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Podrobnosti spln ní požadavk  na energetickou náro nost budovy 

 

(1) M rná spot eba energie budovy se stanoví: 

 

EPA = 277,8 x EP/Ac   v kWh/(m2.rok), 

EP je vypo tená celková ro ní dodaná energie v GJ/rok, 

Ac je celková podlahová plocha v m2. 

 

p i emž 

a) dodaná energie do budovy na její systémové hranici se stanoví v souladu s národními 
normami zavád jící evropské normy EN 15203 a EN 15315, p ípadn  normami je 
nahrazujícími, 

b) pro energetické systémy stanovené v souladu s národními normami zavád jící evropskou 
normu EN 15315 p ípadn  normami ji nahrazujícími, 

c) v etn  užite né energie dodávané energetickými systémy budovy k poskytování 
požadovaných služeb stanovené v souladu s národními normami zavád jící evropské 
normy EN 15203 a  EN 15315 p ípadn  normami ji nahrazujícími, 

d) požadovaná osv tlenost s nízkou spot ebou energie na sdružené a um lé osv tlení se 
stanoví v souladu s technickými normami SN EN 12464-1 a SN 73 4301 a 
hygienickými požadavky, 

e) spln ní porovnávacích ukazatel  podle § 4 odst. 1  se ov uje a hodnotí pomocí výpo t  
nebo m ení podle technických norem SN 73 0540 a jejích normativních odkaz  a 
souvisejících norem a p edpis , SN EN 12454-1, SN 36 0020-1 a jejich normativních 
odkaz  a souvisejících norem a p edpis , SN EN ISO 13790, SN EN 12831, v souladu 
s národními normami zavád jící evropské normy prEN 14335, EN 13465, prEN 15242, 
prEN 15241 p ípadn  normy je nahrazující a dalších pro pot eby topné soustavy, v trání 
a klimatizaci a jejich regulaci, jejich normativních odkaz  a souvisejících norem a 
p edpis , SN EN 12454-1, SN 36 0020-1 a dalších pro osv tlení a jejich normativních 
odkaz  a souvisejících norem a p edpis , SN 06 0320 Oh ívání užitkové vody a 
v souladu s národními normami zavád jící evropskou normu prEN 15316 Topné systémy 
budov p ípadn  normami ji nahrazujícími, 

f) bilan ní hodnocení se provádí intervalovou výpo tovou metodou stanovenou podle 
technické normy SN EN ISO 13790 Tepelné chování budov – Výpo et pot eby energie 
na vytáp ní nebo v souladu s národními normami zavád jící evropské normy prEN 14335 
Výpo tová metoda pro stanovení energetických pot eb a ú innosti soustav a prEN 15315 
Topné systémy budov – Celková spot eba energie, primární energie a emise CO2 
p ípadn  normy je nahrazující, nebo intervalovou výpo tovou metodou hodinovou, nebo 
s ješt  kratším asovým intervalem, s odlišnými podrobnostmi metod výpo tu a 
vstupních údaj  podle technických norem a p edpis  v souladu s SN 06 0320 Oh ívání 
užitkové vody a v souladu s národními normami zavád jící evropskou normu prEN 
15316 Topné systémy budov p ípadn  normami ji nahrazujícími, 
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(2) T ída energetické náro nosti hodnocené budovy se stanoví dle následující tabulky 
pro vypo tenou m rnou spot ebu energie v kWh/(m2.rok), jejíž hodnota je zaokrouhlena na 
celé íslo, p i emž íslice 5 se zaokrouhluje sm rem nahoru. M rné spot eby energie 
v kWh/(m2 .rok) ve t íd  C jsou pro vyjmenované druhy budov hodnotami referen ními. 

Druh budovy   A B C D E F G
Rodinný d m < 51 51 - 97 98 - 142 143 - 191 192 - 240 241 - 286 > 286
Bytový d m < 43 43 - 82 83 - 120 121 - 162 163 - 205 206 - 245 > 245
Hotel a restaurace < 102 102 - 200 201 - 294 295 - 389 390 - 488 489 - 590 > 590
Administrativní  < 62 62 - 123 124 - 179 180 - 236 237 - 293 294 - 345 > 345
Nemocnice  < 109 109 - 210 211 - 310 311 - 415 416 - 520 521 - 625 > 625
Vzd lávací za ízení < 47 47 - 89 90 - 130 131 - 174 175 - 220 221 - 265 > 265
Sportovní za ízení < 53 53 - 102 103 - 145 146 - 194 195 - 245 246 - 297 > 297
Obchodní < 67 67 - 121 122-183 184 - 241 242 - 300 301 - 362 > 362

(3) Pro ostatní budovy, které neodpovídají druhu budovy podle tabulky uvedené 
v odst. 2 se t ída energetické náro nosti stanoví v souladu s národními normami zavád jící
evropskou normu prEN 15217, p ípadn  normami ji nahrazujícími. 

(4) Tabulka slovního vyjád ení t íd energetické náro nosti budovy 

T ída energetické 
náro nosti budovy 

Slovní vyjád ení energetické náro nosti 
budovy

A Mimo ádn  úsporná 
B Úsporná
C Vyhovující
D Nevyhovující
E Nehospodárná
F Velmi nehospodárná  
G Mimo ádn  nehospodárná 
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Podrobnosti výpo t  a požadované vstupní údaje pro hodnocení energetické náro nosti 
budov 

 

(1) Pro spln ní požadavk  podle § 3 vyhlášky se energetická náro nost referen ní 
budovy stanoví bilan ním hodnocením. P i výpo tu se zadávají požadované vstupní údaje 
uvedené v technických a národních normách zavád jící evropské normy, nebo je nahrazující. 
Dále pak se pro pot eby vyhlášky stanoví  

a) výpo et pot eby energie 

1. celkový tepelný tok  

pro každou zónu budovy z a každé výpo tové období n se stanoví tepelný 
tok prostupem pro vnit ní výpo tovou teplotu v budov  nebo v zón  budovy (°C).  
Teplota p ilehlého prostoru, prost edí nebo zóny ke konstrukci i (°C) a vn jší teplota 
se stanoví podle technické normy SN 730540-3. Pro ú ely této vyhlášky lze použít 
hodnoty doby trvání výpo tového období t (Ms), viz. tabulka 1. 

Tabulka 1 - P epo et m síc  na Ms  

M síc Po et dní th  
(hodiny) 

t 
(Ms) M síc Po et dní th  

(hodiny) 
t 

(Ms) 
Leden 31 744 2,6784 ervenec 31 744 2,6784 
Únor 28 672 2,4192 Srpen 31 744 2,6784 
B ezen 31 744 2,6784 Zá í 30 720 2,592 
Duben 30 720 2,592 íjen 31 744 2,6784 
Kv ten 31 744 2,6784 Listopad 30 720 2,592 

erven 30 720 2,592 Prosinec 31 744 2,6784 

2. tepelné zisky z vnit ních zdroj  tepla  

Tabulka 2 - asový podíl doby provozu fAPP a pr m rná m rná produkce tepla od 
spot ebi  qAPP

Typ budovy fAPP qAPP

Hotel 0,50 4 
Restaurace 0,25 10 
Administrativní 0,20 15 
Nemocnice 0,20 15 
Vzd lávací za ízení 0,15 5 
Sportovní za ízení 0,25 4 
Obchodní 0,25 10 

Tabulka 3 - M rná produkce tepla od spot ebi  a obyvatel qAPP+OCC

Typ budovy qAPP+OCC

Rodinný, bytový d m 6,00 
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Uvoln né teplo z osv tlení se stanoví podle kolísání spot eby elekt iny s ohledem na 
ro ní pr m r pro každé uvažované výpo tové období n, (-). Pro ú ely této vyhlášky 
lze použít pro nep etržit  užívaný objekt, který nemá podíl sdruženého um lého
osv tlení hodnoty dLI,n podle tabulky 4. 

Tabulka 4 - Národní m sí ní hodnoty parametru dLI,n

M síc dLI,n M síc dLI,n

Leden -0,9 ervenec -0,94
Únor -0,91 Srpen -0,93
B ezen -0,92 Zá í -0,91
Duben -0,93 íjen -0,91
Kv ten -0,94 Listopad -0,89

erven -0,94 Prosinec -0,88

Tabulka 5 - Ro ní po et hodin innosti s p ihlédnutím k typu budovy 

Ro ní po et hodin innosti Typ budovy 
tD tN ttotal

Hotely 3 000 2 000 5 000 
Restaurace 1250 1 250 2 500 
Administrativní 2 250 250 2 500 
Nemocnice 3 000 2 000 5 000 
Vzd lávací za ízení 1800 200 2 000 
Sportovní za ízení 2 000 2 000 4 000 
Obchodní 3 000 2 000 5 000 

Tabulka 6 - Vliv denního sv tla v budovách s regulací osv tlení

Vliv denního sv tla
Typ budovy Zp sob ovládání FD

Ru ní 1,0
Stmívání fotobu kou – stálá osv tlenost 0,9Administrativní, 

sportovní za ízení,
Stmívání fotobu kou – stálá osv tlenost se snímáním denního sv tla 0,8
Ru ní 1,0Hotely, restaurace, 

obchodní Stmívání fotobu kou – stálá osv tlenost 0,9
Ru ní 1,0
Stmívání fotobu kou – stálá osv tlenost 0,9Nemocnice a 

vzd lávací za ízení
Stmívání fotobu kou – stálá osv tlenost se snímáním denního sv tla 0,7
Ru ní 1,0
Stmívání fotobu kou – stálá osv tlenost 0,9Rodinné a bytové 

domy 
Stmívání fotobu kou – stálá osv tlenost se snímáním denního sv tla 0,8

Pozn.: Uvedené hodnoty platí pro alespo  60% instalovaného osv tlení ízeného uvedeným 
typem ovládání  
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Tabulka 7 - Vliv obsazenosti pro budovy s ovládáním osv tlení 

Vliv obsazenosti 
Typ budovy Zp sob ovládání FO

Ru ní 1,0Administrativní a vzd lávací za ízení
Automatické pro  60% zapojeného p íkonu  0,9

Restaurace, sportovní za ízení,
obchodní Ru ní 1,0

Hotely Ru ní 0,7
Nemocnice Ru ní (z ásti automatické ovládání) 0,8
Rodinné a bytové domy Ru ní 1,0
Pozn.: Uvedené hodnoty platí pro automatické ovládání s idlem na p ítomnost z ízené 
alespo  jedno na vnit ní prostor a ve velkých prostorech nejmén  jedno na 30 m2

3. slune ní tepelné zisky 

pro stanovení ú inné sb rné plochy zasklených ploch se korek ní initel rámu (-), 
kterým je podíl pr svitné plochy a celkové plochy zaskleného prvku, uvažuje 
hodnotou FF = 0,3 pro vytáp ní a 0,2 pro chlazení. Stupe  využití tepelných zisk  pro 
vytáp ní se stanoví na základ  numerických referen ních hodnot a0,H a 0,H a závisí 
na dob , kdy je zóna budovy využívána. Stanoví se podle tabulky 8 nebo z asového
obsazení.

Tabulka 8 - Hodnoty numerických parametr  a0,H a referen ní asové konstanty 0,H

Typ budovy a0,H 0,H

Trvale vytáp né budovy více než 12 h denn M sí ní výpo etní
metoda 1,0 15

Budovy vytáp né mén  než 12 h denn 0,8 70

Stupe  využití tepelných ztrát pro chlazení pro každý m síc n a pro každou zónu 
budovy z závisí na referen ním íselném parametru a  (-) a referen ní asové
konstant  (h) podle tabulky 9 nebo je stanoven z asového obsazení budovy. 

0,C

0,C

Tabulka 9 - Hodnoty numerických parametr  a0,C a referen ní asové konstanty 0,C

Typ budovy a0,C 0,C

Trvale chlazené budovy více než 12 h denn M sí ní výpo etní
metoda 1,0 15

Budovy chlazené mén  než 12 h denn 1,0 15

asová konstanta budovy v topném a chladícím režimu (h) se stanoví na základ
vnit ní tepelné kapacity budovy Cm (kJ/m2K), podle tabulky 10. 
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Tabulka 10 - Vnit ní tepelná kapacita pro vybrané konstrukce 

Vnit ní tepelná kapacita budovy Cm

Konstrukce lehká – m rná hmotnost do 600 kg/m3 180
Konstrukce st ední – m rná hmotnost > 600 kg/m3 324
Konstrukce t žká – m rná hmotnost > 1000 kg/m3 468

b) výpo et dodané energie 

1. dodaná energie na vytáp ní

stanoví se výpo tem, kde ú innost výroby energie zdrojem i je gen;H;c;i (-) jejíž 
hodnota se stanoví podle na ízení vlády . 25/2003 Sb., a vyhlášky .150/2001
Sb. Pokud je zdrojem energie tepelné erpadlo, pak gen;H = 1. Ú innost regulace 
zdroje energie i gen;H;ctrl;i (-) se stanoví podle tabulky 11, pokud je zdrojem energie 
tepelné erpadlo, pak gen;H;ctrl = 1. 

Tabulka 11 - Ú innost regulace zdroje energie gen;H;ctrl

Typ regulace gen;H;ctrl

Ru ní 0,95
Automatická 0,97

COPgen;H;c;i (-) je pom r mezi tepelným výkonem a p íkonem zdroje tepla na bázi 
tepelného erpadla i pohán ného elektrickou energií nebo plynem. Systémy bez 
tepelného erpadla mají koeficient COPgen;H;c,i = 1. Hodnota pom ru COPgen;H;c,i  se 
stanoví podle tabulky 12, kde jsou uvedeny parametry p i definované teplot
primárního a topného média. 

Tabulka 12 - P íklady hodnoty COPgen;H;c,i pro systémy s tepelným erpadlem 

Teplotní úrove  pot eby tepla 

supp < 35 °C 35 °C supp < 45 
°C

45 °C supp< 55 
°C

Tepelný zdroj - teplota 
primárního média (°C) 

EHP GHP EHP GHP EHP GHP
Zem  (0°C) / vzduch (7°C) 3,4 1,6 3,8/4,9 1,5 2,5/3,2 1,4
Odpadní teplo (20°C) 6,1 2,6 5,1 2,2 4,4 2,0
Podzemní voda (10°C) 4,7 2,1 5,3 1,9 3,5 1,8
Povrchová voda (5°C) 4,1 1,9 4,5 1,8 2,9 1,7

Pozn.:  EHP – tepelné erpadlo pohán né elekt inou
GHP - tepelné erpadlo pohán né plynem 

supp – je teplota topné vody dodávané z tepelného erpadla do topného systému. 

2. spot eba tepelné energie na vytáp ní VZT jednotkami 

m rný tok vzduchu VZT jednotkou se stanoví jako sou et všech hlavních 
m rných tok  vzduchu zónami z d vodu mechanického v trání v m síci. Korek ní
podíl fc;vent (-) se zavádí z d vodu ovládání na v trací jednotce, která redukuje 
dodávku venkovního vzduchu. Jeho hodnoty jsou stanoveny v tabulce 13.
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Tabulka 13 - Opat ení snižující dodávku venkovního vzduchu pro v trací jednotky 

V trací systém s instalovaným ovládáním fc;vent

Ovládání snižující tok vzduchu nejmén  na 80% maximální kapacity 0,8 
Ovládání snižující tok vzduchu nejmén  na 60% maximální kapacity 0,6 
Ovládání snižující tok vzduchu nejmén  na 40% maximální kapacity 0,4 
Všechny ostatní p ípady 1 

3. dodaná energie na chlazení 

COPgen;C;c;i (-) je pom r mezi chladícím výkonem a p íkonem zdroje chladu i. Jeho 
hodnoty jsou stanoveny v tabulce 14. 

Tabulka 4 - P íklady hodnot COPgen;C pro zdroje chlazení 

Zdroj dodávky chladu COPgen;C

Kompresorové chlazení - nep ímé zp tné chlazení vodou  
Pístový a scroll kompresor (15 – 1 500 kW) 3,7 
Šroubový kompresor (200 – 2 000 kW) 4,5 
Turbokompresor (500 – 8 000 kW) 5,1 
Kompresorové chlazení - p ímé zp tné chlazení vzduchem  
Pístový a scroll kompresor (15 – 1 500 kW) 2,9 
Šroubový kompresor (200 – 2 000 kW) 3,3 
P ímé chlazení vzduchu v zón  - kompaktní systémy (<15 kW)  
Kompaktní okenní klimatizátor 2,6 
Split systém 2,7 
Multi-Split systém 2,8 
P ímé chlazení vzduchu v zón  (>10 kW)  
VRV systém s prom nným pr tokem chladiva 33,5 
Absorp ní chlazení 0,7 

4. spot eba pomocné energie na vytáp ní a chlazení 

spot eba energie na erpací práci ve výpo tovém období n se stanoví na základ  
váhového initele regulace erpadel otopného systému fc;H (-) a váhového initele 
regulace erpadel chladícího systému fc;C (-). Jejich hodnoty jsou stanoveny v 
tabulce 15. 

Tabulka 15 - Váhový initel regulace erpadel fc;H  a fc;C

Typ erpadel fc;H , fc;C

Jednootá kové 1,00 
T íotá kové 0,68 
S prom nnými otá kami 0,54 

5. spot eba pomocné energie na mechanické v trání 

ve výpo tovém období n se stanoví v návaznosti na váhový initel regulace pohonu 
ventilátor  v tracího systému fc;vent (-), jehož hodnoty se stanoví podle tabulky 16. 
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Tabulka 16 - Váhový initel regulace pohonu ventilátor

Typ pohonu fc,vent

Jednootá kový pohon 1,00
T íotá kový pohon 0,68
Pohon s prom nnými otá kami 0,54

M rná spot eba elekt iny ventilátor  event (Ws/m3) se stanoví podle tabulky 
17.

Tabulka 17 - M rná spot eba ventilátor

Ventila ní systém event

Pouze mechanický odtah 1,2
Mechanický p ívod, p ípadn  v kombinaci s mechanickým odtahem, bez 
p ívodu chladícího vzduchu 2

Ostatní p ípady 3

c) spot eba a výroba energie z kombinované výroby elekt iny a tepla 

ú innost výroby elekt iny p i kogenera ním zp sobu výroby tepelné a elektrické 
energie je sou ástí provozních údaj  nebo uvedena ve jmenovitých hodnotách 
typových jednotek. Pokud není ú innost výroby elekt iny z KVET známa, pak se pro 
ú ely vyhlášky stanoví hodnoty ú innosti podle tabulky 18. 

Tabulka 18 - Indikativní hodnoty ú innosti pro r zné druhy KVET 

Plynový 
spalovací

motor 

Naftový
spalovací

motor 
Mikroturbína Stirling v

motor 
Palivový

lánek

Elektrická
ú innost (p i
jmenovitém 
zatížení)

0,21 – 0,38 0,30 – 0,40 0,13 – 0,32 0,10 – 0,25 0,25 – 0,50 

Tepelná ú innost
(p i jmenovitém 
zatížení)

0,45 -  0,61 0,50 – 0,60 0,52 – 0,66 0,61 – 0,95 0,35 – 0,70 

Celková ú innost
(p i jmenovitém 
zatížení)

0,73 – 0,95 0,78 – 0,95 0,70 – 0,90 0,83 – 1,05 0,75 – 0,95 
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Posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti  

alternativních systém  dodávek energie 
 

(1) Technická proveditelnost alternativních systém  a jejich vzájemných kombinací 
závisí na velikosti a typu budovy, její lokalit  a prostorovém umíst ní, na charakteru užívání, 
technickém ešení energetických systém  budovy, velikosti a asovém pr b hu spot eby 
energie v budov . Technická proveditelnost je posuzována již ve fázi koncep ního návrhu 
stavebního ešení budovy a jejích technických za ízení. 

(2) Technická a ekologická proveditelnost se posuzuje zejména z t chto hledisek: 
a) dostupnost centrálního zásobování teplem i blokové výtopny a vzdálenost od 

sítí/zdroje CZT i blokové výtopny; 
b) možnost instalace a využití kombinované výroby elekt iny a tepla (zda je v budov  i   

v okolí zajišt n odpovídající odb r elekt iny a tepla); 
c) možnost dodávek z již existujícího zdroje kombinované výroby elekt iny a tepla, který 

by odpovídal pot ebám hodnocené budovy co do pot ebných dodávek tepla a elekt iny; 
d) zabezpe ení dodávek biomasy i výroby bioplynu pro výrobu tepla (a elekt iny) po 

dobu životnosti instalovaných spalovacích za ízení, vhodnost jejich využití v dané 
lokalit  a budov ; 

e) dostupnost zdroj  geotermální energie, možnosti pro instalaci pláš ových i st ešních 
solárních kolektor  a fotovoltaických lánk  

f) možnosti akumulace tepla, dostupnost zdroje energie (voda, zem) pro tepelná    
erpadla. 

(3) Ekonomická efektivnost energeticky úsporných opat ení se posuzuje podle 
zvláštního právního p edpisu4. 

(4) P ínosy doporu ených technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních energeticky 
úsporných opat ení jsou podkladem pro stanovení t ídy energetické náro nosti hodnocené 
budovy po provedení doporu ených opat ení. 

(5) Doporu ená technicky, ekologicky a ekonomicky efektivní opat ení jsou sou ástí 
protokolu k pr kazu energetické náro nosti budovy p i hodnocení budov podle § 6a odst. 2 
písm. b) a c) zákona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Vyhláška . 213/2001 Sb., ve zn ní vyhlášky . 425/2004 Sb., kterou se vydávají  podrobnosti  náležitostí 
energetického auditu. 
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Vzor pr kazu energetické náro nosti budovy 

 
(1) Protokol 

a) identifika ní údaje budovy 

Adresa budovy (místo, ulice, popisné íslo, PS ):
 
 
 

Ú el budovy:  
Kód obce:  
Kód katastrálního území:  
Parcelní íslo:  

Vlastník nebo spole enství vlastník , pop .
stavebník: 

 
 
 

Adresa: 
 
 
 

I :  
Tel./e-mail:  

Provozovatel, pop . budoucí provozovatel: 
 
 
 

Adresa: 
 
 
 

I :  
Tel./e- mail:  
   Nová budova   Zm na stávající budovy 

   Umíst ní na ve ejn  p ístupném míst  podle § 6a odst. 6 zákona  . 406/2000 Sb. 

b) typ budovy 

  Rodinný d m   Bytový d m   Hotel a restaurace 
  Administrativní budova   Nemocnice   Budova pro vzd lávání 
  Sportovní za ízení   Budova pro velkoobchod a maloobchod 
  Jiný druh budovy – p ipojte jaký: 
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c) užití energie v budov  

1. stru ný popis energetického a technického za ízení budovy 

 

 

 

 

 

 

 

2. druhy energie užívané v budov  

  Elektrická energie   Tepelná energie   Zemní plyn 
  Hn dé uhlí   erné uhlí   Koks 
  TTO   LTO   Nafta 
  Jiné plyny   Druhotná energie   Biomasa 
  Ostatní obnovitelné zdroje – p ipojte jaké:  
  Jiná paliva – p ipojte jaká:  

3. hodnocená díl í energetická náro nost budovy EP 

  Vytáp ní (EPH)   P íprava teplé vody (EPDHW) 
  Chlazení (EPC)   Osv tlení (EPLight) 
  Mechanické v trání (v . zvlh ování) (EPAux;Fans) 

d) technické údaje budovy  

1. stru ný popis budovy 
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2. geometrické charakteristiky budovy 

Objem budovy V – vn jší objem vytáp né budovy (m3)
Celková plocha obálky A – sou et vn jších ploch ochlazovaných 
konstrukcí ohrani ujících objem budovy (m2)
Celková podlahová plocha budovy Ac (m2)
Objemový faktor tvaru budovy A/V (m2/m3)

3. klimatické údaje a vnit ní výpo tová teplota 

Klimatické místo 
Venkovní návrhová teplota v topném období e (°C) 
P evažující vnit ní výpo tová teplota v topném období i (°C) 

4. charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy 

Ochlazovaná konstrukce 
Plocha
A (m2)

Sou initel
prostupu tepla
U (W/m2K) 

M rná ztráta 
konstrukce

prostupem tepla 
HT (W/K) 

Tepelné vazby mezi konstrukcemi 
Celkem 

5. tepeln  technické vlastnosti budovy

Požadavek podle § 6a Zákona Jednotka Hodnocení
1. Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejmén
takový tepelný odpor, že jejich vnit ní povrchová teplota nezp sobí
kondenzaci vodní páry. 
2. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný 
sou initel prostupu tepla a initel prostupu tepla. 
3. U stavebních konstrukcí nedochází k vnit ní kondenzaci vodní páry 
nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funk ní zp sobilost po 
dobu p edpokládané životnosti. 
4. Funk ní spáry vn jších výplní otvor  mají nejvýše požadovanou 
nízkou pr vzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového plášt
budovy jsou tém  vzduchot sné, s požadovan  nízkou celkovou 
pr vzdušností obvodového plášt .
5. Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty, 
zajiš ovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnit ním povrchu. 
6. Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i 
letním období, snižující riziko jejich p ílišného chladnutí a p eh ívání.
7. Budova má požadovaný nízký pr m rný sou initel prostupu tepla 
obvodového plášt  Uem

Pozn. Hodnoty 1., 2., 3.  p evzaty z projektové dokumentace. 
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6. vytáp ní 

Topný systém budovy   
Typ zdroje energie  
Použité palivo  
Jmenovitý tepelný výkon kotle (kW)  
Pr m rná ro ní ú innost zdroje energie (%)    Výpo et   M ení   Odhad 

Ro ní doba využití zdroje (hod./rok)    Výpo et   M ení   Odhad 

Regulace zdroje energie  
Údržba zdroje energie    Pravidelná   Pravidelná smluvní   Není 

P evažující typ topné soustavy   
P evažující regulace topné soustavy  
Rozd lení topných v tví podle orientace budovy    Ano   Ne 
Stav tepelné izolace rozvod  topné soustavy5  

7. díl í hodnocení energetické náro nosti vytáp ní 

 Bilan ní 
Dodaná energie na vytáp ní Qfuel,H (GJ/rok)  
Spot eba pomocné energie na vytáp ní QAux,H (GJ/rok)  
Energetická náro nost vytáp ní EPH = Qfuel,H + QAux,H (GJ/rok)  
Energetická náro nost vytáp ní referen ní budovy Rrq,H (GJ/rok)  
M rná spot eba energie na vytáp ní vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPH,A (kWh/(m2.rok)) 

 

8. v trání a klimatizace 

Mechanické v trání 
Typ v tracího systému  
Tepelný výkon (kW)  
Jmenovitý elektrický p íkon systému v trání (kW)  
Jmenovité pr tokové množství vzduchu (m3/hod)  
P evažující regulace v trání  
Údržba v tracího systému   Pravidelná   Pravidelná smluvní   Není 

Zvlh ování vzduchu 
Typ zvlh ovací jednotky  
Jmenovitý p íkon systému zvlh ování (kW)  
Použité médium pro zvlh ování   Pára   Voda 
Regulace klimatiza ní jednotky  
Údržba klimatizace   Pravidelná   Pravidelná smluvní   Není 

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvod    
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Chlazení
Druh systému chlazení 
Jmenovitý el. p íkon pohonu zdroje chladu  (kW) 
Jmenovitý chladící výkon (kW) 
P evažující regulace zdroje chladu 
P evažující regulace chlazeného prostoru 
Údržba zdroje chladu   Pravidelná   Pravidelná smluvní   Není 

Stav tepelné izolace rozvod  chladu7

9. díl í hodnocení energetické náro nosti mechanického v trání (v . zvlh ování) 

Bilan ní
Spot eba pomocné energie na mech. v trání QAux;Fans (GJ/rok) 
Dodaná energie na zvlh ování Qfuel,Hum (GJ/rok) 
Energetická náro nost mechanického v trání (v . zvlh ování) 
EPAux;Fans = QAux;Fans + Qfuel,Hum (GJ/rok) 
Energetická náro nost mech. v trání referen ní budovy Rrq,Fans
(GJ/rok)
M rná spot eba energie na mech. v trání vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPFans,A (kWh/(m2.rok))

10. díl í hodnocení energetické náro nosti chlazení 

Bilan ní
Dodaná energie na chlazení Qfuel,C (GJ/rok)
Spot eba pomocné energie na chlazení QAux,C (GJ/rok)
Energetická náro nost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C (GJ/rok)
Energetická náro nost chlazení referen ní budovy Rrq,C (GJ/rok) 
M rná spot eba energie na chlazení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPC,A (kWh/m2.rok))

11. p íprava teplé vody (TV) 

Druh p ípravy TV 
Systém p ípravy TV v budov   Centrální   Lokální   Kombinovaný

Použitá energie 
Jmenovitý p íkon pro oh ev TV (kW) 
Pr m rná ro ní ú innost zdroje p ípravy (%)   Výpo et   M ení   Odhad

Objem zásobníku TV (litry) 
Údržba zdroje p ípravy TV   Pravidelná   Pravidelná smluvní   Není 

Stav tepelné izolace rozvod  TV7
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12. díl í hodnocení energetické náro nosti p ípravy teplé vody 

Bilan ní
Dodaná energie na p ípravu TV Qfuel,DHW (GJ/rok)
Spot eba pomocné energie na p ípravu TV QAux,DHW (GJ/rok)
Energetická náro nost p ípravy TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW (GJ/rok)
Energetická náro nost p ípravy TV referen ní budovy Rrq,DHW (GJ/rok) 
M rná spot eba energie na osv tlení vztažená na celkovou podlahovou 
plochu EPDHW,A (kWh/m2.rok))

13. osv tlení

Typ osv tlovací soustavy 
Celkový elektrický p íkon osv tlení budovy 
Zp sob ovládání osv tlovací soustavy 

14. díl í hodnocení energetické náro nosti osv tlení

Bilan ní
Dodaná energie na osv tlení Qfuel,Light,E (GJ/rok)
Energetická náro nost osv tlení EPLight = Qfuel,Light,E (GJ/rok)
Energetická náro nost osv tlení referen ní budovy Rrq,Light
(GJ/rok)
M rná spot eba energie na osv tlení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPLight,A (kWh/(m2.rok))

15. ukazatel celkové energetické náro nosti budovy 

Bilan ní
Energetická náro nost budovy EP (GJ/rok) 
Energetická náro nost referen ní budovy Rrq (GJ/rok) 
Vyjád ení ke spln ní požadavk  na energetickou náro nost
budovy
M rná spot eba energie na celkovou podlahovou plochu EPA
(kWh/m2.rok))
T ída energetické náro nosti hodnocené budovy 
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e) energetická bilance budovy pro standardní užívání 

1. dodaná energie z vn jší strany systémové hranice budovy stanovená bilan ním 
hodnocením

Vypo tené množství 
dodané energie

Energie skute n
dodaná do budovy Jednotková cena

Energonositel
GJ/rok GJ/rok K /GJ

Celkem 

2. energie vyrobená v budov

Vypo tené množství vyrobené 
energieDruh zdroje energie 
GJ/rok

Celkem 

f) ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systém  a kogenerace u nových 
budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2

  Místní obnovitelný zdroj energie   Kogenerace 
  Dálkové vytáp ní nebo chlazení   Blokové vytáp ní nebo chlazení 
  Tepelné erpadlo   Jiné 

1. postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky 
dostupných a vhodných alternativních systém  dodávek energie 
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Výpo et, ekonomická analýza  

g) doporu ená technicky a ekonomicky vhodná opat ení pro snížení energetické 
náro nosti budovy 

1. doporu ená opat ení 

 Popis opat ení
Úspora
energie

(GJ)

Investi ní
náklady
(tis. K )

Prostá
doba

návratnosti

Úspora celkem se zahrnutím synergických vliv

2. hodnocení budovy po provedení doporu ených opat ení 

Bilan ní
Energetická náro nost budovy EP (GJ/rok) 
T ída energetické náro nosti 
M rná spot eba energie na celkovou podlahovou plochu
(kWh/m2.rok)
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h) další údaje

1. dopl ující údaje k hodnocené budov

2. seznam podklad  použitých k hodnocení budovy 

(2) Doba platnosti pr kazu a identifikace zpracovatele 

Doba platnosti pr kazu  
Pr kaz vypracoval 

Osv d ení . Dne:
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(2) Grafické znázorn ní pr kazu energetické náro nosti budovy 

a) Grafického znázorn ní pr kazu je umíst no symetricky na bílém podklad  formátu A4 
(210 x 297 mm) a samotná šablona má rozm r 180 x 232 mm. 

b) Tvar a velikost použitého a p edepsaného písma: 
Je použito standardního fontu Arial, p ípadn  Arial tu né velikosti 33 (záhlaví 
pr kazu); velikost 24 (klasifika ní t ídy a klasifika ní hodnocení) a velikost 14 (text 
pr kazu).

d) Údaje na grafickém znázorn ní musí být nejmén  v rozsahu: 

1. typ budovy nebo ásti budovy, místní ozna ení budovy, adresa budovy,
2. za azení budovy do klasifika ní t ídy podle bilan ního hodnocení, 
3. za azení budovy do klasifika ní t ídy podle bilan ního hodnocení, kterou je možno 

dosáhnout po provedení doporu ených opat ení pro technicky a ekonomicky 
efektivní snížení energetické náro nosti budovy, 

4. celková vypo tená ro ní dodaná energie v GJ stanovená bilan ním hodnocením 
v sou asném stavu a po provedení doporu ených opat ení pro technicky a 
ekonomicky efektivní snížení energetické náro nosti budovy, 

5. m rná vypo tená ro ní spot eba energie v kWh/m2 v sou asném stavu a po 
provedení doporu ených opat ení pro technicky a ekonomicky efektivní snížení 
energetické náro nosti budovy, 

6. dodaná energie pro pokrytí jednotlivých díl ích pot eb v procentech, 
7. platnost pr kazu,
8. tituly, jméno a p íjmení osoby, která vypracovala energetický pr kaz budovy, 

v etn  identifika ního ísla osv d ení o odborné zp sobilosti. 

e) Použité barvy 
CMYK – cyan, magenta, žlutá, erná. 

P íklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % erná

f) Barevnost jednotlivých prvk

Šipky Kód barvy 

A X0X0
B 70X0
C 30X0
D 00X0
E 03X0
F 07X0
G 0XX0

Barva ráme ku X070

Barva pozadí šipky udávající klasifika ní t ídu hodnocené budovy je bílá. 
Celý text je erný. Pozadí je bílé. 
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(3) Grafické znázorn ní  

PR KAZ  ENERGETICKÉ  
NÁRO NOSTI  BUDOVY 

Typ budovy, místní ozna ení Hodnocení budovy 
Adresa budovy 
Celková podlahová plocha: 

stávající 
stav 

po realizaci 
doporu ení

   

 
  

 
  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

M rná vypo tená ro ní spot eba energie v kWh/m2rok XY XY 

Celková vypo tená ro ní dodaná energie v GJ XY XY 

Podíl dodané energie p ipadající na: 

Vytáp ní Chlazení V trání Teplá voda Osv tlení 

% % % % % 

Doba platnosti pr kazu  

Jméno a p íjmení   
Pr kaz vypracoval 

Osv d ení .  

 G

 F

 E

 D

 C 

 B 

 A 
B

C 
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Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem vypracování pr kazu energetické 
náro nosti budov podle vyhlášky . 148/2007 Sb. 

1. související právní a technické p edpisy, p ípadn  p edpisy a normy je nahrazující 
v platném zn ní;                

2. podrobnosti vypracování pr kazu energetické náro nosti – základní pojmy; 

3. rozsah budov pro které se hodnocení zpracovává; 

4. porovnávací ukazatele pro hodnocení budovy, jejích stavebních konstrukcí a jejich 
styk ;            

5. porovnávací ukazatele technických za ízení budovy pro dosažení její nízké 
energetické náro nosti;

6. podmínky stanovení energetické náro nosti budovy bilan ním hodnocením;  

7. operativní hodnocení energetické náro nosti budovy, metodika a podmínky 
použitelnosti p i prokazování spln ní požadavk  podle § 6a odst. 1 zákona .
406/2006 Sb.;                  

8. výpo tové hodnoty charakterizující standardizované užívání budovy; 

9. alternativní systémy vytáp ní a posouzení jejich využitelnosti podle § 6a odst. 4 
zákona . 406/2006 Sb., o hospoda ení energií; 

10. opat ení pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náro nosti 
budovy, jejich výb r a zd vodn ní;

11. varianty metodiky hodnocení energetické náro nosti budov podle národních 
technických norem zavád jících EN 15 217 do eských právních p edpis ;

12. využití již provedených energetických audit  pro vypracování pr kazu energetické 
náro nosti budovy, podmínky a rozsah využitelnosti údaj .
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