
 
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: 

 
 



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 

 

 

 

 

 



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. 



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    



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



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 



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 



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)



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:



(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. 



(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
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 B 
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