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Pojmy pro hodnocení ENB  

Energetická náročnost budovy – vypočtené množství energie pro 
pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy (vytápění, 
chlazení větrání, úprava vlhkosti vzduchu, příprava TV, osvětlení) 

Ukazatelé: neobnovitelná primární energie, celková dodaná energie, 
průměrný součinitel prostupu tepla, součinitel prostupu tepla, účinnost 
tech. systémů (celk.prim.en., dílčí dodané en.)

PENB – dokument se stanovenými informacemi o ENB (protokol + 
grafická část, popř. doporučená opatření, energetický posudek)

10 let, energetický specialista, součást dokladů pro dokumentaci 
staveb dle v. 499/2006 Sb. 

Celková energeticky vztažná plocha - vnější půdorysná plocha 
všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, 
vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy   

Větší změna dokončené budovy - změna dokončené budovy na více 
než 25 % celkové plochy obálky budovy 
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Pojmy pro požadavky
Nákladově optimální úroveň požadavků – požadavky na ENB 

nebo stavební či technologické prvky stanovené tak, aby byly 
nejnižší IN v oblasti užití energií, na údržbu, provoz a likvidaci 
budovy či prvků v ekonomickém životním cyklu → referenční b.  

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)

– budovy s velmi nízkou ENB a krytím spotřeby ve značném 
rozsahu z OZE
Návrh: principy navrhování PD (koncepce, konstrukčně i TS)

(požadavky NOUP po 2020 + vhodný mix OZE)

Směrnice EPBD II
nZEB je budova, „jejíž energetická náročnost určená podle 

přílohy I je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba 
požadované energie by měla být ve značném rozsahu 

pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie 
z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí“.
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Pojmy nedefinované v zák.č. 318/2012 Sb.  
Budovy vlastněné a užívané orgány veřejné moci (tj. buď orgán 

veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci) – viz 
seznam držitelů datových schránek v zák.č. 300/2008 Sb.,        
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů          
§ 14 b) - MV musí vést veřejný seznam držitelů datových schránek 
členěný na sekce: 

 Orgány územní samosprávy / Orgány státní správy / 
Ostatní orgány veřejné moci (tyto tři sekce tvoří OVM)

 Dále: Soudní exekutoři / Notáři / Advokáti  aj. (již nejsou OVM)

(zdroj: M. Báčová, TOB 1/2013)
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Energetické standardy
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Zdroj: ŠPB
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Přehled budov podle energetické náročnosti

Zdroj: CPD

EPBD II 
„téměř nulové domy“
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nZEB – Referenční prostup tepla   
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Součinitele prostupu tepla obálky splňující různé hodnoty činitele fR
(Zdroj: Šance pro budovy, Jan Antonín)



nZEB – Referenční primární energie
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Snížení spotřeby neobnovitelné primární energie ∆ep,R
(Zdroj: Šance pro budovy, Jan Antonín)



Nízkoenergetický standard 
(ČSN 73 0540-2:2011, TNI 73 0329, TNI 73 03 30)   

Měrná  potřeba tepla na vytápění ≤ 50 kWh/(m2.a) 

+ čerstvý vzduch do všech pobytových místností

+ nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti  ≤ 27 °C 

+ doporučení: 

a) součinitel prostupu tepla U na úrovni doporučených hodnot

b) průměrný součinitel prostupu tepla Uem ≤ 0,22 (0,35) W/(m2.K)

c) zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu η ≥ 75 (70) % 

d) průvzdušnost obálky budovy n50 ≤ 1,5 při zk. A + zk. B (B1)

+ potřeba primární energie se nehodnotí
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Pasivní standard 
(ČSN 73 0540-2:2011, TNI 73 0329, TNI 73 03 30)   

Měrná  potřeba tepla na vytápění ≤ 20 (15) kWh/(m2.a) 

+ splnění: 

a) součinitel prostupu tepla U na úrovni doporučených hodnot

b) průměrný součinitel prostupu tepla Uem ≤ 0,22 (0,30) W/(m2.K)

c) čerstvý vzduch do všech pobytových místností

d) zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu η ≥ 75 (70) % 

e) průvzdušnost obálky budovy n50 ≤ 0,6 při zk. A + zk. B (B1)

f) nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti  ≤ 27 °C 

g) potřeba neobnovitelné primární energie ≤ 60 kWh/(m2.a)
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Energeticky aktivní budovy
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Energeticky soběstačné budovy

Energeticky nulové budovy

Měrná  potřeba tepla na vytápění ≤ 5 kWh/(m2.a) 

Měrná  potřeba tepla na vytápění < 0 kWh/(m2.a) 



Energeticky aktivní budovy
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Energeticky soběstačné budovy

Energeticky nulové budovy

Měrná  potřeba tepla na vytápění ≤ 5 kWh/(m2.a) 

Měrná  potřeba tepla na vytápění < 0 kWh/(m2.a), 

průměrně 

Dtto průběžně



Děkuji za pozornost

Ing. Jiří Šála, CSc.
tel. 224 257 066

mobil  602 657 212
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