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OSNOVA 
O čem budeme mluvit? 

- NOVINKY V LEGISLATIVĚ 
 

- PRINCIP VÝPOČTU A HODNOCENÍ ENEREGTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
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PŘEDSTAVENÍ 
 

 

Jiří Cihlář  
 

- Vedoucí oddělení energetických úspor - DEA Energetická agentura, s. r. o. 

- Energetický auditor – oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu 

 

 

praxe:  - 1 rok v neziskovém sektoru – Centrum pasivního domu 

  - 7 let v soukromé sféře – DEA Energetická agentura 

 

specializace:  - výpočtové modely v energetice, životním prostředí, financování projektů 

    - optimalizace projektů – cost x benefit z pohledu spotřeby energie 

  - dotační poradenství – vedení projektů se spolufinancováním z fondů EU 

  - energetická náročnost budov, nízkoenergetické stavitelství 

  - BREEAM specializované studie 
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PŘEDSTAVENÍ 
DEA Energetická agentura, s.r.o. 

Energetické 
poradenství 

Projekce 

Dotační 
poradenství 

Výběrové 
řízení 

Dozory 
staveb 



 
ZÁKON O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ 

 
SOUVISLOSTI A NOVINKY 
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PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY ZÁKONA 

zákon 406/2000 Sb. 
o hospodaření energií 

NUTNÁ NOVELIZACE VŠECH SOUVISEJÍCÍCH VYHLÁŠEK 

největší změny od roku 2000, kdy zákon vzniknul 

vyhláška 480/2012 
Energetický audit a posudek 

- původně č. 213/2001 – mění obsah energetického auditu + přidává pojem 
energetický posudek 

vyhláška 118/2013 
Energetičtí specialisté 

- nová vyhláška – vymezuje pojem energetický specialista, požadavky na 
kvalifikaci, zkoušky, průběžné vzdělávání atd. 

vyhláška 193/2013 
Kontroly klimatizací 

- původně č. 277/2007 – mění drobnosti a hlavně mění formu výstupu – 
protokol o kontrole 

vyhláška 194/2013 
Kontroly kotlů 

- původně č. 276/2007 – mění formu výstupu – protokol o kontrole + 
přidává kompletně kontroly otopných soustav 

vyhláška 78/2013 
Energetická náročnost budov 

- původně č. 148/2007 Sb. – zcela nový obsah 

+ několik dalších vyhlášek 
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ZÁKON 406/2000 Sb. - 5 hlavních novinek od 2013 
obecně pro všechna dělení – vlastníky, typy budov 

Rekonstrukce 
budovy 

1. Výstavba a rekonstrukce budov na tzv. 
NÁKLADOVĚ OPTIMÁLNÍ ÚROVNI 

 

 

2. Postupné zavedení výstavby tzv. BUDOV S TÉMĚŘ 
NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE – pasivní budovy 

 

 

3. Přísnější kontrola kvality projektu – Závazné 
stanovisko DOSS – SEI 

 

 

4. Povinné doložení průkazu při prodeji a pronájmu 
nemovitosti 

 

 

5. Průkaz postupně jako součást dokumentace domu 
– obdoba technického průkazu u auta 

Výstavba nové 
budovy 

Výstavba nové 
budovy 

Výstavba nové 
budovy 

Rekonstrukce 
budovy 

Prodej  
budovy 

Pronájem 
budovy 

Provozování / 
vlastnictví 

 od 2013 

 od 2016 

 od 2013 

 od 2013 

 od 2013 
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VÝSTAVBA NOVÝCH BUDOV 
Příklad postupného náběhu povinnosti 

2012 2013 2014 2015-17 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

podlahová 
plocha nad  
1 500 m2 

podlahová 
plocha  mezi  

350 - 1 500 m2 

podlahová 
plocha pod  

350 m2 

nákladově optimální 

nákladově optimální budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

nákladově optimální 

Rozhodné datum = podání žádosti o stavební povolení 
 
Již nyní je nutné začít stavby projektovat jinak 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie 
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PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVISTOSTÍ 
Příklad postupného náběhu povinnosti  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

prodej celé 
budovy 

pronájem celé 
budovy 

pronájem části 
budovy (bytu)* 

- povinnost předat kupujícímu průkaz – lze nahradit vyúčtováním energií za 3 roky prodej části 
budovy (bytu)* 

- povinnost předat kupujícímu doklad = průkaz o energetické náročnosti budovy 

- totéž jako pro prodej části budovy (bytu) 

Budova nemusí nic splňovat!! 
 
Předání PENB kupujícímu při podpisu kupní smlouvy 

Všechny budovy až na výjimky 
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VÝJIMKY – PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI  
Vymezení v zákonu 

1) Budovy se vztažnou plochou pod 50 m2 

 

2)  Památkově chráněné objekty 
 

3) Budovy pro bohoslužby a náboženské účely 

 

4) Stavby pro rodinnou rekreaci 

 

5) Průmyslové, výrobní a dílenské provozy se spotřebou do 700 GJ ročně 

  

 

 1. NEMUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PŘI 
VÝSTAVBĚ A REKONSTRUKCI 

 

2. NEMUSÍ DOKLÁDAT PRŮKAZ PŘI PRODEJI A 
PRONÁJMU (kromě památkově chráněných) 



 
PRINCIP VÝPOČTU A HODNOCENÍ 

 
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 

 



 
 

 
  Dodaná energie 

 
 

   VYPOČTENÁ SPOTŘEBA ENERGIE 

VNITŘNÍ 
PROSTŘEDÍ 

teplota, vlhkost, 
kvalita vzduchu, 

osvětlení 
 

POTŘEBA TEPLÉ 
VODY 

Potřeba energie 

Zdroj energie 

Systémová hranice 

Chlazení 

Osvětlení 

Vnitřní zisky 

Teplá voda 

Větrání 

Vytápění 

Větrání 

Solární zisky 

 
 
 

TECHNICKÉ 
SYSTÉMY 
BUDOVY 

 

 

Prostup tepla 

Denní osvětlení 

Ztráty technických systémů 

Pomocná energie 

 
Energie 

prostředí 
 

Primární energie 
 

Neobnovitelné zdroje energie 

Obnovitelné zdroje energie 
Paliva 

PRINCIP VÝPOČTU 
ENERGETICKÉ  

NÁROČNOSTI  

BUDOVY 

 

 

 

Energetické 
vstupy 
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METODIKA HODNOCENÍ – UKAZATELE EN. NÁROČNOSTI 
dle vyhl. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov 

VYPOČTENÁ SPOTŘEBA 

- ukazatel spotřeba vztažená 
na podlahovou plochu 

- to porovnám s pevně 
danými třídami 

 

 

JEDEN UKAZATEL – celková 
spotřeba v kWh/m2 za rok 
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METODIKA HODNOCENÍ – UKAZATELE EN. NÁROČNOSTI 
dle vyhl. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 
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UKAZATEL 1 – Uem – PROSTUP TEPLA OBÁLKOU 
Cíl – snížení tepelných ztrát prostupem konstrukcemi – kvalitní izolace a materiály 

Hodnocení ukazatele C ÚSPORNÁ

1) PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem charakterizuje tepelně 
technickou kvalitu konstrukcí oddělujících vytápěný prostor od venkovního 
prostředí nebo nevytápěného prostoru. Pro splnění požadavku musí být vypočtená 
hodnota nižší než požadovaná (třída C).

Průměrný součinitel prostupu 
tepla - HODNOCENÁ BUDOVA 0,292 W/m2.K

Průměrný součinitel prostupu 
tepla - REFERENČNÍ BUDOVA 0,301 W/m2.K

1 

- Zásadní vliv má:  

- TVAR, PROSKLENÍ, KVALITA KONSTRUKCÍ  

- ÚČEL NÁVRHU – novostavba x rekonstrukce – rozdíl 20% 

- Naopak vliv nemá:  

- ORIENTACE, TYP ZDROJE, ZPŮSOB, VĚTRÁNÍ, CHLAZENÍ  

 

NZÚ – ZÁVAZNÉ KRITÉRIUM – OBLAST A (rekonstrukce), B (novostavby – pasivní domy) 
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UKAZATEL 1 – Uem – PROSTUP TEPLA OBÁLKOU 
Cíl – snížení tepelných ztrát prostupem konstrukcemi – kvalitní izolace a materiály 

1 
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2 

UKAZATEL 2 – CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE 
Cíl – co nejúčinnější systémy TZB – zdroje, rozvody, koncové prvky 

- Zásadní vliv má:  

- OBÁLKA (předchozí kritérium), ÚČINNOST TZB – výroba, distribuce, sdílení 

- Naopak vliv nemá:  

- VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ – ENERGIE PROSTŘEDÍ – také energie! 

- TYP PALIVA – elektřina, dřevo, zemní plyn 

 

NZÚ – TOTO KRITÉRIUM NEPOUŽÍVÁ (využívá potřebu tepla na vytápění) 
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UKAZATEL 2 – CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE 
Cíl – snížení tepelných ztrát prostupem konstrukcemi – kvalitní izolace a materiály 
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3 

UKAZATEL 3 – NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE 
Cíl – využití OZE – tepelná čerpadla, biomasa, solární kolektory 

- Zásadní vliv má:  

- OBÁLKA + ÚČINNOST TZB (předchozí kritéria) 

- Tzv. FAKTOR PRIMÁRNÍ ENERGIE – stanoveno ve vyhl. č. 78/2013 Sb.  

- Naopak vliv nemá:  

- Všechny využité parametry mají vliv 

 

NZÚ – ZÁVAZNÉ KRITÉRIUM U OBLASTI B (novostavby – pasivní domy) 

VELKÝ PROBLÉM U ČISTÉ ELEKTŘINY – RD s přímotopy 
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UKAZATEL 3 – NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE 
Cíl – využití OZE – tepelná čerpadla, biomasa, solární kolektory 



 

děkuji za pozornost 
 

volná diskuse… 
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