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Nová vyhláška ENB

Výchozí podmínky pro zpracování vyhlášky

 text schválené novely zákona o hospodaření energií č. 177/2006 Sb.
a z definic pojmů z energetického zákona č. 458/2000 Sb., podle jeho
úplného znění č. 91/2005 Sb.;

 dokumenty CEN a prEN připravované v souvislosti s přijetím
směrnice EP a Rady 2002/91/ES, o energetické náročnosti budov
(EPBD), které byly k dispozici v době přípravy vyhlášky;

 převzaté normy CEN a platné normy ČSN :
• ČSN EN ISO 13790, ČSN EN 12831, ČSN 73 0540-3, EN ISO 13370,
ČSN EN 14438, ČSN 060320;

 výsledky projektu EPA (NR, ED) zpracovávaného v rámci IEE.



Nová vyhláška ENB

Princip energetických toků



Nová vyhláška ENB

 ENB se hodnotí při jejím standardizovaném užívání – bilanční
hodnocení

 Celková dodaná energie (Qfuel) na systémové hranici budovy včetně
energie vyrobené v budově z OZE a užívané budovou

 Intervalový výpočet podle zón (jednozónový, vícezónový)

 Součet dodané energie pro pokrytí dílčích potreb na:
• vytápění příprava teplé vody osvětlení
• chlazení mechanické větrání

 Referenční budovy – s požadovanou energetickou náročností
                                    – s energetickou náročností stávající úrovně

Podrobnosti výpočtové metodiky



Nová vyhláška ENB

Energie dodaná
do budovy

zóna 1 zóna 2 zóna ...

vytápění teplá voda osvětlení

Potřeba teplé vody

Účinnost přípravy
teplé vody

Izolace rozvodů

Pomocná energie

...

Výpočet roční
dodané energie

Vstupní
data

...



Nová vyhláška ENB

Podrobnosti výpočtové metodiky

dodaná energie na vytápění Qfuel;H + pomocná energie na
vytápění QAux;H

dodaná energie na chlazení Qfuel;C + pomocná energie na
chlazení QAux;C

dodaná energie na mechanické větrání QAux;Fans + dodaná
energie na zvlhčování Qfuel;Hum



Nová vyhláška ENB

Podrobnosti výpočtové metodiky

dodaná energie na přípravu teplé vody Qfuel;DHW + pomocná
energie systému přípravy teplé vody QAux;DHW

dodaná energie na osvětlení Qfuel;Light

součet jednotlivých dílčích potřeb dodané energie ve
všech hodnocených zónách budovy Qfuel



Nová vyhláška ENB

Podrobnosti výpočtové metodiky

energie z vnitrních
zarízení

vstupní energie
pro vytápení

solární
zisky

metabolické
teplo

nevyužité
teplo

ZZT

ztráty
vetráním

ztráty
prostupem

ztráty do
zeme

technické
ztráty

ztráty v
rozvodech

Vytápení - Rocní energetická
bilance budovy

Podle ČSN EN ISO 13790
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Podrobnosti výpočtové metodiky

Chlazení - Rocní energetická
bilance budovy

Podle prEN ISO 13790



Nová vyhláška ENB

Podrobnosti výpočtové metodiky

Pro celý řetězec dílčích částí systému je dodávka
energie (rovnající se potřebě) vyjádřena jako funkce
vstupu paliva do budovy na její systémové hranici.

Pro výpočet platí:
Qdemand = ηem • ηdistr • ηgen • Qfuel



Nová vyhláška ENB

Podrobnosti výpočtové metodiky

Elektřina

• Fotovoltaické panely

• Kogenerační výroba

• Vítr, voda

Tepelná energie

• Solární zařízení

• Tepelná čerpadla

Tepelné zisky

• vnitřní 

• vnější

Stupeň využití tepelných zisků

• regulační vlastnosti otopné soustavy

• násobnost větrání

• atd. ...
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Referenční
budova

Podrobnosti výpočtové metodiky

Hodnocená
budova

>
=
<

Rrq Rs

Referenční budova - výpočtově vytvořená budova téhož druhu, stejného tvaru, velikosti
a vnitřního uspořádání a se stejným typem provozu a užívání jako hodnocená budova.

EP



Nová vyhláška ENB

Podrobnosti výpočtové metodiky
Údaje nezbytné pro výpočet energetické náročnosti

 Nová / rekonstruovaná budova – údaje ze stavební a projektové dokumentace
• Velikost a tvar budovy
• Součinitelé prostupu tepla obvodových konstrukcí, orientace, atd. …
• Určený druh vytápění, klimatizace, ventilační a světelný systém
• Instalovaný výkon a účinnosti instalovaného zařízení
• Návrh alternativních zdrojů energie

 Existující budova – místní šetření, energetický audit
• Velikost a tvar budovy
• Určení materiálů, z nichž budova sestává a obvodových konstrukcí budovy
• Vizuální určení typu systému vytápění, klimatizace, přípravy TV, osvětlení
• Instalovaný výkon a účinnost instalovaného zařízení (výpočet, měření)



Nová vyhláška ENB

Zařazení hodnocené budovy do třídy
energetické náročnosti

 Energetická náročnost budovy EP

• Úroveň hodnocené budovy EP = Qfuel

• Úroveň požadované budovy Rrq = Qfuel,rq

• Úroveň stávající budovy Rs = Qfuel,s

 Klasifikační ukazatel CI se stanoví

• je-li EP ¡  Rrq, pak CI = EP/ Rrq,

• je-li EP > Rrq a EP ¡  Rs, pak CI = 1 + (EP - Rrq) / (Rs - Rrq),

• je-li EP > Rs, pak CI = 1 + EP/Rs



Nová vyhláška ENB
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         B

             C

                 D

                     E

                           F

                              G

POŽADOVANÁ ÚROVEŇ

STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ

2,00 < CI ¡  3,00

CI > 3,00

1,50 < CI ¡  2,00

1,00 < CI ¡  1,50 

0,60 < CI ¡  1,00

0,30 < CI ¡  0,60

CI ¡  0,30

Zařazení hodnocené budovy do třídy energetické náročnosti
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VELMI ÚSPORNÁ

ÚSPORNÁ

VYHOVUJÍCÍ

NEVYHOVUJÍCÍ

NEHOSPODÁRNÁ

VELMI NEHOSPODÁRNÁ

MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ

Zařazení hodnocené budovy do třídy energetické náročnosti
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Obsah a forma průkazu ENB
Průkaz energetické náročnosti budovy - PROTOKOL
 typ budovy podle seznamu
 identifikační údaje
 technické údaje budovy

• stavební konstrukce
• energetické systémy
• celková a dílčí energetická náročnost budovy
• referenční hodnoty (s požadovanými a stávajícími úrovněmi ENB)

 posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
pro nové budovy nad 1 000 m2

 doporučená opatření ke snížení energetické náročnosti budovy
 další údaje



Nová vyhláška ENB

Obsah a forma průkazu ENB



Nová vyhláška ENB

Obsah a forma průkazu ENB



Nová vyhláška ENB

Obsah a forma průkazu ENB
Průkaz energetické náročnosti budovy –

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ
 typ budovy, místní označení a adresa budovy

 klasifikační třída budovy podle bilančního hodnocení
 klasifikační třída po provedení doporučených opatření na snížení ENB
 celková vypočtená roční dodaná energie v GJ
 měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2

 dodaná energie pro pokrytí dílčích potřeb spotřeby energie budovy v %
 platnost průkazu ENB
 jméno zpracovatele průkazu s identifikačním číslem
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Doplňující ustanovení vyhlášky

Vyvěšení průkazu energetické náročnosti budovy

 Veřejně přístupné místo:

• viditelná plocha na vnější straně budovy bezprostředně vedle
veřejného vchodu do budovy;

• ve vstupním prostoru uvnitř budovy navazující na veřejný vchod

 Pro bytové jednotky nebo vytápěné zóny uvnitř budovy vytvořené
pro oddělené užívání je průkaz ENB založen na splnění požadavků
celé budovy.
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