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291
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva pruÊmyslu a obchodu
ze dne 27. cÏervence 2001,
kterou se stanovõÂ podrobnosti uÂcÏinnosti uzÏitõÂ energie prÏi spotrÏebeÏ tepla v budovaÂch
Ministerstvo pruÊmyslu a obchodu stanovõÂ podle
§ 14 odst. 5 zaÂkona cÏ. 406/2000 Sb., o hospodarÏenõÂ
energiõÂ, (daÂle jen ¹zaÂkonª) k provedenõÂ § 6 odst. 4 zaÂkona:

c)

§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
(1) Touto vyhlaÂsÏkou se podrobneÏji stanovõÂ tepelneÏ technickeÂ a energetickeÂ vlastnosti stavebnõÂch
konstrukcõÂ a budov, jejichzÏ splneÏnõÂ je povazÏovaÂno za
dodrzÏenõÂ obecnyÂch technickyÂch pozÏadavkuÊ na vyÂstavbu.1)
(2) MeÏrnaÂ spotrÏeba tepla budov stanovenaÂ touto
vyhlaÂsÏkou je zaÂvaznaÂ
a) pro stavby a zmeÏny dokoncÏenyÂch staveb financovaneÂ z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ,
b) pro stavby a zmeÏny dokoncÏenyÂch staveb, pokud
se tyÂkajõÂ obvodovyÂch konstrukcõÂ budov, jejichzÏ
celkovaÂ spotrÏeba energie je veÏtsÏõÂ nezÏ 700 GJ/rok
a ktereÂ jsou financovaneÂ ze soukromyÂch prostrÏedkuÊ.
(3) DaÂle se stanovõÂ obsah põÂsemneÂho dokumentu,
kteryÂ se zpracovaÂvaÂ formou energetickeÂho pruÊkazu
budovy.
PozÏadavky a podmõÂnky tepelneÏ technickyÂch
vlastnostõÂ stavebnõÂch konstrukcõÂ a budov
§2
(1) TepelneÏ technickeÂ vlastnosti stavebnõÂch konstrukcõÂ a budov musõÂ zajisÏt'ovat
a) pozÏadovanyÂ tepelnyÂ stav, a
b) nõÂzkou spotrÏebu tepla prÏi vytaÂpeÏnõÂ.
(2) PozÏadavky podle odstavce 1 põÂsm. a) jsou splneÏny, jsou-li stavebnõÂ konstrukce a jejich cÏaÂsti navrzÏeny nebo provedeny tak, zÏe
a) majõÂ minimaÂlneÏ takovyÂ tepelnyÂ odpor, zÏe na jejich
vnitrÏnõÂm povrchu nedochaÂzõÂ ke kondenzaci vodnõÂ
paÂry,
b) u nich nedochaÂzõÂ k vnitrÏnõÂ kondenzaci vodnõÂ paÂry
nebo jen v mnozÏstvõÂ, ktereÂ neohrozÏuje jejich

1

d)

e)
f)

funkcÏnõÂ zpuÊsobilost po dobu prÏedpoklaÂdaneÂ zÏivotnosti,
nepruÊsvitneÂ konstrukce a jejich styky majõÂ dostatecÏnyÂ odpor prÏi vzduchoveÂ propustnosti, spaÂry
a spoje jsou vzduchoteÏsneÂ, vcÏetneÏ stykuÊ a spaÂr
mezi nepruÊsvitnyÂmi konstrukcemi a vyÂplneÏmi otvoruÊ,
spaÂry a styky vyÂplneÏ otvoruÊ nemajõÂ provzdusÏnost
veÏtsÏõÂ, nezÏ je nutnaÂ z hlediska pozÏadovaneÂ intenzity vyÂmeÏny vzduchu prÏi prÏirozeneÂ infiltraci
a exfiltraci,
podlahoveÂ konstrukce majõÂ pozÏadovanou tepelnou jõÂmavost a teplotu na vnitrÏnõÂm povrchu, a
mõÂstnosti (budovy) majõÂ pozÏadovanou tepelnou
stabilitu v zimnõÂm i letnõÂm obdobõÂ.

(3) SplneÏnõÂ pozÏadavkuÊ podle odstavce 2 se hodnotõÂ v souladu s vyÂsledky vyÂpocÏtuÊ nebo meÏrÏenõÂ v laboratorÏõÂch nebo podle prÏõÂslusÏnyÂch cÏeskyÂch technickyÂch
norem.2)
(4) PozÏadavky podle § 2 odst. 1 põÂsm. b) jsou splneÏny, je-li meÏrnaÂ spotrÏeba tepla vztazÏenaÂ na jednotku
objemu budovy eVN rovna nebo mensÏõÂ, nezÏ jsou hodnoty uvedeneÂ v prÏõÂloze cÏ. 1. HodnotõÂ se bud' celaÂ budova nebo jejõÂ ucelenaÂ cÏaÂst, kteraÂ je z vneÏjsÏõÂ strany
obklopena vneÏjsÏõÂm prostrÏedõÂm. VneÏjsÏõÂm prostrÏedõÂm je
vneÏjsÏõÂ vzduch, vzduch v nevytaÂpeÏnyÂch prostorech
nebo v prÏilehleÂ budoveÏ nebo jejõÂ cÏaÂsti; nevytaÂpeÏneÂ nebo
cÏaÂstecÏneÏ vytaÂpeÏneÂ prostory, ktereÂ lezÏõÂ vneÏ hranice budovy, zejmeÂna zimnõÂ zahrady, puÊdy a sutereÂny, se do
vyhodnocovaÂnõÂ spotrÏeby tepla nezahrnujõÂ.
(5) U budov s vnitrÏnõÂmi trvalyÂmi zdroji technologickeÂho tepla veÏtsÏõÂmi nezÏ 25 W/m3 a prÏi stavebnõÂch
uÂpravaÂch teÏchto budov, prÏi nichzÏ se nezmeÏnõÂ tvar budov a vneÏjsÏõÂ puÊdorysneÂ a vyÂsÏkoveÂ usporÏaÂdaÂnõÂ, se pozÏadavky podle odstavce 1 põÂsm. b) uplatnõÂ jen tehdy, prokaÂzÏe-li se, zÏe navrhovaneÂ rÏesÏenõÂ ke zmensÏenõÂ spotrÏeby
tepla prÏi vytaÂpeÏnõÂ budov je ekonomicky efektivnõÂ.
(6) PozÏadavky podle odstavce 1 põÂsm. b) se nevztahujõÂ na budovy velkoplosÏneÏ otevrÏeneÂ, na nafukovacõÂ haly, stany, mobilnõÂ bunÏky, sklenõÂky, chladõÂrny
a mrazõÂrny.

) VyhlaÂsÏka cÏ. 137/1998 Sb., o obecnyÂch technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂstavbu.
) NaprÏõÂklad CÏSN 730540, CÏSN EN 832, CÏSN 060210.
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(7) Pro budovy pamaÂtkoveÏ chraÂneÏneÂ nebo budovy uvnitrÏ pamaÂtkovyÂch rezervacõÂ platõÂ pozÏadavky
podle odstavce 1 põÂsm. b) prÏimeÏrÏeneÏ k mozÏnostem,
avsÏak vzÏdy tak, aby nedochaÂzelo k poruchaÂm a vadaÂm
prÏi uzÏõÂvaÂnõÂ budov.

h1

§3

Aj

(1) SpotrÏeba tepla prÏi vytaÂpeÏnõÂ budovy se stanovõÂ
a) v hranicõÂch probõÂhajõÂcõÂch na vneÏjsÏõÂ straneÏ konstrukcõÂ, ktereÂ vymezujõÂ vneÏjsÏõÂ obaÂlku vytaÂpeÏneÂ
zoÂny budovy sestaÂvajõÂcõÂ ze steÏn, nejnizÏsÏõÂ podlahy
a nejvysÏsÏõÂho stropu nebo nejvysÏsÏõÂ strÏechy, a
b) za podmõÂnek neprÏetrzÏiteÂho vytaÂpeÏnõÂ a veÏtraÂnõÂ s intenzitou vyÂmeÏny vzduchu n = 0,5 1/h.
(2) PrÏi stanovenõÂ spotrÏeby tepla pro vytaÂpeÏnõÂ a veÏtraÂnõÂ se uvazÏujõÂ pruÊmeÏrneÂ klimatickeÂ podmõÂnky na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky. Tomu odpovõÂdaÂ strÏednõÂ teplota
venkovnõÂho vzduchu v pruÊbeÏhu otopneÂho obdobõÂ
+3,8 8C a pocÏet dnuÊ vytaÂpeÏnõÂ 242.

An
Ao
As
Az
Uj
Un
Uo
Us
Uz

(4) Podkladem pro vyÂpocÏet tepelneÂ ztraÂty ve vybranyÂch vytaÂpeÏnyÂch mõÂstnostech jsou uÂdaje uvedeneÂ
v prÏõÂloze cÏ. 2 a pro ostatnõÂ mõÂstnosti uÂdaje odpovõÂdajõÂcõÂ
prÏõÂslusÏnyÂm technickyÂm normaÂm.2)

bn

(5) GeometrickaÂ charakteristika A/V se stanovõÂ
na zaÂkladeÏ
a) celkoveÂ plochy A (m2), kterou tvorÏõÂ soucÏet ploch
ochlazovanyÂch konstrukcõÂ ohranicÏujõÂcõÂch objem
budovy, a
b) objemu budovy V (m3) stanoveneÂho jako objem
vytaÂpeÏneÂ cÏaÂsti budovy, na nizÏ se vztahuje vyÂpocÏet;
objem zahrnuje vsÏechny konstrukce tvorÏõÂcõÂ hranici budovy, kromeÏ lodzÏiõÂ, atik a rÏõÂms.
(6) Pro vyÂpocÏty podle odstavce 5 se pouzÏõÂvajõÂ
vneÏjsÏõÂ rozmeÏry konstrukcõÂ a u vyÂplnõÂ otvoruÊ skladebneÂ
rozmeÏry.
(7) VzduchovyÂ objem budovy Va (m3) pro vyÂpocÏet intenzity vyÂmeÏny vzduchu se stanovõÂ ze vztahu
Va = 0,8 . V.
§4
SpotrÏeba tepelneÂ energie pro vytaÂpeÏnõÂ prostupem
(1) SpotrÏeba tepla pro vytaÂpeÏnõÂ za otopneÂ obdobõÂ
ke krytõÂ tepelnyÂch ztraÂt prostupem Evp (kWh) se stanovõÂ ze vztahu:
Evp = h1.[SAj.Uj + SAo.Uo.bo + SAs.Us.bs +
SAz.Uz.bz + SAn.Un.bn + 0,1 . A],
kde se rozumõÂ pod

cÏinitel zahrnujõÂcõÂ deÂlku otopneÂho
obdobõÂ a pruÊmeÏrnyÂ rozdõÂl teplot
mezi vnitrÏnõÂm prostrÏedõÂm a vneÏjsÏõÂm
vzduchem
(kh.K)
plocha vsÏech uvazÏovanyÂch ochlazovanyÂch konstrukcõÂ
(m2)
plocha svislyÂch steÏnovyÂch konstrukcõÂ
a podlahy nad vneÏjsÏõÂm prostrÏedõÂm (m2)
plocha konstrukcõÂ proti nevytaÂpeÏnyÂm prostoruÊm
(m2)
plocha oken
(m2)
plocha strÏechy
(m2)
plocha konstrukcõÂ prÏilehlyÂch
k zemineÏ
(m2)
soucÏinitel prostupu tepla svislyÂch
steÏnovyÂch konstrukcõÂ a podlahy
nad vneÏjsÏõÂm prostrÏedõÂm
(W/m2. K)
soucÏinitel prostupu tepla konstrukcõÂ
proti nevytaÂpeÏnyÂm prostoruÊm
(W/m2. K)
soucÏinitel prostupu tepla oken
(W/m2. K)
soucÏinitel prostupu tepla strÏechy
(W/m2. K)
soucÏinitel prostupu tepla konstrukcõÂ
prÏilehlyÂch k zemineÏ
(W/m2. K)
cÏinitel teplotnõÂ redukce konstrukcõÂ
proti nevytaÂpeÏnyÂm mõÂstnostem
(-)
cÏinitel teplotnõÂ redukce pro vyÂplneÏ
otvoruÊ
(-)
cÏinitel teplotnõÂ redukce pro strÏechy (-)
cÏinitel teplotnõÂ redukce konstrukcõÂ
prÏilehlyÂch k zemineÏ
(-).

A

(3) SpotrÏeba tepelneÂ energie se vztahuje k otopneÂmu obdobõÂ v roce, nezahrnuje spotrÏebu energie pro
veÏtraÂnõÂ nebo ke klimatizaci k udrzÏovaÂnõÂ pohody prostrÏedõÂ v cÏaÂsti roku mimo topneÂ obdobõÂ.
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bo
bs
bz

(2) PozÏadavky podle odstavce 1 jsou takeÂ splneÏny,
pokud je proveden vyÂpocÏet podle prÏõÂslusÏnyÂch cÏeskyÂch
technickyÂch norem.2)
(3) SoucÏiniteleÂ prostupu tepla konstrukcõÂ se stanovujõÂ meÏrÏenõÂm nebo vyÂpocÏtem podle cÏeskyÂch technickyÂch norem,2) prÏicÏemzÏ musõÂ obsahovat vsÏechny nestejnorodosti prÏipadajõÂcõÂ na charakteristickyÂ vyÂsek. PoslednõÂ cÏlen na praveÂ straneÏ rovnice pro vyÂpocÏet
Evp (0,1.A) prÏedstavuje prÏiraÂzÏku na tepelneÂ mosty a tepelneÂ vazby konstrukcõÂ v obvodoveÂm plaÂsÏti budov. Za
soucÏinitele prostupu tepla oken se dosazuje hodnota
normovaÂ, tj. hodnota bez prÏiraÂzÏky 1,15. CÏiniteleÂ
teplotnõÂ redukce se stanovõÂ podle prÏõÂlohy cÏ. 3.
(4) CÏinitel h1 = 94 (kh.K) je pro budovy s prÏevazÏujõÂcõÂ vnitrÏnõÂ vyÂpocÏtovou teplotou v budoveÏ ti = 20 8C.
U jinyÂch, naprÏ. zdravotnickyÂch budov, s jinou prÏevazÏujõÂcõÂ teplotou, se cÏinitel h1 stanovõÂ ze vztahu:
h1 = 5,81 . (ti ±3,8)

(kh.K),

kde
ti

je prÏevazÏujõÂcõÂ vyÂpocÏtovaÂ vnitrÏnõÂ
teplota v budoveÏ

(8C).
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(5) VyÂpocÏtovaÂ vnitrÏnõÂ teplota ti a relativnõÂ vlhkost ji ve vybranyÂch vnitrÏnõÂch prostorech je uvedena
v prÏõÂloze cÏ. 2.
§5
SpotrÏeba tepelneÂ energie veÏtraÂnõÂm
(1) SpotrÏeba tepla pro vytaÂpeÏnõÂ za otopneÂ obdobõÂ
ke krytõÂ tepelnyÂch ztraÂt veÏtraÂnõÂm Evv (kWh) se stanovõÂ
ze vztahu:
Evv = h2.V,

§7
StanovenõÂ spotrÏeby tepelneÂ energie za otopneÂ obdobõÂ
(1) VyÂslednaÂ spotrÏeba tepelneÂ energie pro vytaÂpeÏnõÂ budovy za otopneÂ obdobõÂ Er (kWh) se stanovõÂ
ze vztahu:
Er = Ev ± 0,9 . (Ezs + Evz),
kde se rozumõÂ pod
Ev

kde se rozumõÂ pod
h2 cÏinitel zahrnujõÂcõÂ deÂlku otopneÂho
obdobõÂ, pruÊmeÏrnyÂ rozdõÂl teplot
mezi vnitrÏnõÂm prostrÏedõÂm a venkovnõÂm vzduchem, intenzitu vyÂmeÏny
vzduchu podle § 3 odst. 1 põÂsm. b)
a tepelnou kapacitu vymeÏnÏovaneÂho
vzduchu

(kWh/m3),

V

(m3).

objem budovy

(2) PozÏadavky podle odstavce 1 jsou takeÂ splneÏny,
jestlizÏe je proveden vyÂpocÏet podle prÏõÂslusÏnyÂch cÏeskyÂch
technickyÂch norem.2)
(3) CÏinitel h2 = 13 (kWh/m ) pro budovy s prÏevazÏujõÂcõÂ vnitrÏnõÂ vyÂpocÏtovou teplotou ti = 20 8C. Pro jinou
prÏevazÏujõÂcõÂ vnitrÏnõÂ teplotu, naprÏ. u zdravotnickyÂch budov, se stanovõÂ ze vztahu:
3

h2 = 0,81 . (ti ± 3,8)

(kWh/m3),

kde
ti

je prÏevazÏujõÂcõÂ vyÂpocÏtovaÂ vnitrÏnõÂ
teplota v budoveÏ

(8C).

§6
TepelneÂ zisky
(1) Bere se zrÏetel na tepelneÂ zisky z vnitrÏnõÂch
zdrojuÊ tepla a zisky ze slunecÏnõÂho zaÂrÏenõÂ. Tyto zisky
se mohou zapocÏõÂtaÂvat do tepelneÂ bilance budovy jen
tehdy, kdyzÏ je v budoveÏ instalovaÂna automatickaÂ dynamickaÂ regulace vytaÂpeÏcõÂho zarÏõÂzenõÂ.
(2) TepelneÂ zisky z vnitrÏnõÂch zdrojuÊ tepla za
otopneÂ obdobõÂ Evz (kWh) se stanovõÂ ze vztahu:
Evz = 6.V.
(3) TepelneÂ zisky ze slunecÏnõÂho zaÂrÏenõÂ za otopneÂ
obdobõÂ Ezs (kWh) se stanovõÂ ze vztahu:
Ezs = 3.V,
kde V je objem budovy (m3).
(4) PozÏadavky podle odstavcuÊ 2 a 3 jsou takeÂ splneÏny, jestlizÏe je proveden vyÂpocÏet podle prÏõÂslusÏnyÂch
cÏeskyÂch technickyÂch norem.2)
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Ev = Evp + Evv a je to spotrÏeba
tepelneÂ energie pro vytaÂpeÏnõÂ za
otopneÂ obdobõÂ

(kWh)

Ezs tepelnyÂ zisk ze slunecÏnõÂho zaÂrÏenõÂ
za otopneÂ obdobõÂ

(kWh)

Evz tepelnyÂ zisk z vnitrÏnõÂch zdrojuÊ
tepla za otopneÂ obdobõÂ

(kWh),

prÏicÏemzÏ cÏõÂselnaÂ hodnota 0,9 prÏedstavuje vyuzÏitelnost
tepelnyÂch ziskuÊ; v prÏõÂpadeÏ, zÏe se stanovõÂ tepelnyÂ zisk
ze slunecÏnõÂho zaÂrÏenõÂ podle cÏeskyÂch technickyÂch norem,2) platõÂ
Er = Ev ± 0,9 . Evz ± S Ezsj . cmpj ,
kde se rozumõÂ pod
Ezsj dõÂlcÏõÂ tepelneÂ zisky ze slunecÏnõÂho
zaÂrÏenõÂ

(kWh)

cmpj vyuzÏitelnost tepelnyÂch ziskuÊ ze
slunecÏnõÂho zaÂrÏenõÂ platnaÂ pro jednotliveÂ
orientace zasklenyÂch ploch
(kWh).
(2) ZjisÏteÏnou spotrÏebu tepelneÂ energie stanoveneÂ
podle teÂto vyhlaÂsÏky lze pouzÏõÂt teÂzÏ pro prÏiblizÏneÂ stanovenõÂ spotrÏeby tepelneÂ energie Ero v konkreÂtnõÂm otopneÂm obdobõÂ charakterizovaneÂm pocÏtem denostupnÏuÊ
(ti ± tes) . d podle vztahu:
(ti ± tes) . d
Ero = Er . ÐÐÐÐÐÐ
Dx

(kWh),

kde se rozumõÂ pod
ti

prÏevlaÂdajõÂcõÂ vnitrÏnõÂ teplota v daneÂm
otopneÂm obdobõÂ v budoveÏ
(8C)

tes

pruÊmeÏrnaÂ teplota venkovnõÂho
vzduchu v daneÂm otopneÂm obdobõÂ

(8C)

d

pocÏet dnuÊ vytaÂpeÏnõÂ v daneÂm
otopneÂm obdobõÂ

(-)

Dx

pocÏet denostupnÏuÊ uvazÏovanyÂ prÏi
vyÂpocÏtu spotrÏeby tepla podle teÂto
vyhlaÂsÏky; prÏi uplatneÏnõÂ vyÂpocÏtoveÂ
vnitrÏnõÂ teploty ti = 20 8C je Dx = 3920.
PrÏi jineÂ vnitrÏnõÂ teploteÏ se pouzÏije
hodnota stanovenaÂ ze vztahu:
Dx = 242 . ti ± 920.

Strana 6634

CÏaÂstka 110

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 291 / 2001

§8
MeÏrnaÂ spotrÏeba tepelneÂ energie za otopneÂ obdobõÂ
(1) MeÏrnaÂ spotrÏeba tepla za otopneÂ obdobõÂ vztazÏenaÂ na jednotku objemu budovy eV (kWh/m3) se stanovõÂ ze vztahu:
Er
eV = Ð± ,
V
kde V je objem budovy

vsÏechny noveÂ budovy a budovy, u nichzÏ byla provedena zmeÏna dokoncÏeneÂ stavby podleÂhajõÂcõÂ energetickeÂmu auditu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.3)
(3) Specifikaci budov stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.1)
(4) ZaÂkladnõÂ uÂdaje budovy se zpracujõÂ podle
uÂdajuÊ uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 4.

(m3).

(2) Budova je vyhovujõÂcõÂ z hlediska spotrÏeby tepla, je-li zjisÏteÏnaÂ hodnota meÏrneÂ spotrÏeby tepla eV nebo
hodnota eA rovna nebo nizÏsÏõÂ nezÏ hodnoty eVN, eVA
uvedeneÂ v prÏõÂloze cÏ. 1, tedy
eV £ eVN
eA £ eVA.
§9
EnergetickyÂ pruÊkaz budovy
(1) Obsahem energetickeÂho pruÊkazu budovy je
zaÂkladnõÂ soubor uÂdajuÊ klasifikujõÂcõÂ budovu z hlediska
zaÂkladnõÂch uzÏitnyÂch hodnot a energetickeÂ uÂcÏinnosti,
jõÂmzÏ se sleduje hospodaÂrnost vyÂroby a distribuce energie s duÊrazem na zachovaÂnõÂ optimaÂlnõÂ uÂcÏinnosti prÏi
provozu zdroje pro vyÂrobu tepelneÂ energie a rozvodu
tepelneÂ energie. Pokud se zpracovaÂvaÂ energetickyÂ audit, mohou byÂt pro energetickyÂ pruÊkaz budovy pouzÏity uÂdaje z tohoto auditu.
(2) EnergetickyÂ pruÊkaz budovy se zpracovaÂvaÂ pro

(5) ZaÂkladnõÂ datoveÂ uÂdaje energetickeÂho pruÊkazu
budovy nebo energetickeÂho zarÏõÂzenõÂ jsou:
a) identifikace budovy nebo energetickeÂho zarÏõÂzenõÂ,
b) identifikace vlastnõÂka nebo spolecÏenstvõÂ vlastnõÂkuÊ,
c) funkcÏnõÂ parametry,
d) cÏasoveÂ a prostoroveÂ vyuzÏitõÂ,
e) rozmeÏroveÂ parametry,
f) napojenõÂ na sõÂteÏ technickeÂho vybavenõÂ,
g) zpuÊsob vytaÂpeÏnõÂ a ohrÏevu tepleÂ uzÏitkoveÂ vody,
h) tepelneÏ-technickeÂ parametry budovy a jejich cÏaÂstõÂ,
i) parametry vytaÂpeÏcõÂ, chladicõÂ a vzduchotechnickeÂ
soustavy,
j) meÏrneÂ ukazatele.
§ 10
UÂcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2002.

Ministr:
doc. Ing. GreÂgr v. r.

3

) VyhlaÂsÏka cÏ. 213/2001 Sb., kterou se vydaÂvajõÂ podrobnosti naÂlezÏitostõÂ energetickeÂho auditu.
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k vyhlaÂsÏce cÏ. 291/2001 Sb.
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PrÏõÂloha cÏ. 2 k vyhlaÂsÏce cÏ. 291/2001 Sb.
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PrÏõÂloha cÏ. 3 k vyhlaÂsÏce cÏ. 291/2001 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce
č.291/2001 Sb.

Datové údaje energetického průkazu budovy
2. Budovy v terciárním, průmyslovém a zemědělském sektoru
Poř.
č.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Parametr

Údaj

Identifikace budovy
Název obce
Kód obce
Název katastrálního území
Kód katastrálního území
Parcelní číslo
Název ulice
Č. popisné
Označení budovy
Označí se, pokud je v souboru více budov

1.9

Sektor

2- terciální sektor
3- průmyslový sektor
4- zemědělský sektor

1.10

Druh budovy

Terciární sektor
1- administrativní budova
2- školní budova
3- zdravotnická budova
4- budova pro obchod
5- budova ubytovacího
zařízení
6- budova pro
shromažďování osob
7- sportovní budova

u ručního zpracování zakroužkujte
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1

3.2

Identifikace vlastníka (společenství vlastníků, stavebníka)
Název vlastníka
Název obce
Ulice
Č. popisné
Směrovací číslo
IČO
Funkční parametry
Poloha budovy
1- osamoceně stojící
u ručního zpracování zakroužkujte
2- řadová
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)
3- polořadová, rohová
Hodnota parametru
Jako funkční parametr se použije u
terciárního sektoru
budova administrativní- počet zaměstnanců
školní- počet žáků
zdravotnická- počet lůžek
pro obchod
ubytovacího zařízení- počet lůžek
pro shromažďování osob- počet osob
sportovní- počet diváků
restaurační- počet míst
sektoru průmyslu
budova výrobní průmyslová-vyrobené jednotky

8- restaurační budova
Sektor průmyslu
1- výrobně průmyslová
budova
2- budova pro skladování
Sektor zemědělství
1- pěstební budova
2- budova pro skladování

pro skladování- počet dělníků
sektoru zemědělství
budova pěstební- počet ustájených kusů
pro skladování- počet dělníků

4
4.1

Časové a prostorové využití budovy
Časové využití budovy
u ručního zpracování zakroužkujte
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)

4.2

Prostorové využití budovy
u ručního zpracování zakroužkujte
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)

5
5.1
5.2
5.3
6
6.1

1- nepřetržitě
2- dvě směny
3- méně než 28 h týdně
4- občasně
1- celý prostor
2- polovina prostoru
3- méně než polovina

Mikroklimatické parametry
ti Vnitřní teplota podle přílohy č.2 nebo podle
českých technických norem, ve oC
ϕ i Relativní vlhkost vnitřního vzduchu podle příloa
č.2 nebo podle českých
technických norem, v %
n Návrhová hodnota intenzity výměny vzduchu, v
1/h

Parametry budovy
Období výstavby

1 - 1899 a dříve
2 - 1900 - 1919
3 - 1920 - 1945
4 - 1946 - 1960
5 - 1961 - 1970
Období rekonstruce (údaj o všech rekonstrukcích) 1 - 1899 a dříve
u ručního zpracování zakroužkujte
2 - 1900 - 1919
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)
3 - 1920 - 1945
4 - 1946 - 1960
5 - 1961 - 1970
Zastavěná plocha budovy Plocha půdorysného řezu
u ručního zpracování zakroužkujte
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)

6.2

6.3

6 - 1971 - 1980
7 - 1981 - 1990
8 - 1991 – 1995
9- 1996 a později
6 - 1971 - 1980
7 - 1981 - 1990
8 - 1991 – 2000
9 - 2001 a později

vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí budovy,
v m2

6.4
6.5
6.6
6.7

Počet nadzemních podlaží
Počet podzemních podlaží
Světlá výška podlaží, v m
Užitková plocha Podlahová plocha všech obytných
místností v budově a všech příslušejících prostor, v m2

6.8
6.9

6.10

6.11

AF Podlahová plocha místností vytápěných na
vnitřní teplotu rovnou nebo vyšší 15 oC, v m2
A Vnější plocha konstrukcí ohraničující
vytápěný prostor budovy, v m2. Zahrnuje všechny
konstrukce s podílem na tepelné ztrátě, ale nezahrnuje
plochu architektonických prvků menší než 10 % z příslušné
plochy konstrukce (fasády).
V Obestavěný objem budovy Obestavěný prostor
spodní, vrchní části budovy v m3. Nezahrnuje nevytápěné
prostory jako jsou lodžie, balkony, atiky, nevytápěné
závětří a ve spodní části nevytápěné prostory domovního
vybavení, nevyužité půdní prostory.

Materiál nosných zdí
u ručního zpracování zakroužkujte
u počítač. zpracování vyznačte tučně (Bold)

1- cihly, tvárnice,
bloky
2- kámen
3- stěnové panely
4- nepálené cihly

5- kámen a cihly
6- dřevo a kombinace
7- jiné kombinace
materiálů a ostatní

6.12

Druh střechy
u ručního zpracování zakroužkujte
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)

6.13

Druh oken
u ručního zpracování zakroužkujte
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)

6.14

1- plochá střecha
2- šikmá střecha s nevyužitým půdním prostorem
3- obydlené podkroví
1- dřevěná okna dvojitá
4 dřevěná okna se třemi
2- dřevěná okna zdvojená skly
3- dřevěná okna
5- kovová okna
s izolačním dvojsklem
jednoduchá a světlíky
6 - kovová okna zdvojená

Plocha plné části svislých obvodových
konstrukcí Plocha plné části svislých obvodových
konstrukcí, v m2

6.15
6.16

6.17
7
7.1

Plocha otvorových výplní
Plocha oken a zasklených ploch, včetně, v m2
Plocha střechy Plocha střechy (plocha ploché střechy,
plocha stropu v podstřešním prostoru u šikmé střechy
s nevyužitým půdním prostorem, plocha šikmé a vodorovné
části stropu v obydleném podkroví), v m2

Plocha stropu Plocha stropu nad nevytápěným
prostorem nebo podlahy na terénu, v m2
Napojení na sítě technického vybavení
Vodovod

1- vodovod v budově z veřejné sítě
2- vodovod z vlastního zdroje
3- vodovod mimo dům
4- bez vodovodu
Kanalizace
1- přípojka na kanalizační síť
u ručního zpracování zakroužkujte
2- domácí čistička odpadních vod
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)
3- žumpa, jímka
4- bez kanalizace a jímky
1- plyn z veřejné sítě
Plyn
u ručního zpracování zakroužkujte
2- plyn z domovního zásobníku
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)
3- bez plynu
Přívod tepla
1- dálkové vytápění – pára
u ručního zpracování zakroužkujte
2- dálkové vytápění - horká voda
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)
3- dálkové vytápění - teplá voda
4- bez přívodu tepla
Způsob vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (TUV)
Převládající způsob vytápění
1- napojení na dálkové vytápění
u ručního zpracování zakroužkujte
2- ústřední se zdrojem mimo budovu
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)
3- ústřední se zdrojem v budově
4- etážové se zdrojem na podlaží
5- etážové se zdrojem mimo podlaží
6- lokální (přímotopy, kamna)
7- jiný nebo kombinovaný způsob
Energie pro vytápění
1- černé uhlí
7- LTO a nafta
u ručního zpracování zakroužkujte
2- koks
8- zemní plyn
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)
3- hnědé uhlí a lignit 9- LPG
4- brikety
10- elektřina
5- palivové dříví
11- obnovitelné
6- TTO
zdroje
12- dálkové teplo
Teplá užitková voda
1- zdroj mimo
4- plynový ohřívač
u ručního zpracování zakroužkujte
budovu
5– bez TUV
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)
2- centrálně v budově
3- elektrický ohřívač
Tepelně-technické parametry budovy a jejich částí
Uj Součinitel prostupu tepla plné části obvodových
u ručního zpracování zakroužkujte
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)

7.2

7.3

7.4

8
8.1

8.2

8.3

9
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4

konstrukcí stanovený podle českých technických norem ,
ve W/(m 2.K)
Uo Součinitel prostupu tepla oken, stanovený podle
českých technických norem, ve W/(m 2.K)
Us Součinitel prostupu tepla střechy stanovený podle
českých technických norem , ve W/(m 2.K)
Un Součinitel prostupu tepla stropu nad nevytápěným
prostorem nebo podlahy na terénu, ve W/(m 2.K)
Uc Průměrný součinitel prostupu tepla hraniční plochy
budovy stanovený podle českých technických norem , ve
W/(m 2.K)
Ev Spotřeba energie budovy pro vytápění bez uvažování
tepelných zisků stanovená podle českých technických
norem), v kWh za otopné období
Evz Tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla stanovené
podle českých technických norem, v kWh za otopné období
Ezs Tepelné zisky ze slunečního záření stanovené podle
českých technických norem), v kWh za otopné období
Er Roční spotřeba energie budovy, stanovená podle této
vyhlášky (přesněji podle českých technických norem),
v kWh za otopné období

Parametry vytápěcího, chladicího a vzduchotechnického systému
Výkon zdroje tepla (výměníku), v kW
Účinnost zdroje tepla a teplé užitkové vody
(TUV)
Počet zdrojových jednotek (kotlů)
1- teplovodní
Druh vytápění
u ručního zpracování zakroužkujte
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)

10.5

Druh větrání
u ručního zpracování zakroužkujte
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)

10.6

Otopná tělesa
u ručního zpracování zakroužkujte
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)

10.7

Regulace
u ručního zpracování zakroužkujte
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)

10.8

Způsob měření dodávky energie
u ručního zpracování zakroužkujte
u počítačového zpracování vyznačte tučně (Bold)

s otopnými tělesy
2- teplovodní
podlahové
3- kombinované
4- teplovzdušné
centrální
1- přirozené infiltrací
2- odtahový ventilátor
3- větrací jednotky
4- centrální větrání bez
chlazení
1- desková
2- článková

5- teplovzdušné místní
6- parní systém
7- jiný nebo
kombinovaný způsob

5- centrální větrání
s chlazením
6 - teplovzdušné větrání
7- klimatizace
8- jiné
3- trubková
4- jiná

1- ekvitermní se směšováním vody
2- termostatické ventily
3- prostorový termostat bez řízení programu
4- prostorový termostat s řízením programu
5- distribuovaný systém
6- bez regulace
1– centrální v budově
2– individuální na podlažích
3– jiný a kombinovaný

11
11.1.

Měrné ukazatele
A/V Geometrická charakteristika budovy
Stanoví se jako podíl položek 6.8./6.10., v 1/m.

11.2

eV Měrná spotřeba tepelné energie pro
vytápění budovy za otopné období vztažená na
obestavěný objem, v kWh/(m3)
eA Měrná spotřeba tepelné energie pro
vytápění budovy za otopné období vztažená na
vytápěnou plochu, v kWh/(m2 )

11.3

Tepelná ztráta vnitřních prostor budovy při stanovení měrných ukazatelů byla stanovena (vyznačte
křížkem)
podle vyhlášky č. 291/2001 Sb.
podle českých technických norem, a to podle ČSN ……………… z roku …………

Energetický průkaz budovy vypracoval

Jméno zpracovatele:
______________________
podpis

Druh a registrační číslo oprávnění:
Datum___________________
Razítko

