jsou v budově prostory bez upravovaného 
vnitřního prostředí, ale jsou přiřazené k některé zóně, tak 
se na ně pohlíží jako na prostory s upravovaným  vnitř. 
prostředím a jejich plocha je započtená jako energeticky 

Vysvětleno 

Energie dodaná např. na osvětlení nevytápěných 
garáží hodnocené budovy musí být součástí 
energetického hodnocení, protože jde stále 
o energii dodávanou do této budovy. Kdyby tomu 
tak nebylo, neexistoval by žádný způsob, jak 
hodnotit např. energetickou efektivitu osvětlení 
garáží.  
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vztažná. Pokud se jedná o prostory s neupraveným vnitř. 
prostředím, tak by neměly být posuzovány (dojde 
k navýšení energie  budovy bez navýšení energet. 
vztažné plochy) – zkreslený ukazatel energie k energet. 
vztažné ploše.   

Z připomínky není bohužel také jasné, proč by 
mělo docházet ke zkreslení měrné hodnoty 
v kWh/m2, když nebude v energeticky vztažné 
ploše zahrnuta plocha prostorů s neupravovaným 
prostředím. To, že bude mít budova s velkými 
podzemními garážemi vyšší měrnou dodanou 
energii než budova bez garáží, je zcela v pořádku.  

A navíc nejde ani o nové, v praxi dosud 
nepoužívané pravidlo: energetičtí specialisté zcela 
běžně už řadu let se spotřebou energie 
v nevytápěných prostorech počítají a příslušné 
výpočetní SW to také umožňují řešit. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

 

110. K § 5 

Hodnoty faktoru primární energie pro elektrický proud je 
v návrhu vyhlášky sníženy z hodnoty 3,0 na hodnotu 2,6. 
Hodnoty faktoru primární energie elektrického proudu 
výrazně ovlivňuje vypočtenou hodnotu neobnovitelné 
primární energie. I když je budova vytápěna jinými zdroji 
energie, spotřebovává se elektrický proud na nucené 
větrání, přípravu teplé vody, provoz domácích spotřebičů 
a na osvětlení. 

Vysvětleno. 

 Na základě podkladů pracovní skupiny ke 
stanovení faktorů primární energie, došlo 
k rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu 
a stanovení faktorů výpočtem na základě 
statistických dat resp. energetickém mixu ČR. 
Z tohoto důvodu není možné připomínku 
akceptovat.  

Vyjádření k vypořádání 
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Doporučuji před vydáním vyhlášky hodnotu faktoru 
primární energie pro elektrický proud snížit na hodnotu 2,3 
jako na Slovensku 

Vysvětlení 

Výše hodnoty faktoru neobnovitelné primární energie 
zvyšuje celkovou energetickou náročnost budovy. Využití 
např. tepelného čerpadla pro vytápění povede k návrhu 
velké plochy fotovoltaických systémů v budově, což bude 
v řadě případů nesplnitelné (umístění systému na střešní 
konstrukci s malou plochou, vedle budovy v případě 
pozemku jiného vlastníka apod.). 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

111. K § 5 a příloze č. 3 

V hodnocení primární energie z neob. zdrojů se nijak 
nezohledňuje energie získaná z okolí a využitá v budově 
jinak než na vytápění, chlazení, nucené větrání, …. Což 
je poněkud zvláštní, když je např. preferováno využití 
elektřiny z FVE na místě.    

Vysvětleno 

Do výpočtu energetické náročnosti se zahrnuje jen 
energie okolí, která se využívá. Pokud by se 
akceptovala premisa připomínky, musela by do 
výpočtu vstupovat i energie okolí, která není 
využita užívanými technickými zařízeními.  

Obecně lze říci, že započitatelnost energie 
z okolního prostředí a odpadního tepla je ve 
vyhlášce zohledněna nediskriminačním 
způsobem. Část se uplatňuje faktory primárné 
energie z neobnovitelných zdrojů, část je 
zohledněna nulovými hodnotami parametrů 
referenční budovy. Vyhláška umožňuje 
započitatelnost veškeré energie z okolního 
prostředí. 

Vyjádření k vypořádání 
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Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

 

112. K § 6  

Splnění tohoto paragrafu bude znamenat hlavně po 1. 1. 
2022 nepříjemný zásah do navrhování budov. V řadě 
případů lze mluvit o nemožnosti splněné daných 
podmínek u budov s neideální orientací. Hlavním 
kritériem se stává hodnota neobnovitelné primární 
energie, která se od uvedeného data snižuje o 20 až 60 
% podle hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění 
referenčních budov.  Podle zatím provedených hodnocení 
rodinných domů splní dané podmínky na NPE stěží 
budovy s vytápěním na zemní plyn (energ. kategorie B), 
peletky (energ. kategorie B) a tepelným čerpadlem 
(energ. kategorie  C) a to při orientaci hlavní fasády k jihu. 

Vysvětlení 

Splnitelnost požadavku na neobnovitelnou primární 
energii (NPE) by měla být u různých typů budov 
prověřena řadou provedených výpočtů, aby byly zaručeny 
technicky přijatelné možnosti splnění daných parametrů. 
I tak povedou požadované parametry návrhu vyhlášky ke 
značnému zvýšení nákladů na realizaci budovy. Aby byly 
splněny požadavky na NPE musí být navržen obvodový 
plášť budovy s velice nízkými hodnotami součinitelů 
prostupu tepla – např. obvodové stěny s U ≤ 0,10 W/m2K, 
střechy s U ≤ 0,08 W/m2K a výplně otvorů s U ≤ 0,50 
W/m2K. Dále bude muset být realizována nucená výměna 

Vysvětleno. 

Nastavení parametrů bylo prověřeno v rámci 
dopadových studií, které si MPO nechalo 
zpracovat. Z těchto studií vyplývá, že % snížení 
prim. ener. z neob. zdrojů energie je dosažitelné 
bez vyšších dodatečných nákladů. Odhadované 
navýšení je cca 10 %. Tzn. dopadové studie 
nepotvrzují uvedená tvrzení v připomínce 
(https://www.mpo-
efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33
e8a/8217_web_navrh-nastaveni-pozadavku-
nzeb2-efekt.pdf). 

Bod 32 zvláštní části důvodové zprávy byl doplněn 
o hodnocení dopadů. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 
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vzduchu s rekuperací tepla z odváděného vzduchu, 
solární fotovoltaický systém s velkou plochou kolektorů 
a regulační systémy. To vše povede k navýšení ceny za 
realizaci budovy odhaduji až o cca 30%. 

113. K § 6 odst. 2 písm. c) 

hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené 
budovy pro všechny nové a měněné stavební prvky 
obálky budovy a nové a měněné vnitřní konstrukce 
uvedeného v § 3 odst. 1 písm. e) není vyšší než 
referenční hodnota tohoto ukazatele energetické 
náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této 
vyhlášce a současně hodnota ukazatele energetické 
náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné 
technické systémy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) není 
nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické 
náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této 
vyhlášce. 

Vysvětlení 

podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a ust. § 7 odst. 3 zákona 
lze plnit požadavky na energetickou náročnost: splněním 
požadavků na energetickou náročnost budovy na 
nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné 
stavební prvky obálky budovy a měněné technické 
systémy podle prováděcího právního předpisu. 

Domnívám se, že prováděcí předpis musí respektovat 
zákonná ustanovení a že nemůže požadavky na 
energetickou náročnost rozšiřovat i na stavební prvky, 
které nejsou součástí obálky budovy. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 
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Zdali i nové stavební prvky obálky budovy (např. 
přístavby, nástavby), které se po změně dokončené 
budovy stanou součástí obálky budovy, jsou měněné 
stavební prvky obálky budovy, je otázkou výkladu 
zákonného ustanovení, ke kterému prováděcí předpis 
není určen. 

114. K § 6 

V případech změny dokončené stavby budovy, kdy se 
celková… 

Vysvětlení 

Znění vyhlášky zde pracuje s pojmem budova 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

115. K § 7 

Znění §7 ukládá energetickému specialistovi povinnost 
doplnit PENB o hodnocení technické, ekonomické 
a ekologické proveditelnosti alternativních systémů 
dodávek energie. Jak vyplývá z ustanovení § 6 bude 
zpracovatel PENB ve spolupráci s projektantem nové 
budovy rád, když splní energetické kritérium C. 
Požadavek energetického specialisty na zvyšování 
tlouštěk tepelně izolačních vrstev či zvyšování plochy 
solárních systémů v řadě případů neakceptovatelné. 
Proto považuji ustanovení tohoto paragrafu pouze za 
alibismus. Energetický specialista splní ustanovení tohoto 
paragrafu tím, když uvede, že další snižování energetické 

Vysvětleno. 

Požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou 
energie po 1. 1. 2022I odpovídají střední hodnotě 
kategorizace B. Případovými studiemi bylo 
prokázáno, že na všech typech budov je realizací 
technických opatření a OZE dosažitelná 
kategorizace A. 

V rámci tohoto hodnocení se nejprve provede 
hodnocení technicky proveditelných energeticky 
úsporných opatření bez ohledu na ekonomickou 
proveditelnost dle §8 odst. 3. až následně se 
posuzuje ekonomická proveditelnost 
alternativního systému dodávky energie. 
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náročnosti budovy je technicky nerealizovatelné.  Jak to 
bude dokládat? 

Vysvětlení 

Jak je již uvedeno u zdůvodnění požadavku §6 bude 
prakticky splnění požadavků § 7 technicky i ekonomicky 
nesplnitelné. Je nutné si uvědomit, že navýšení tloušťky 
tepelně izolační vrstvy na dvojnásobek neznamená 
dvojnásobné snížení tepelného toku konstrukcí, ale 
pouze snížení o nepatrné množství proti původně 
navrženému stavu. Velké tloušťky tepelně izolačních 
vrstev např. u stěnových konstrukcí mají dopad i na 
snížení hladiny denního osvětlení v obytných 
místnostech. Bude povinnost energetického specialisty 
vyhodnotit hladinu denního osvětlení např. u školní třídy, 
kde i v současnosti je tato hodnota i při současných 
rozměrech ostění výplní otvorů obtížně splnitelná? 

Technicky proveditelné zvýšení tloušťky 
tepelného izolantu nebo plocha FVE fakticky vždy 
je (bez ohledu na preferenci investora). Tyto 
opatření lze vždy doplnit takovými technickými 
úpravami, aby byl splněn i požadavek na denní 
osvětlení (např. zkosením tepelného izolantu 
v místě okna, úpravou typu zasklení a podílu rámu 
oken, změna velikosti okenního otvoru, apod.). 
Posouzení má pouze poukázat na soubor 
úsporných opatření k dosažení kategorie A. Jejich 
realizace je vždy na posouzení investora. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

 

116. K § 8 

Ustanovení tohoto § ukládá energetickému specialistovi 
doplnit PENB o doporučení snižující energetickou 
náročnost budovy tak, aby nová budova splnila 
energetickou kategorii A a u rekonstruované budovy 
energetickou kategorii minimálně o jednu třídu 
výhodnější. 
U nových budov by bylo akceptovatelné navržení 
takových opatření, aby budova splňovala o jednu třídu 
výhodnější hodnotu a u rekonstruovaných budov s větší 
změnou dokončené budovy, aby splnila energetickou 
kategorii C. 

Vysvětleno. 

Ukazatel energetické náročnosti BTNSE po 1. 1. 
2022 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). Navíc je nutno brát v úvahu, že 
legislativní předpisy nenutí vlastníka či stavitele 
budovy tato doporučené opatření realizovat. 
Smyslem je ukázat možnosti, jak s budovou lze 
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Vysvětlení 

Splnění tohoto požadavku bude v řadě případů technicky 
i ekonomicky nesplnitelné. 

nakládat (jaká opatření lze ještě realizovat), má-li 
o to vlastník nebo stavitel zájem.  

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

117. K § 8 odst. 2 

Doplnit ust. § 8 odst. 2 o to, jak má být postupováno, když 
danou klasifikační třídy nelze dosáhnout. 

Vysvětleno. 

Viz výše 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

118. K § 8 odst. 3 

Dané ust. často povede k návrhu drahých technických 
systémů, které se ani z části po dobu životnosti nesplatí. 

Vysvětleno. 

Viz výše. Navíc ustanovení stanovuje, že nemusí 
být dosaženo ekonomické proveditelnosti v době 
zpracování průkazu. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

 119. K § 8 odst. 3 Vysvětleno. 
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Upřesnit, jakým postupem se bude ekonomická vhodnost 
opatření (ekonomická efektivita) hodnotit- bude-li se 
hodnotit. 

Vysvětlení 

§ 7 (2) Stanoví ekonomickou proveditelnost pro 
alternativní systémy dodávky energie. Z uvedeného 
vyplývá, že doporučená opatření ke snížení energie dle § 
8 - kroky 1 až 3 , -  nemusí dosahovat ekonomickou 
proveditelnost, a přesto se na ně váže navržení alternat. 
systémů. 

Ekonomická proveditelnost alternativního 
systému je stanovena v §7 odst. 2 a to „dosažení 
prosté doby návratnosti investice do alternativního 
systému dodávek energie kratší než doba jeho 
životnosti“ 

U doporučených opatření pro snížení energetické 
náročnosti budovy je specifikováno v §8 odst. 3 
„Soubor vhodných opatření pro snížení 
energetické náročnosti budovy je navržen 
z technicky proveditelných opatření tak, aby byla 
respektována efektivita vynaložených prostředků 
s ohledem na provozní náklady a kvalitu vnitřního 
prostředí budov. U souboru vhodných opatření pro 
snížení energetické náročnosti budovy nemusí být 
dosaženo ekonomické proveditelnosti v době 
zpracování průkazu.“ 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

 

120. K § 9 bod i) 

Splnění tohoto požadavku znamená provedení 
podrobného technického ekonomického a ekologického 
hodnocení dalších alternativních systémů dodávek 
energie. Jak se budou určovat ceny např. pro hodnocení 
ekonomické návratnosti? Bude se vycházet 
z nákladových cen stanovených např. URS Praha či RTS 

Vysvětleno. 

Smyslem tohoto ustanovení je odkázat vlastníka 
budovy/uživatele průkazu na zdroj dalších 
informací. Příp. na místa, kde mu bude poskytnuta 
pomoc při výpočtu stanovení nákladů na realizaci 
opatření (typicky EKIS apod.). 
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Brno, či z účtovaných cen dodavatele stavby? Při 
hodnocení budovy podle projektové dokumentace ke 
stavebnímu řízení nebude energetický specialista mít 
k dispozici potřebné podklady. 

Vysvětlení 

Splnění tohoto požadavku bude prakticky v určitých 
fázích zpracování projektu pouze formální. Řešením by 
bylo provedení PENB ve dvou fázích a to nejprve podle 
PD pro stavební povolení a ve druhé fázi podle prováděcí 
dokumentace, tak jak to mají zavedeno ve Slovenské 
republice. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

121. § 9 vzor průkazu 

V odůvodnění revize vyhlášky je uvedeno, že PENB je 
obsahově méně rozsáhlý. Z obsahu protokolární části 
vyplývá, že je navržený obsah PENB značně větší. 

Vysvětlení 

Při vypracování PENB podle současného znění vyhlášky 
si řada objednatelů a majitelů hodnocené nemovitosti 
stěžovala na nepřehlednost průkazu. Návrh nového 
průkazu obsahuje např. nové grafy a řadu nových tabulek, 
které budou pro objednatele průkazu ještě 
nepřehlednější. Např. údaj „tepelné ztráty“ je zavádějící, 
neboť se nejedná o tepelné ztráty vypočtené podle ČSN 
EN ISO 12831, ale o tepelné toky z interiéru. 

 

Vysvětleno. 

Grafická část má nově jen 1 stránku formátu A4. 
Nový návrh protokolové části je podle návrhu 
MPO více přehledný s větším přínosem pro 
vlastníka budovy/uživatele průkazu vzhledem 
k jinému rozdělení částí protokolové části. 
Protokol navíc slouží k analýze energetické 
náročnosti budovy a její následné optimalizace. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

 

K Příloze 1 vztah 1 Vysvětleno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM6KNVCH)



Stránka 65 (celkem 101) 

∑  |HT,R,j|/ ∑ A j + fR · ΔUem,R 
 

Aj … plocha j-té teplosměnné konstrukce obálky budovy 
s teplotním redukčním činitelem b i  > 0 

Vysvětlení 

Uvažovat součet absolutních hodnot tepelných toků. 
 
V definici Aj se sice uvádí, že se uvažuje pouze s teplosm. 
konstrukcemi obálky budovy, který mají HT,R,j > 0, a tedy 
navrhovaná úprava by se mohla jevit zbytečná, ale pak by 
se v Uem,R nezohlednily konstrukce obálky budovy, pro 
které θ im < θe (mrazírny).  

 
Navrhovaná změna se pokouší vyřešit jak problém 
s nezohledňováním vlivu konstrukcí obálky budovy 
k sousedním budovám či nevytáp. prostorům s vyšší 
teplotou, ale zároveň se zohledňování vlivu konstrukcí 
mrazíren. 

Podobné řešení bylo také původně zvažováno, ale 
nakonec nebylo z více důvodů použito. 

Kdyby se přes konstrukce s b<0 uvažovaly 
absolutní hodnoty tepelného toku místo nulových 
tepelných toků, došlo by ke zvýšení referenční 
hodnoty Uem,R. Aby to nevedlo ke změkčení 
požadavku na obálku budovy, musel by se 
stejným způsobem upravit i výpočet Uem 
hodnocené budovy. Pro ten nicméně platí ČSN 
730540-4, podle které se při výpočtu Uem uvažují 
jen ochlazované konstrukce (tj. nikoli ohřívané). 
Vyhláška by tudíž musela definovat i nový způsob 
výpočtu Uem a všechny související veličiny, což by 
vedlo k jejímu značnému nárůstu a k posunu 
směrem k jakési kvazinormě. 

Dále je nutné zdůraznit, že problém se záporným 
činitelem b u obalových konstrukcí mrazíren může 
nastat pouze pro konstrukce v kontaktu se 
sousední nehodnocenou budovou či zónou. Pro 
vnější konstrukce mrazírny je b vždy kladné... 
a pro vnitřní konstrukce v rámci hodnocené 
budovy se neuvažuje (nejsou součástí obálky 
budovy).  

Zásadním problémem u výše zmíněných 
konstrukcí mezi mrazírnou a sousední 
nehodnocenou budovou je ovšem to, že pro ně 
nelze stanovit jedinou hodnotu činitele b jako pro 
jiné konstrukce. Činitel b se u nich totiž během 
roku mění, protože teploty na obou stranách jsou 
typicky konstantní (např. T i=Tim= -30 C v mrazírně 
a T,sous=+20 C v sousední budově), zatímco 
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teplota venkovního prostředí Te kolísá (vyplývá to 
z definice činitele b=(Ti-T,sous)/(Tim-Te)). 
Neexistuje bohužel jednoznačně normově 
definovaný způsob, jak takovou konstrukci zavést 
do výpočtu hodnot Uem a Uem,R - kromě toho, že 
se nebude uvažovat (jak to řeší ČSN 730540-4). 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

 

122. K příloze 1, vzorec 1 

Navrženo: Uem,R = (∑ HT,R,j / ∑ A j  +  ΔUem,R) · fR 

Vysvětlení 

chyba ve vzorečku, redukčním činitelem je potřeba 
násobit i Uem,R, které je počítané přes tepelný tok 

 

Vysvětleno. 

Vztah v odst. 4 je v pořádku. Člen ∑HT,R,j/∑A j ve 
vztahu (1) je již přenásobený součinitelem fR (viz 
vztahy (2) a (3) pro výpočet HT,R,j a vztah (5) pro 
výpočet UR,j). 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

123. K příloze č. 1, vztah (3) 

Navrženo: HT,R,min,j = Aj · UR,j · (θ im – 5) / (θ im – θe) pro θ im 
> 5 °C, 

Akceptováno. 

Znění textu pod vztahem (2) upraveno na: 
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 jinak HT,R,min,j = HT,R 

Vysvětleno 

Pro θ im = θe nelze HT,R,min,j určit, též pro θ im blízké θe je 
HT,R,min,j velmi vysoký a pro θ im < θe dokonce nezáporný. 
Navíc hodnoty tepelného odporu uvedené v normě 
ČSN 14 8102 jsou velmi mírné. 

„přičemž pro podlahovou konstrukci na zemině 
v zónách s θ im > 5 ̊C je referenční ustálený měrný 
tepelný tok prostupem HT,R,j roven nejméně“. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

 

K příloze č. 1, část 6 a) 

Norma ČSN 14 8102 nestanovuje požadavky na 
součinitel prostupu tepla otvorových výplní. Nutné 
doplnění.  
 
Též je na zvážení, zdali požadavky více jak 25 let staré 
normy jsou pro budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie dostatečné. 

Akceptováno.  

Odst. bude znít následovně 

a) pro konstrukci obálky budovy v zóně 
provozované jako mrazírna nebo chladírna podle 
vztahu  

       UR,j = UN,j                                                  (4)                                                                                           

kde UN,j  je požadovaná hodnota součinitele 
prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce 
obálky budovy, ve W/(m2·K), stanovená pro 
návrhovou vnitřní teplotu v přilehlé zóně podle 
ČSN 14 8102, přičemž pro výplně otvorů se 
použije požadovaná hodnota pro obvodové stěny 
zvýšená o 30%; 

Vyjádření k vypořádání 
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Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

 

124. K příloze 1 

UN,20,j požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla j-té 
teplosměnné konstrukce obálky budovy, ve W/(m2·K), 
stanovená pro převažující návrhovou vnitřní teplotu θ im  
v intervalu 18 °C - 22 °C včetně podle ČSN 73 0540-2 
s výjimkou.. 

Vysvětlení 

Uvedení znění z ČSN 73 0540-2, včetně obdobných, 
následných znění 

Akceptováno. 

Text vyhlášky bude upraven následovně 

„požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla j-
té teplosměnné konstrukce obálky budovy, ve 
W/(m2·K), stanovená pro převažující návrhovou 
vnitřní teplotu θ im v intervalu 18 °C - 22 °C včetně 
podle ČSN 73 0540-2 s výjimkou lehkého 
obvodového pláště, pro jehož neprůsvitné výplně 
se použije požadovaná normová hodnota UN,20 
podle ČSN 73 0540-2 pro vnější stěnu a pro 
průsvitné výplně požadovaná normová hodnota 
UN,20 podle ČSN 73 0540-2 pro výplň otvoru ve 
vnější stěně“. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

 

125. K příloze č. 1, tab. 1 Akceptováno. 
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Využitá energie slunečního záření, energie větru, vody 
a geotermální energie 

Vysvětlení 

Úprava dle § 4 odst. 9 písm. c) 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

126. K příloze č. 1, tab. 2 

Doporučená hodnota dle ČSN 730540-2:2011 a hodnota 
dle ČSN 14 8102 (+ doplnění pro otvorové výplně 
mrazíren a chladíren) 

Vysvětlení 

Doplnit o požadavky pro konstrukce obálky budovy 
přiléhající k chladírnám a mrazírnám. Opět doporučuji 
zvážit zpřísnění v normě ČSN 14 8102 z roku 1993 (!) 
uváděných požadavků. 

Akceptováno  

Bude doplněn následující řádek do tabulky č. 2 

Tab. 2 - Referenční parametry a hodnoty pro 
nové a měněné stavební prvky obálky budovy 
a nové a měněné vnitřní konstrukce 

Parametr Ozna
čení 

Jedn
otka Referenční hodnota 

Součinitel 
prostupu 
tepla 

UR W/(m
2∙K) 

a) pro konstrukce 
v zónách 
provozovaných jako 
mrazírna nebo 
chladírna: hodnota dle 
ČSN 148102:1993 
snížená o 30 % 

b) pro konstrukce 
v ostatních zónách: 
doporučená hodnota 
dle ČSN 730540-
2:2011 
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Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

 

127. K příloze č. 1, tab. 3 

ηH,gen,R – zpřesnit definici 

Vysvětlení 

Není patrné, zdali ηH,gen,R vyjadřuje sezónní (roční) 
účinnost či účinnost při zkušebních podmínkách. 
Doporučuji definovat ηH,gen,R s odkazem na příslušné 
technické normy. Též je na zvážení, zdali uvažovat pouze 
jednu hodnotu – 80 % či více hodnot, když jiné účinnosti 
lze dosáhnout ve zdrojích na tuhá paliva, jiné ve zdrojích 
na plynná či kapalná paliva a využívající elektřinu. 

Akceptováno 

Jedná se o sezónní účinnost. Bude doplněna 
poznámka pod čarou s odkazem na ČSN 730331, 
dle které se sezónní účinnost technického 
systému přiřadí. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

 

128. K příloze č. 1, tab. 3 

poznámky 2) a 3) 

Odkazovaná ČSN EN 14511-2 je nahrazena novým 
vydáním s jiným názvem 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 
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129. K příloze č. 1, tab. 3 

zvážit doplnění hodnot pro plynová tepelná čerpadla, 
systémy zvlhčování, odvlhčování, nucené větrání 
a osvětlení. 

Vysvětleno. 

Navržené znění nemění dosavadní přístup. Tj. že 
pro splnění požadavků na energetickou náročnost 
porovnáním účinnosti měněných prvků lze použít 
pouze pro kotle, zdroje chladu, tepelné čerpadlo 
a zpětné získávání tepla. Ostatní technické 
systémy se posuzují zbylými metodami. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

 

130. K příloze č. 2, tab. 

Hodnoty pro horní hranice klasifikačních tříd teplé vody 
stanovovat například jako násobky teoretické potřeby 
energie na přípravu teplé vody E ,TV,teor., např.:  
A – 1,1 x E,TV,teor 
B – 1,2 x E,TV,teor 

C – 1,3 x E,TV,teor 
D – 1,6 x E,TV,teor 
E – 2,0 x E,TV,teor 

F – 2,5 x E,TV,teor 

Vysvětlení 

Navržené hodnoty pro horní hranici klasifikačních tříd 
teplé vody jsou stanoveny z celkové spotřeby energie na 
přípravu teplé vody v referenční budově. To však vede 

Vysvětleno. 

Jsme toho názoru, že výpočet dílčí dodané 
energie pro ohřev vody by měl zůstat na 
referenčních údajích, jako je tomu v ostatních 
případech. Dosažení klasifikační třídy A lze podle 
návrhu novely vyhlášky dosáhnout i využitím 
krátkých rozvodů s využitím rekuperace tepla 
z odpadní vody.  

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 
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k tomu, že u úsporných systémů přípravy teplé vody 
(např. s krátkými rozvody) nelze dosáhnou třídy A (B), 
když 0,7 (0,8) x ER < E,TV,teor. 
 
To může vést k tomu, že aby se dosáhlo energetické třídy 
A (B), mohou být navrhovány systémy teplé vody 
s delšími rozvody teplé vody, tedy i většími ztrátami. 

 

131. K příloze č. 3, tab. 

doporučuji sjednotit některé energonositele, např. tuhá 
fosilní paliva místo černé a hnědé uhlí. Dřevěné peletky 
možná nahradit výrazem dřevěné pelety a doplnit 
o dřevěné brikety, kusové dřevo, dřevní štěpka nahradit 
výrazem biomasa. 

Akceptováno částečně. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

132. K Příloze 4 Graf. znázornění průkazu 
 
a/ V záhlaví umožnit použití znění místo „čísla“, tak 
vhodněji č.p./ č.or./č.ev. 
 
b/ V záhlaví vytvořit prostor pro  
„parcelní č. pozemku“ 
 
Vysvětlení 
Považuji za vhodné u dokumentu této úrovně   
 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

133. K příloze č. 4 

Sjednotit velikost a font písem v grafickém znázornění 
průkazu a protokolu průkazu. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 
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Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

134. K příloze č. 4 

V protokolu a grafickém označení průkazu označit, že se 
jedná o průkaz pro ucelenou část budovy, a tomuto 
i přizpůsobit nějaké texty v protokolu 

Vysvětleno. 

Vyhláška již v aktuálním znění pracuje s termínem 
ucelené část budovy v souladu se zákonem č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů. Není tudíž pravdivé, že 
vyhláška nově uvažuje s možností zpracovat 
průkaz pro ucelenou část budovy. Tato možnost je 
upravena přímo v zákoně, Podle zákona § 2 odst. 
1 písm. m) je průkaz energetické náročnosti jako 
dokument, který obsahuje stanovené informace 
o energetické náročnosti budovy nebo ucelené 
části budovy. Jedná se tedy o tentýž dokument jak 
pro budovu, tak pro ucelenou část budovy. 
Zavedení termínu průkaz energetické náročnosti 
pro ucelenou část budovy by bylo díky definici 
průkazu energetické náročnosti budov zavádějící 
a pro energetické specialisty, kteří již dlouhodobě 
takto průkazy zpracovávají zavádějící. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 
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135. K příloze č. 4 

Tabulky protokolu mají v řádcích značné množství buněk, 
které budou často nepřehledně vyplněné delším textem 
na více řádků např. název v části F, popis návrhu v části 
H. Ve výsledku to bude značně nepřehledné. 
 
V protokolu se používají zkratky, kterým veřejnost nemusí 
rozumět, např.: ZZV.  
 
Sjednotit psaní jednotek fyz. veličin. 

Vysvětleno. 

MPO je toho názoru, že tabulky budou přehledné. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

136. K příloze 4,  

do tabulky doplnit řádek za řádek vytápění, viz 
podzeleněný text 

 

Vysvětlení 

Tato úprava spolu s poznámkou pod čarou sleduje to, že 
je potřeba umožnit, aby malé budovy s mimořádně 
kvalitními izolacemi bylo možné porovnávat s budovami 
vytápěnými elektricky, tedy i vytápět elektřinou. 
 

Vytápění 1,0 
Vytápění budov s mimořádně nízkou 
spotřebou tepla na vytápění 1) 2,6 

Chlazení  2,6 

Vysvětleno. 

Referenční budova má jednotný, pevně 
definovaný zdroj tepla (odpovídá zhruba 
plynovému kotli), který není závislý na zdroji tepla 
hodnocené budovy. Všechny související 
referenční parametry (ref. účinnost, ref. faktor 
prim. energie) jsou s tímto zdrojem tepla 
v souladu. Navrhovaná úprava do referenčních 
faktorů by narušila vnitřní logiku hodnocení 
a znamenala by radikální změnu i oproti 
stávajícímu znění vyhlášky. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků bere vypořádání na vědomí. 
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137. K příloze 4 

Pod tabulku doplnit poznámku k doplněnému řádku 

Poznámky: 
1) Za budovu s mimořádně nízkou spotřebou tepla na 
vytápění se považuje budova, která má vypočtenou 
spotřebu energie na vytápění nižší než 3 000 kWh/rok 
 

Vysvětlení 

Tento rozsah definující budovu s mimořádně nízkou 
spotřebou tepla na vytápění znamená, že se jedná např. 
o pasivní rodinný dům dle německého standardu (tedy 
přísnější, než dle našich standardů) o velikosti 200 m2. 
V praxi to znamená, že takováto budova má příkon tepla 
na vytápění při -15 °C 2 kW, tedy ani ne tolik, co varná 
konvice. 

Vysvětleno. 

Viz předchozí připomínka 

 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

 

138. K Příloze 4, Část A – Popis hodnocené 
budovy 

Základní členění budovy a zónování, typický profil 
užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích 
technických systémů budovy, významné renovace 
stavební úpravy, apod. 

Vysvětlení 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 
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Technické systémy je třeba vztahovat k budově a ne 
k obálce budovy. Stavební předpisy neznají a nepoužívají 
termín renovace (nemáme jeho definici). 

139. Příloha č. 4 A 

Nahradit: „Převládající typ využití“ za „Převládající využití 
budovy:“ 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

140. K Příloha 4 Protokol Průkazu Část 
A Identifikační údaje Popis hodnocené budovy 

 
Základní členění budovy a zónování, typický profil… 
 
Vysvětlení 
 
Dle mého názoru není jednoznačné, co je zde myšleno 
pojmem „ Základní členění budovy“ 
 

Vysvětleno a akceptováno jinak. 

Základním členěním jsou myšleny údaje typu 

• počet podlaží, 
• rok výstavby, 
• zda je budova podsklepena, 
• zda jsou součástí budovy přístavby apod. 

Tj. popis stavebního a provozního členění, 
návaznost budovy na okolí (samostatně stojící, 
řadový apod.) 

Zpřesnění bylo doplněno do důvodové zprávy. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 
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141. K Protokolu průkazu, kap. E, odst. 
Bilance pro režim  vytápění, str. 61 

….obálky budovy,  cíleným nuceným větráním, a….. 

Vysvětlení 

Pojem „cílené větrání“ není v české terminologii používán 
a nejeví se jako jednoznačný. Nebo autoři měli na mysli 
něco jiného, než nucené větrání ? 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

142. K protokolu průkazu, kap.E, odst.  
Bilance pro režim  chlazení, str. 62 

Viz předchozí připomínka 

 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

143. K příloze č. 4 F 

STĚNY STROPY. 
 
Vysvětlení 
 
Dle pojmů v normě ČSN 73 0540-2. 

Akceptováno 

Viz materiál 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 
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144. K Příloha 4 Protokol Průkazu Část 
F Obálka budovy  

 
V tabulce konstrukcí obálky budovy jejich názvy uvést dle 
tab. v ČSN 73 0540-2-Požadavky (ne např. zde uvedený 
název „fasády“) 
 
Vysvětlení 
 
Považuji za vhodné u dokumentu této úrovně 

V případě, že mám být komentáři vyhověno, je 
potřeba požadavky konkretizovat. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

145. K protokolu průkazu, kap. G, odst. 
Chlazení, str. 65 

Potřeba tepla na vytápění chlazení 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

146. K protokolu průkazu, kap. G, odst. 
Úprava vlhkosti, str. 66 

Spotřeba energie na úpravu vlhkosti 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

147. K příloze 4, Část J – Údaje o PD stavby Akceptováno 
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Průkaz není součástí projektové dokumentace 
stavebního záměru. 

Vysvětlení 

Co je (případně co není) projektová dokumentace definuje 
dostatečně platný stavební zákon. Termín „stavební 
záměr“ používá připravovaný nový SZ, nabytí jeho 
účinnosti časově významně přesáhne nabytí účinnosti 
novely vyhl. č. 78. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

148. K příloze 4, Část J – Údaje o PD stavby 

Generální Hlavní projektant 

Vysvětlení 

Platný stavení zákon nezná termín generální projektant, 
ale používá termín hlavní projektant. Viz § 113 odst. 2 SZ. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

149. K příloze 4, Část J – Údaje o PD stavby 

Zodpovědný projektant 

Vysvětlení 

Zodpovědnost každého projektanta (Hlavního projektanta 
i Projektanta) vyplývá z platného stavebního zákona a je 
obsažena již v termínu projektant: viz § 22 odst. 4 SZ – 
Projektant je fyzická osoba oprávněná podle zvláštního 
právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě; a § 
159 odst. 1 a 2 SZ – odpovědnost projektanta. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 
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150. K příloze 4, Část J – Údaje o PD stavby 

Generální Hlavní projektant – IČ číslo autorizace: 

Vysvětlení 

Každý projektant, tedy i hlavní projektant, je fyzickou 
osobou oprávněnou k projektové činnosti a musí mít 
autorizaci ve výstavbě. Naopak, IČ nemusí být pravidlem 
(hlavní projektant i projektant může pracovat jako 
zaměstnanec v obchodní společnosti. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

151. K Příloha 4 Protokol Průkazu Část 
J Ostatní údaje Obálka budovy 

 
„Průkaz není součástí projektové dokumentace 
stavebního záměru.“ 
 
Vysvětlení 
 
Uspořádání tohoto znění nepovažuji za přehledné 
a jednoznačné. 
 

Akceptováno. 

K větě bude uvedena vysvětlující poznámka pod 
čarou, viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

152. K Příloze č. 4 K 

Zrušit „platnost průkazu:“ 

Vysvětlení 

Platnost průkazu je určena zákonem, z něhož je v části 
K citováno. Nejzazší možné datum platnosti průkazu 
vyplývá z data vyhotovení průkazu. 

Vysvětleno. 

Cílem úpravy průkazu je lepší čitelnost 
a informovanost zadavatele. Vlastníku 
budovy/uživateli průkazu je díky této úpravě 
jednoznačně a přehledně řečeno, do kdy průkaz 
platí.  

Vyjádření k vypořádání 
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Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

153. K příloze 5, bod C, odst. 4, písm. a) 

….odpovídá-li tomu kvalita řešení tepelných vazeb, 
přičemž se použije hodnocení dle ČSN 73 0540-2; 
nebo 

Vysvětlení 

Je potřeba dbát na dostatečně velkou přirážku na tepelné 
vazby odpovídající skutečnému provedení. Text tak, jak je 
v návrhu, neupozorňuje na to, že by tepelné vazby mohly 
být vyšší, než odpovídá přirážce 0,02 W/(m2.K). Např. 
u budov postavených do roku 1990 je obvyklá přirážka na 
tepelné vazby 0,15 W/(m2.K), při nekvalitním provedení 
(např. vykonzolování železobetonového balkonu či 
terasy) může být i podstatně vyšší, klidně i 100 % 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

154. K příloze č. 5 D.1.1 

větracího čerstvého venkovního vzduchu 

Vysvětlení 

Pojem „čerstvý“ je méně obvyklý v české terminologii 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

155. K příloze č. 5 D.2.3 Akceptováno. 
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Text: „Dodaná energie na ohřev bazénové vody a teplé 
vody pro provoz wellness se započítává do celkové 
energetické bilance budovy, jsou-li tyto provozy umístěny 
uvnitř obálky budovy.“ přesunout do § 4 odst. 9 nebo do § 
4 odst. 4 a to např. v tomto znění: 
 
„Do dílčí dodané energie na přípravu teplé vody se 
započítává veškerá teplá voda určená k lidské spotřebě.“ 

Vysvětlení 

Jde o poměrně zásadní ustanovení, a proto doporučuji jej 
přesunout z přílohy vyhlášky přímo do textu vyhlášky 
s úpravou (zobecněním). 

Text v § 4 odst. 4 bude doplněn o text 

„Dodaná energie na ohřev bazénové vody a teplé 
vody pro provoz wellness se započítává do 
celkové energetické bilance budovy, jsou-li tyto 
provozy umístěny uvnitř obálky budovy“ 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

 

156. K příloze č. 5, odst. D.2 Jiné než obytné 
zóny bod 4., str. 77 

větracího čerstvého venkovního vzduchu 

Vysvětlení 

Pojem „čerstvý“ je méně obvyklý v české terminologii 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Česká komora autorizovaných inženýrů 
a techniků souhlasí s vypořádáním. 

 

Český 
plynárenský 
svaz 

157. K příloze č. 3 

Příloha č. 3 nezohledňuje ztráty při výrobě a distribuci 
energie soustavy zásobování tepelnou energií, zároveň 
nejsou zohledněny ve vzorcích a výpočtech. 

Požadujeme zohlednit účinnost soustavy ve výpočtu 
faktoru primární energie podle výkazu Energetického 

Vysvětleno. 

Vzhledem k tomu jak se přistupuje ke stanovení 
v ČR, není možné požadavky zohlednit. Tento 
postup by byl možný při stanovování faktorů 
k dané lokalitě (výrobně). Zaběhnutý 
(agregovaný) přístup však bude potřeba 
v budoucnu novelizovat s ohledem na požadavky 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBM6KNVCH)



Stránka 83 (celkem 101) 

regulačního úřadu s názvem „Výkaz 31, 32-CL a): Výkaz 
cenové lokality (část a)“. 

Odůvodnění:  

Pro objektivní hodnocení faktoru primární energie mezi 
jednotlivými energonositeli je nezbytné ve vzorcích 
a výpočtech zohlednit celkovou energetickou účinnost 
soustavy zásobování tepelnou energií tj. ztráty při výrobě 
a distribuci tepelné energie, tak aby byly sjednoceny 
podmínky s ostatními energonositeli v případě změny 
způsobu vytápění budovy připojené na soustavu 
zásobování tepelnou energií na jiný zdroj, a to podle 
existujícího výše uvedeného výkazu ERÚ. 

směrnice o podporovaných zdrojích energie, kdy 
se mluví v případě teplárenství o individuálních 
faktorech. Tento zásah však bude vyžadovat šírší 
a podrobnější debatu. 

Ztráty při výrobě i distribuci byly zohledněny 
separátně pro ty tři dané kategorie. Nebyly 
zohledňovány další ztráty v distribuci v případě 
reprodejů tepla v jednotlivých cenových lokalitách, 
protože toto nejde při dané přesnosti zpětně 
napárovat na mix paliv z výroby. 

Vyjádření k vypořádání 

Český plynárenský svaz souhlasí s vypořádáním. 

 

158. K příloze č. 3 

Příloha č. 3 nezohledňuje v definovaných faktorech 
primární energie uhlíkovou stopu jednotlivých 
energonositelů, např. kotelna na zemní plyn má stejný 
faktor jako kotelna na hnědé uhlí. 

Požadujeme odlišit faktory primární energie dle jejich 
uhlíkové stopy, např. hnědé uhlí 1,3, zemní plyn 1 dle 
skutečných emisních faktorů (pro ilustraci – např. na 
portále TZB-INFO jsou dostupné Emisní faktory CO2 pro 
energii v palivu: https://vytapeni.tzb-info.cz/provoz-a-
udrzba-vytapeni/17112-emise-co2-a-jejich-dopad-na-
hodnoceni-zdroju-v-budovach). Tento požadavek je podle 
našeho názoru plně v souladu se současnými aktivitami 
nové Evropské komise v oblasti životního prostředí. 

Vysvětleno. 

CO2 do výpočtu vůbec nevstupuje. Není to účelem 
FPE. K zohlednění by se dalo provést v případě 
nové metodiky výpočtu po jednotlivých lokalitách 
viz předchozí připomínka. 

Vyjádření k vypořádání 

Český plynárenský svaz souhlasí s vypořádáním. 
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159. K příloze č. 3 

V příloze č. 3 je stanoven faktor pro účinnou soustavu 
zásobování tepelnou energií s 80% a nižším podílem 
obnovitelných zdrojů ve výši 0,9. Dle této interpretace na 
něj, ale dosáhnou všechny soustavy v 0 – 80 %. Zároveň 
znovu nedefinuje mix paliv použitých při výrobě energie. 
(např. můžeme mít zdroj s 95 % podílem hnědého uhlí a 5 
% podílem štěpky, který lehce splní, přitom bude mít 
výrazně větší uhlíkovou stopu v porovnání s plynovým 
zdrojem energie). 

Požadujeme stanovit dolní mez podílu obnovitelných 
zdrojů při výrobě energie např. ve výši 20 %, aby s výše 
uvedeným zohledněním účinnosti byl vypočtený faktor 
stávajících 0,9. Cílem je motivovat soustavy, ke zvyšování 
účinnosti a snižování ztrát. 

Vysvětleno. 

V současném nastavení resp. filozofii vyhlášky 
není možné to více rozvrstvovat. Jsme si v tomto 
smyslu vědomi významného zjednodušení, které 
se však změní (viz první připomínka). Dále 
doplňujeme, že kategorie Účinná soustava 
zásobování tepelnou energií s 80% a nižším 
podílem obnovitelných zdrojů, je především 
o kogeneraci, opět neřešíme uhlíkovou stopu. 
Motivací pro výrobce by mělo být přechod 
z kategorie 3 (plynová výtopna s faktorem 1,3) na 
kategorie 2 (s faktorem 0,9) instalací plynové 
kogenerace. 

Vyjádření k vypořádání 

Český plynárenský svaz souhlasí s vypořádáním. 

 

160. K příloze č. 3 

V příloze č. 3 jsou uvedeny „Ostatní soustavy zásobování 
tepelnou energií“. Vyhláška nijak nedefinuje, o jaké 
soustavy se jedná, s jakou energií, s jakou účinností atd. 

Požadujeme jasně uvést, o jaké soustavy se jedná a dle 
toho nastavit faktory, např. soustavy s podílem 
obnovitelných zdrojů do 19 %. 

Vysvětleno. 

Jedná se o soustavy, které nejsou v seznamu 
účinných soustav. Jedná se vesměs o plynové 
výtopny. 

Vyjádření k vypořádání 

Český plynárenský svaz souhlasí s vypořádáním. 

 

161. K příloze č. 3 Vysvětleno. 
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Domníváme, že faktor pro elektřinu 2,6 je extrémně 
vysoký v porovnání s ostatními energonositeli, zároveň 
odporuje prosazování elektřiny např. v dopravě. 

Část výše uvedených připomínek navrhujeme promítnout 
do přílohy č. 3 vyhlášky dle níže uvedené tabulky: 

1. Doplnit v příloze č. 3 vzorce, kterými bude upraven 
faktor primární energie, dle dosahované účinnosti zdroje 
a soustavy (viz úprava písmem tučným a červeným). 
Příloha č. 3 by měla rovněž stanovovat, jakým způsobem 
bude účinnost určena. 

2. Pro jednotlivé energonositele provést reklasifikaci 
faktorů primární energie dle jejich reálné uhlíkové stopy 
(viz návrh úpravy písmem tučným a modrým). 

Navrhované změny faktorů primární energie uvedených 
v tabulce v Příloze č. 3 vyhlášky: 

 

 STÁVAJÍ
CÍ NÁVRH 

Energonositel 

Faktor 
primární 
energie 
z neobnov
itelných 
zdrojů 
energie (-) 

Faktor primární 
energie 
z neobnoviteln
ých zdrojů 
energie (-) 

Zemní plyn 1,0 1,0 

Jedná se o výpočet na základě statistických 
výkazů, tzn. jedná se o reflektování energetického 
mixu ČR. Vzhledem k tomu, že se bude 
připravovat změna přístupu k faktorům, 
nepovažujeme v tuto chvíli navrhované změny za 
účelné. Nový přístup k faktorům navíc bude 
vyžadovat podrobnou odbornou diskusi. 

Vyjádření k vypořádání 

Český plynárenský svaz souhlasí s vypořádáním. 
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Černé uhlí 1,0 1,65 

Hnědé uhlí 1,0 1,80 

Propan-butan/LPG 1,2 ? 

Topný olej 1,2 ? 

Elektřina 2,6 ? 

Dřevěné peletky 0,2 ? 
Kusové dřevo, dřevní 
štěpka 0,1 ? 
Energie okolního 
prostředí (elektřina 
a teplo) 

0 ? 

Elektřina - dodávka 
mimo budovu -2,6 ? 
Teplo - dodávka mimo 
budovu -1,3 ? 
Účinná soustava 
zásobování tepelnou 
energií s vyšším než 
80% podílem 
obnovitelných zdrojů 

0,2 0,2 

Účinná soustava 
zásobování tepelnou 
energií s 80% 
a nižším podílem 
obnovitelných zdrojů, 
minimálně však 20 
%. 

0,9 ((1-x) * y)) / z 

Ostatní soustavy 
zásobování tepelnou 1,3 ((1-x) * y)) / z 
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energií s podílem 
obnovitelných 
zdrojů do 19 %. 
Ostatní neuvedené 
energonositele 1,2 ? 
Odpadní teplo 
z technologie 0 ? 

x = podíl obnovitelných zdrojů 

y = faktor primárního paliva, např. hnědé uhlí = 1,8 

z = účinnost soustavy (výroba a distribuce) 

 

Svaz 
podnikatelů ve 
stavebnictví 

162. K § 1 odst. a) 

Upravit znění s vypuštěním / upravením sousloví „nové 
budovy“ 

Vysvětlení 

Od 1. 1. 2020 budou ve smyslu zák. 406/2000 Sb. 
všechny budovy navrhovány jako budovy „s téměř 
nulovou spotřebou energie“. Znění se samotným pojmem 
„nové budovy“ považujeme potom za zavádějící. Ani např. 
v Příl. 1 Tab.1 vyhlášky není uveden pojem „nové budovy“    

Vysvětleno. 

Navržené znění „Budova s téměř nulovou 
spotřebou energie (tj. každá nová budova)“, který 
byl následně zaslán, nelze z hlediska legislativně-
technických pravidel přijmout. Text musí mít jasný 
právní formát. V legislativním předpise nelze 
využívat takto navržené znění. 
 
Upozorňujeme též na předchozí vysvětlení 
ohledně provázanosti.  
 
 

Vyjádření k vypořádání 

MPO reagovalo na nesouhlasnou připomínku, 
avšak Svaz podnikatelů ve stavebnictví na další 
výše uvedené vypořádání již nereagoval. 
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163. K § 3 odst. 2 

Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené 
budovy a referenční budovy se stanovují výpočtem na 
základě příslušné projektové dokumentace vypracované 
v úrovni požadované stavebním zákonem a v souladu 
s upřesněními...  

Vysvětlení  

Termín dokumentace je velmi obecný, chybí zde 
návaznost na stavební zákon a příslušné vyhlášky (např. 
o dokumentaci staveb). 

Akceptováno jinak. 

Bude doplněno slovo „projektová“, které je podle 
MPO dostačující. Provazování na další zákon 
v situaci, kdy je jeho budoucí znění neznámé, 
nepovažujeme za vhodné řešení. 

Vyjádření k vypořádání 

MPO reagovalo na nesouhlasnou připomínku, 
avšak Svaz podnikatelů ve stavebnictví na další 
vypořádání již nereagoval. 

164. K § 3 odst. 7 

Doplnit o odkaz na zmiňované normy 

Vysvětleno. 

Tato část nebyla předmětem novelizace 

 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví s vypořádáním. 

 

165. K § 6 odst. 1 

Upravit znění s vypuštěním / upravením sousloví „nové 
budovy“ 

Vysvětlení 

Vysvětleno. 

Viz. výše. 

 

Vyjádření k vypořádání 
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Dtto jako zdůvodnění k §1 odst a) . Dále i v dalším textu MPO reagovalo na nesouhlasnou připomínku, 
avšak Svaz podnikatelů ve stavebnictví na další 
výše uvedené vypořádání již nereagoval. 

 

166. K § 6 odst. 3 

V případech změny dokončené budovy, kdy se 
celková… 

Vysvětlení 

Znění vyhlášky zde pracuje s pojmem budova 

Akceptováno. 

Viz. materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví s vypořádáním. 

 

167. K § 6 odst. 3 

V případech změny dokončené budovy, kdy se 
celková energeticky vztažná plocha rozšiřuje na 
nejméně dvojnásobek původní celkové energeticky 
vztažné plochy,…  
 
Vysvětlení 
 
Rozšíření celkové energeticky vztažné plochy na 
trojnásobek znamená, že až 2/3  finální budovy má 
charakter novostavby! Navrhujeme proto jen 
dvojnásobek, tj. např. obvyklé rozšíření vytápěného 
přízemí o obytné podkroví. 
 

Akceptováno částečně. 

Nový text bude znít: 

V případech změny dokončené budovy, kdy se 
celková energeticky vztažná plocha rozšiřuje na 
nejméně dvouapůlnásobek původní celkové 
energeticky vztažné plochy,… 

Ministerstvo se přiklonilo k dvouapůlnásobku 
z důvodu, aby nebylo znemožněno realizovat 
rekonstrukce vestavěných podkroví. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví s vypořádáním. 
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168. K § 8 odst. 2 písm. a) 
a) dosaženo klasifikační třídy mimořádně 

úsporná v případě výstavby nové budovy, 
pokud je respektována efektivita vynaložených 
prostředků, nebo 

 
Vysvětlení 
 
Ne vždy je možno dosáhnout klasifikační třídy mimořádně 
úsporná, pokud mají být opatření vyhodnocena jako 
technicky, ekonomicky a ekologicky proveditelná 
 

Vysvětleno. 

V případě nové budovy lze téměř vždy navrhnout 
budovu, která by dosahovala klasifikační třídy A, 
pokud budou využity „best practice“. Smyslem 
tohoto ustanovení je, aby stavitel měl k dispozici 
možná opatření, jak budovu vylepšit. § 8 odst. 3 
následně uvádí, že opatření, že musí být 
respektována efektivita vynaložených prostředků. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví s vypořádáním. 

 

169. K příloze 1 odst. 6 

UN,20,j  požadovaná hodnota součinitele prostupu 
tepla j-té teplosměnné konstrukce obálky budovy, ve 
W/(m2·K), stanovená pro převažující návrhovou 
vnitřní teplotu θ im  v intervalu 18 °C - 22 °C včetně 
podle ČSN 73 0540-2 s výjimkou.. 
 

Vysvětlení 

Uvedení znění z ČSN 73 0540-2, včetně obdobných, 
následných znění 

Akceptováno 

Nový text bude znít: 

požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla j-
té teplosměnné konstrukce obálky budovy, ve 
W/(m2·K), stanovená pro převažující návrhovou 
vnitřní teplotu θ im v intervalu 18 °C - 22 °C včetně 
podle ČSN 73 0540-2 s výjimkou lehkého 
obvodového pláště, pro jehož neprůsvitné výplně 
se použije požadovaná normová hodnota UN,20 
podle ČSN 73 0540-2 pro vnější stěnu a pro 
průsvitné výplně požadovaná normová hodnota 
UN,20 podle ČSN 73 0540-2 pro výplň otvoru ve 
vnější stěně  
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Vyjádření k vypořádání 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví s vypořádáním. 

170. K přílohám 1 – 3 

Poznatky k této části přinesou hlavně až prováděné 
výpočty    

Nemá charakter připomínky. 

171. K Příloze 4 Graf. znázornění průkazu 
 
a/ V záhlaví umožnit použití znění místo „čísla“, vhodněji 
č.p./ č.or./č.ev. 
 
b/ V záhlaví vytvořit prostor pro  
„parcelní č. pozemku“ 

Akceptováno. 

Viz. materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví s vypořádáním. 

 

172. K příloze 4 Protokol Průkazu Část 
A Identif. údaje Popis hodnocené budovy 

 
Dle našeho názoru není jednoznačné, co je zde myšleno 
pojmem „ Základní členění budovy“ 
 
 

Vysvětleno a akceptováno jinak. 

Základním členěním jsou myšleny údaje typu 

• počet podlaží, 
• rok výstavby, 
• zda je budova podsklepena, 
• zda jsou součástí budovy přístavby apod. 

Tj. popis stavebního a provozního členění, 
návaznost budovy na okolí (samostatně stojící, 
řadový apod.) 

Zpřesnění bylo doplněno do důvodové zprávy. 

Vyjádření k vypořádání 
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Svaz podnikatelů ve stavebnictví s vypořádáním. 

173. K příloze 4 - Protokol Průkazu 
 
V tabulce konstrukcí obálky budovy jejich názvy uvést dle 
tab. v ČSN 73 0540-2-Požadavky (ne např. zde uvedený 
název „fasády“) 

Vysvětlení 

Považujeme za vhodné u dokumentu této úrovně   

Akceptováno 
 
Viz materiál 

Vyjádření k vypořádání 

MPO reagovalo na nesouhlasnou připomínku, 
avšak Svaz podnikatelů ve stavebnictví na další 
výše uvedené vypořádání již nereagoval. 

 

174. K příloze 4 Protokol Průkazu Část 
J Ostatní údaje Obálka budovy 

 
Uspořádání tohoto znění nepovažujeme za přehledné 
a jednoznačné. 
 

Akceptováno 

K větě bude uvedena vysvětlující poznámka pod 
čarou, viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví s vypořádáním. 

Konfederace 
zaměstnavatelů 
a podnikatelský
ch svazů ČR 

175. Dojde ke zvýhodnění rekuperace v rámci 
řízeného větrání. Předpokládáme, že se tato 
zařízení budou více objevovat nejen v projektech 
novostaveb rodinných domů. 

Nemá charakter připomínky. 

 

176. Rozumíme tomu tak, že se požadavky na 
kvalitu obálky se nemění. V praxi se budou 
navrhovány konstrukce stěn se součinitelem 
prostupu tepla s U=0,21 a lepší. 

Nemá charakter připomínky. 

 

177. Vidíme zde další zpřísnění v rámci 
požadavků na technické zařízení budov a tím 

Nemá charakter připomínky. 
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i zdražení výstavby. Obáváme se, že dostupnost 
zdravého bydlení bude změnami přímo ovlivněna. 

Vysvětlení 

Referenční požadavky na technické systémy 
budov neprochází žádnou razantní změnou. 
Největší změna se týká požadavků na systém 
vytápění, kde došlo k reflektování současné 
situace na trhu s vytápěcími systémy. 

Vyhláška implementuje požadavky na optimální 
zdravé vnitřní prostředí, kvalitu vnitřního vzduchu 
a tepelnou pohodu. Lze tedy očekávat vyšší 
dostupnost zdravého bydlení. Je nutno dodat, že 
budovy ve kvalitě BTNSE jsou stavěny již nyní (viz 
důvodová zpráva). Z tohoto důvodu MPO 
neočekává zdražení výstavby nových budov 

 

178. Z pohledu zdravého bydlení a zdravotních 
dopadů na populaci v ČR je nutné, aby „umělá“ 
technická opatření jako jsou řízené větrání, 
rekuperace, či klimatizace řešit primárně 
posouzením zdravotních aspektů a vlivu na vnitřní 
klima budov.  

Před upřednostňováním takových opatření by měly být 
odstraněny pochybnosti o zdravotní nezávadnosti. Nesmí 
docházet k ohrožení a zhoršování dopadů na zdravotní 
stav populace v České Republice. Viz syndrom 
nemocných budov (sick buildings syndrome) 

Nemá charakter připomínky. 

 

179. K čl. II písmenu a). 

V čl. II požadujeme vypuštění písmene a). 

Akceptováno. 

Viz. materiál. 
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Zdůvodnění: 

Účinnost nové metodiky výpočtu energetické náročnosti 
budov musí být stanovena ve všech parametrech 
jednotně a s dostatečným časovým odstupem tak, aby se 
energetičtí specialisté a zpracovatelé softwaru byli 
schopni na tento stav připravit. 

Vyjádření k vypořádání 

Konfederace zaměstnavatelů a podnikatelských 
svazů ČR souhlasí s vypořádáním. 

 

 

180. 1 / odst. (a)  

Upravit znění s vypuštěním / upravením sousloví „nové 
budovy“ 

Odůvodnění: 

Od 1. 1. 2020 budou ve smyslu zák. 406/2000 Sb. 
všechny budovy navrhovány jako budovy „s téměř 
nulovou spotřebou energie“. Znění se samotným pojmem 
„nové budovy“ považujeme potom za zavádějící. Ani např. 
v Příl. 1 Tab.1 vyhlášky není uveden pojem „nové budovy“   

Vysvětleno. 

S ohledem na nutnou provázanost na zákon, kde 
se pojem stále vyskytuje, není možné pojem úplně 
odstranit. 

Navíc navržené znění „Budova s téměř nulovou 
spotřebou energie (tj. každá nová budova)“, který 
byl následně zaslán, nelze z hlediska legislativně-
technických pravidel přijmout. Text musí mít jasný 
právní formát. V legislativním předpise nelze 
využívat takto navržené znění. 
 

 
Vyjádření k vypořádání 

MPO reagovalo na nesouhlasnou připomínku, 
avšak Konfederace zaměstnavatelů 
a podnikatelských svazů ČR na další výše 
uvedené vypořádání již nereagoval. 

181. 3 / odst. (2) 

Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené 
budovy a referenční budovy se stanovují výpočtem na 

Akceptováno jinak. 
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základě příslušné projektové dokumentace vypracované 
v úrovni požadované stavebním zákonem a v souladu 
s upřesněními... 

Odůvodnění: 

Termín dokumentace je velmi obecný, chybí zde 
návaznost na stavební zákon a příslušné vyhlášky (např. 
o dokumentaci staveb). 

Bude doplněno slovo „projektová“. Provazování 
na další zákon v situaci, kdy je jeho budoucí znění 
neznámé, nepovažujeme za vhodné řešení. 

Vyjádření k vypořádání 

MPO reagovalo na nesouhlasnou připomínku, 
avšak Konfederace zaměstnavatelů 
a podnikatelských svazů ČR na další výše 
uvedené vypořádání již nereagoval. 

182. 3 / odst. (7) 

Doplnit o odkaz na tyto normy  

Vysvětleno. 

Tato část nebyla předmětem novelizace 

Vyjádření k vypořádání 

Konfederace zaměstnavatelů a podnikatelských 
svazů ČR souhlasí s vypořádáním. 

 

183. 6 / odst. (1) 

Upravit znění s vypuštěním / upravením sousloví „nové 
budovy“ 

Odůvodnění: 

Dtto jako zdůvodnění k §1 odst a). Dále i v dalším textu 

Vysvětleno. 

S ohledem na nutnou provázanost na zákon, kde 
se pojem stále vyskytuje, není možné pojem úplně 
odstranit. 

Navíc navržené znění „Budova s téměř nulovou 
spotřebou energie (tj. každá nová budova)“ nelze 
z hlediska legislativně-technických pravidel 
přijmout. Text musí mít jasný právní formát. 
V legislativním předpise nelze využívat takto 
navržené znění. 
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Vyjádření k vypořádání 

MPO reagovalo na nesouhlasnou připomínku, 
avšak Konfederace zaměstnavatelů 
a podnikatelských svazů ČR na další výše 
uvedené vypořádání již nereagoval. 

184. 6 / odst. (3) 

V případech změny dokončené budovy, kdy se 
celková… 

Odůvodnění: 

Znění vyhlášky zde pracuje s pojmem budova. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Konfederace zaměstnavatelů a podnikatelských 
svazů ČR souhlasí s vypořádáním. 

 

185. 6 / odst. (3) 

V případech změny dokončené budovy, kdy se 
celková energeticky vztažná plocha rozšiřuje na 
nejméně dvojnásobek původní celkové energeticky 
vztažné plochy,…  
 
Odůvodnění 
 
Rozšíření celkové energeticky vztažné plochy na 
trojnásobek znamená, že až 2/3  finální budovy má 
charakter novostavby! Navrhujeme proto jen 
dvojnásobek, tj. např. obvyklé rozšíření vytápěného 
přízemí o obytné podkroví. 

Akceptováno částečně 

Nový text bude znít 

V případech změny dokončené budovy, kdy se 
celková energeticky vztažná plocha rozšiřuje na 
nejméně dvouapůlnásobek původní celkové 
energeticky vztažné plochy,… 

Ministerstvo se přiklonilo k dvouapůlnásobku 
z důvodu, aby nebylo znemožněno realizovat 
rekonstrukce vestavěných podkroví 

Vyjádření k vypořádání 
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 Konfederace zaměstnavatelů a podnikatelských 
svazů ČR souhlasí s vypořádáním. 

 

 

186. 8 / odst. (2) písm. a) 

a)dosaženo klasifikační třídy mimořádně úsporná 
v případě výstavby nové budovy, pokud je 
respektována efektivita vynaložených prostředků, 
nebo 

Odůvodnění: 

Ne vždy je možno dosáhnout klasifikační třídy mimořádně 
úsporná, pokud mají být opatření vyhodnocena jako 
technicky, ekonomicky a ekologicky proveditelná 

Vysvětleno. 

V případě nové budovy lze téměř vždy navrhnout 
budovu, která by dosahovala klasifikační třídy A, 
pokud budou využity „best practice“. Smyslem 
tohoto ustanovení je, aby stavitel měl k dispozici 
možná opatření, jak budovu vylepšit. § 8 odst. 3 
následně uvádí, že opatření, že musí být 
respektována efektivita vynaložených prostředků. 

Vyjádření k vypořádání 

Konfederace zaměstnavatelů a podnikatelských 
svazů ČR souhlasí s vypořádáním. 

 

 

187. Příloha 1 / odst. (6) 

UN,20,j  požadovaná hodnota součinitele prostupu 
tepla j-té teplosměnné konstrukce obálky budovy, ve 
W/(m2·K), stanovená pro převažující návrhovou 
vnitřní teplotu θ im  v intervalu 18 °C - 22 °C včetně 
podle ČSN 73 0540-2 s výjimkou.. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Konfederace zaměstnavatelů a podnikatelských 
svazů ČR souhlasí s vypořádáním. 
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Odůvodnění: 

Uvedení znění z ČSN 73 0540-2, včetně obdobných, 
následných znění 

 

188. Přílohy č.1-3 

Poznatky k této části přinesou hlavně až prováděné 
výpočty 

Nemá charakter připomínky. 

 

189. Příloha 4 - Graf. znázornění průkazu 

a/ V záhlaví umožnit použití znění místo „čísla“, vhodněji 
č.p./ č.or./č.ev. 

b/ V záhlaví vytvořit prostor pro  

„parcelní č. pozemku“ 

Odůvodnění: 

Považujeme za vhodné u dokumentu této úrovně 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Konfederace zaměstnavatelů a podnikatelských 
svazů ČR souhlasí s vypořádáním. 

 

190. Příloha 4 - Protokol Průkazu (Část 
A Identif. údaje - Popis hodnocené budovy) 

Dle našeho názoru není jednoznačné, co je zde myšleno 
pojmem „ Základní členění budovy“ 

Vysvětleno a akceptováno jinak. 

Základním členěním jsou myšleny údaje typu 

• počet podlaží, 
• rok výstavby, 
• zda je budova podsklepena, 
• zda jsou součástí budovy přístavby apod. 
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Tj. popis stavebního a provozního členění, 
návaznost budovy na okolí (samostatně stojící, 
řadový apod.) 

Zpřesnění bylo doplněno do důvodové zprávy. 

Vyjádření k vypořádání 

Konfederace zaměstnavatelů a podnikatelských 
svazů ČR souhlasí s vypořádáním. 

 

191. Příloha 4 - Protokol Průkazu (Část F - 
Obálka budovy) 

V tabulce konstrukcí obálky budovy jejich názvy uvést dle 
tab. v ČSN 73 0540-2-Požadavky (ne např. zde uvedený 
název „fasády“) 

Odůvodnění: 

Považujeme za vhodné u dokumentu této úrovně   

Akceptováno 
 
Viz materiál 

Vyjádření k vypořádání 

Konfederace zaměstnavatelů a podnikatelských 
svazů ČR souhlasí s vypořádáním. 

 

192. Příloha 4  - Protokol Průkazu (Část 
J Ostatní údaje - Obálka budovy) 

Průkaz není součástí projektové dokumentace 
stavebního záměru. 

Odůvodnění: 

Uspořádání tohoto znění nepovažujeme za přehledné 
a jednoznačné. 

Akceptováno. 

Bude doplněna vysvětlující poznámka, viz 
materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Konfederace zaměstnavatelů a podnikatelských 
svazů ČR souhlasí s vypořádáním. 
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Svaz průmyslu 
a dopravy 

193. bodu 1 (§ 3 odst. 3) 
Požadujeme jasně vymezit, jak je definována „optimální 
úroveň zdravého vnitřního prostředí, kvality vnitřního 
vzduchu a tepelné pohody“. 

Odůvodnění 

Z předloženého návrhu není zřejmé, co vše určuje 
„optimální úroveň zdravého vnitřního prostředí, 
kvality vnitřního vzduchu a tepelné pohody“. Zda je 
tento stav vymezen např. odpovídajícími technickými 
normami (pak je vhodné v návrhu vyhlášky alespoň 
formou poznámky pod čarou na tyto normy odkázat), 
nebo jiným způsobem.  

V rámci odůvodnění této úpravy se mj. uvádí: „Tyto 
požadavky budou splněny, budou-li zajištěny požadavky 
např. na dodávku čerstvého vzduchu, zajištěna 
dostatečná teplota v místnostech ve spojení s typickým 
využitím budovy. 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.“ 
Z odůvodnění však není zřejmé, zda je tento výčet 
konečný, nebo zda vychází ještě z jiných požadavků. 

Dáváme proto ke zvážení, aby byl tento termín (optimální 
úroveň zdravého vnitřního prostředí, kvality vnitřního 
vzduchu a tepelné pohody) na úrovni vyhlášky specificky 
vymezen. 

Vysvětleno. 

 

Zohlednění „optimální úroveň zdravého vnitřního 
prostředí, kvality vnitřního vzduchu a tepelné 
pohody“ je součástí Přílohy č. 5 a typických profilů 
užívání. Příloha č. 5 uvádí: „V případě úpravy 
profilu typického užívání budovy uvedeného 
v ČSN 730331-1, Příloha B se vstupní hodnota 
definující stav vnitřního prostředí jako je množství 
větracího čerstvého vzduchu, návrhová vnitřní 
teplota pro režim vytápění a chlazení nebo 
osvětlenost vnitřních prostor.“  

Nelze konkrétně pojem definovat, protože 
dokumentů vymezující tento pojem je velké 
množství.  

Zdravé vnitřní prostředí je zajišťováno např.:  

• zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Vyhláškou 6/2003 Sb., ze dne 16. prosince 
2002, kterou se stanoví hygienické limity 
chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 
místností některých staveb 

• vyhláška 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů 

• vyhláškou 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení 
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a provozoven pro výchovu a vzdělávání 
dětí a mladistvých 

• nařízením vlády 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
aj. 

Termín „tepelná pohoda“ je bez definice uváděn již 
v některých platných právních dokumentech 
např.: 

• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby  

• Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti účinnosti užití energie 
při rozvodu tepelné energie a vnitřním 
rozvodu tepelné energie a chladu aj. 

Prostředí v budovách se věnuje spousta 
technických norem. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy souhlasí 
s vypořádáním. 

 

V Praze dne 16. dubna 2020 

Vypracoval(a): Ing. Vojtěch Svoboda, Ing. Hana Schvarczová Podpis: 
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