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Hlavní body prezentace

- Obecný prehled

- Implementace v Anglii a Irské Republice

• Zodpovedné organizace

• Implementace jednotlivých clánku

• Predpokládaná forma certifikátu
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Implementace ve Spojeném Království
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Organizace zodpov�dné za implementaci EPBD

• British Government - Department for Communities and
Local Government (DCLG)

• The Directive Implementation Advisory Group (DIAG)
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Implementace do právního �ádu

Nová �ást L publikována 2005, vešla v platnost 04/2006

Rozd�lena do 4 �ástí

Nové obytné budovy ADL1A

Stávající obytné budovy ADL1B

Nové nebytové budovy ADL2A

Stávající nebytové budovy ADL2B

Home information pack regulations 2006
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�asový plán implementace

04/ 2006: Vešla v platnost revidovaná cást L 
stavebního zákona (povinné posouzení 
nových budov)

01/ 2007: Certifikace obytných budov na prodej

01/ 2009: Ostatní
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�lánek 3 – metoda výpo�tu

• Metodika sestává ze

– dvou výpo�tových nástroj� (SBEM a SAP)

– systému pro akreditaci nových softwarových nástroj�

• V pr�b�hu 2006 byly dále akreditovány:

– IES 'Virtual Environment' software, Version 5.5

– EDSL TAS Version 9.0.9
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�lánek 4 – požadavky
• Dány parametry

referen�ní budovy
(referen�ní budova
postavena v souladu s
požadavky roku 2002)

• Procentuální redukce
množství CO2
emitovaného referen�í
budovou

• reduk�ní faktor pro
zohledn�ní alternativních
zdroj� energie (viz.
tabulka)

%Typ budovy

28Nebytové budovy s
mechanickou
ventilací, p�ípadn�
klimatizované

23.5Nebytové budovy bez
nucené ventilace

20Obytné budovy
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�lánek 5 – nové budovy

�ást L1A a L2A

Od 04/2006 musí být p�i dokon�ení stavby proveden test
na t�snost stavby a odevzdán posudek o množství CO2
uvo�ovaného p�i používání budovy.

Alternativní zdroje energie jsou zohledn�ny procentuální
redukcí množství CO2 u referen�ní budovy.
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�lánek 6 – stávající budovy

�ást L1B a L2B
Rozši�ování a úpravy stávajících budov

- Hodnoty prostupu tepla u nových stavebních
konstrukcí jako pro novou budovu

- Ekonomicky proveditelná opat�ení, pokud prostá
návratnost menší než 15 let

- Pro nebytové budovy - opat�ení pro zlepšení
energetické náro�nosti min 10% z ceny navrhovaných
stavebních úprav v p�ípad� rozši�ování budovy (toto
neplatí p�i úpravách vnit�ních instalací)
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�lánek 7 – certifikace budov

• Certifikace obytných budov p�i prodeji povinná od 6/2007

• Certifikát bude povinnou sou�ástí balí�ku informací pro
osobu kupující budovu (Home Information pack)

• Cena certifikátu bude dána trhem, p�edpokládá se, že
cena celého balí�ku informací bude £600-700
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Certifikát a jeho obsah

�ást 1 - za�azení do škál

škála 1 - spot�eba energie

škála 2 - vliv na životní prost�edí
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Certifikát a jeho obsah
�ást 2

• Vysv�tlení pojmu standardní užívání
• Tabulka vyjad�ující úspory v p�ípad� provedení

úsporných opat�ení
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Certifikát a jeho obsah

�ást 3
• Stru�ný popis jednotlivých prvk� objektu
• Slovní hodnocení jednotlivých prvk� objektu z

hlediska tepelné náro�nosti
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Certifikát a jeho obsah

�ást 4
• Tabulka opat�ení vhodných z ekonomického

hlediska
• Ekonomické vyhodnocení opat�ení
• Za�azení budovy na štítku v p�ípad� provedení

opat�ení
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Certifikát a jeho obsah

Cást 5
Slovní popis - nízkonákladová a
vysokonákladová opatrení
Další opatrení (užití energie z OZE)

Cást 6
Obecný popis pro zvýšení povedomí verejnosti
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Implementace v Irské Republice
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Organizace zodpov�dné za implementaci
EPBD

• Government of Ireland
Department of the Environment, Heritage and Local
Government

• Sustainable Energy Ireland (SEI)

• Univerzity
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Implementace do právního �ádu

Building Regulations 2005 – Part L

Technical Guidance Document – May 2006



Slide 23

�asový plán implementace
07/ 2006: vytvorení metodiky pro posuzování nových

obytných budov

01/ 2007: BER nových obytných budov

01/ 2007: posuzování alternativních zdroju energie pro
budovy nad 1,000m2

07/ 2008: BER pro nové nebytové budovy

01/ 2009: BER pro stávající obytné budovy a ostatní
stávající budovy pri prodeji a pronájmu
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�lánek 3 – metoda výpo�tu

Obytné budovy
–DEAP = Dwelling Energy Assessment Procedure and

calculation workbook

Neobytné budovy
–Studie provedena v roce 2004; není rozhodnuto

Posuzování OZE pro nové budovy nad 1000m2

–PASSESS software (Planning Assessment Software
for Sustainable Energy Systems)

–Zdarma dostupný od konce zá�í 2006
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�lánek 4 – požadavky

Referen�ní budovaPosuzovaná budova

Teplá voda p�ipravována ve zdroji
pro vytáp�ní, odd�lené �asové a
tepelné spína�e pro prípravu
teplé vody a topné vody

P�íprava teplé vody z
obnovitelných zdroj�

Zdroj na ZP –ú�innost 78%;
otopná t�lesa, �asový spína�,
termostatické ventily

Systém vytáp�ní v p�ípad�, že
hlavním zdrojem vytáp�ní jsou
obnovitelné zdroje

- Stanoveny taktéž pomocí referencní budovy, velmi podobné
UK
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�lánek 5 – nové budovy

Musí být postaveny v souladu se stavebním zákonem

Software pro posuzování proveditelnosti alternativních
zdroj� energie bude dostupný od konce 09/2006

• BER: nové obytné budovy  01/ 2007
• BER: nové budovy jiné než obytné 07/ 2008
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�lánek 6 – stávající budovy

BER pro stávající budovy p�i prodeji �i pronájmu 1 Leden
2009
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Certifikát a jeho obsah
�ást 1

–Štítek, primární energie pot�ebná p�i provozu budovy v
kWh/m2/a

–Budova postavená v souladu se stávajícími
stavebními p�edpisy – B2/B3

�ást 2

- Vstupní data

�ást 3

- Doporu�ená opat�ení
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Inspekce kotl�

Implementace
• Vytvo�ení národní databáze kotl� a jejich technických

parametr�
• Vytvo�ení kurz� pro vyškolení odborník�
• Vytvo�ení registru odborník�
• Informa�ní kampa� (2007 – 2010)
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Inspekce klimatiza�ních za�ízení

• Bude provád�no registrovanými odborníky
• Pot�ebná kvalifikace pot�ebná pro zápis do registru ?
• Maximální pokuta pro nespln�ní povinosti inspekce �5000
• Povinné od 01/2008
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Školení odborník� pro posuzování budov
pomocí DEAP

• Irsko bude potrebovat 1000 aktivních auditoru, vyškolit je
treba cca 2000 auditoru

• Školení poskytováno predevším organizacemi
akreditovány pod FETAC, HETAC, DTI a univerzitami

• Odborníci registrováni pod císlem

• Vypracované posudky zadávány do databáze

• Posudek dostane císlo podle kterého bude jednoznacne
identifikován
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Greener Homes Scheme

Grantová podpora užití OZE v obytných budovách

Kotle na d�evo �i peletky     �4200
Kotle na d�evo �i peletky se záložním kotlem    �1800
Tepelné �erpadlo – horizontální zemní kolektor �4300
Tepelné �erpadlo – vertikální zemní kolektor �6500
Tepelné �erpadlo – voda-voda �4300
Tepelné �erpadlo – vzduch-voda �4000
Solar (per m2 to a max of 12m2) �300
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UK 2004 ROI 2004

Uhlí

Ostatní tuhá paliva

Zemní plyn

Elektrická energie

Obnovitelné zdroje
+ odpadní teplo
Topný olej
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Cena elektrické energie pro domácnosti
(Leden 2006) 
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D�KUJI ZA POZORNOST


