Vzor prĤkazu energetické nároþnosti budovy
(1) Protokol
a) identifikaþní údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, popisné þíslo, PSý):
Úþel budovy:
Kód obce:
Kód katastrálního území:
Parcelní þíslo:
Vlastník nebo spoleþenství vlastníkĤ, popĜ.
stavebník:

Adresa:
Iý:
Tel./e-mail:
Provozovatel, popĜ. budoucí provozovatel:

Adresa:
Iý:
Tel./e- mail:
Nová budova

ZmČna stávající budovy

UmístČní na veĜejnČ pĜístupném místČ podle § 6a odst. 6 zákona þ. 406/2000 Sb.
b) typ budovy
Rodinný dĤm
Bytový dĤm
Hotel a restaurace
Administrativní budova
Nemocnice
Budova pro vzdČlávání
Sportovní zaĜízení
Budova pro velkoobchod a maloobchod
Jiný druh budovy – pĜipojte jaký:

c) užití energie v budovČ
1. struþný popis energetického a technického zaĜízení budovy

2. druhy energie užívané v budovČ
Elektrická energie
Tepelná energie
HnČdé uhlí
ýerné uhlí
TTO
LTO
Jiné plyny
Druhotná energie
Ostatní obnovitelné zdroje – pĜipojte jaké:
Jiná paliva – pĜipojte jaká:

Zemní plyn
Koks
Nafta
Biomasa

3. hodnocená dílþí energetická nároþnost budovy EP
VytápČní (EPH)
PĜíprava teplé vody (EPDHW)
Chlazení (EPC)
OsvČtlení (EPLight)
Mechanické vČtrání (vþ. zvlhþování) (EPAux;Fans)
d) technické údaje budovy
1. struþný popis budovy

2. geometrické charakteristiky budovy
Objem budovy V – vnČjší objem vytápČné budovy (m3)
Celková plocha obálky A – souþet vnČjších ploch ochlazovaných
konstrukcí ohraniþujících objem budovy (m2)
Celková podlahová plocha budovy Ac (m2)
Objemový faktor tvaru budovy A/V (m2/m3)
3. klimatické údaje a vnitĜní výpoþtová teplota
Klimatické místo
Venkovní návrhová teplota v topném období Te (°C)
PĜevažující vnitĜní výpoþtová teplota v topném období Ti (°C)
4. charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy
Ochlazovaná konstrukce

Plocha
A (m2)

Souþinitel
prostupu tepla
U (W/m2K)

MČrná ztráta
konstrukce
prostupem tepla
HT (W/K)

Tepelné vazby mezi konstrukcemi
Celkem
5. tepelnČ technické vlastnosti budovy
Požadavek podle § 6a Zákona
1. Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejménČ
takový tepelný odpor, že jejich vnitĜní povrchová teplota nezpĤsobí
kondenzaci vodní páry.
2. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný
souþinitel prostupu tepla a þinitel prostupu tepla.
3. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitĜní kondenzaci vodní páry
nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkþní zpĤsobilost po
dobu pĜedpokládané životnosti.
4. Funkþní spáry vnČjších výplní otvorĤ mají nejvýše požadovanou
nízkou prĤvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláštČ
budovy jsou témČĜ vzduchotČsné, s požadovanČ nízkou celkovou
prĤvzdušností obvodového pláštČ.
5. Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty,
zajišĢovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitĜním povrchu.
6. Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i
letním období, snižující riziko jejich pĜílišného chladnutí a pĜehĜívání.
7. Budova má požadovaný nízký prĤmČrný souþinitel prostupu tepla
obvodového pláštČ Uem
Pozn. Hodnoty 1., 2., 3. pĜevzaty z projektové dokumentace.

Jednotka

Hodnocení

6. vytápČní
Topný systém budovy
Typ zdroje energie
Použité palivo
Jmenovitý tepelný výkon kotle (kW)
PrĤmČrná roþní úþinnost zdroje energie (%)

Výpoþet

MČĜení

Odhad

Roþní doba využití zdroje (hod./rok)

Výpoþet

MČĜení

Odhad

Regulace zdroje energie
Pravidelná

Údržba zdroje energie

Pravidelná smluvní

Není

PĜevažující typ topné soustavy
PĜevažující regulace topné soustavy
RozdČlení topných vČtví podle orientace budovy
Stav tepelné izolace rozvodĤ topné soustavy

Ano

Ne

5

7. dílþí hodnocení energetické nároþnosti vytápČní
Bilanþní
Dodaná energie na vytápČní Qfuel,H (GJ/rok)
SpotĜeba pomocné energie na vytápČní QAux,H (GJ/rok)
Energetická nároþnost vytápČní EPH = Qfuel,H + QAux,H (GJ/rok)
Energetická nároþnost vytápČní referenþní budovy Rrq,H (GJ/rok)
MČrná spotĜeba energie na vytápČní vztažená na celkovou
podlahovou plochu EPH,A (kWh/(m2.rok))
8. vČtrání a klimatizace
Mechanické vČtrání
Typ vČtracího systému
Tepelný výkon (kW)
Jmenovitý elektrický pĜíkon systému vČtrání (kW)
Jmenovité prĤtokové množství vzduchu (m3/hod)
PĜevažující regulace vČtrání
Údržba vČtracího systému

Pravidelná

Pravidelná smluvní

Není

Zvlhþování vzduchu
Typ zvlhþovací jednotky
Jmenovitý pĜíkon systému zvlhþování (kW)
Použité médium pro zvlhþování

Pára

Voda

Regulace klimatizaþní jednotky
Údržba klimatizace
Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodĤ

Pravidelná

Pravidelná smluvní

Není

Chlazení
Druh systému chlazení
Jmenovitý el. pĜíkon pohonu zdroje chladu (kW)
Jmenovitý chladící výkon (kW)
PĜevažující regulace zdroje chladu
PĜevažující regulace chlazeného prostoru
Údržba zdroje chladu

Pravidelná

Pravidelná smluvní

Není

Stav tepelné izolace rozvodĤ chladu7
9. dílþí hodnocení energetické nároþnosti mechanického vČtrání (vþ. zvlhþování)
Bilanþní
SpotĜeba pomocné energie na mech. vČtrání QAux;Fans (GJ/rok)
Dodaná energie na zvlhþování Qfuel,Hum (GJ/rok)
Energetická nároþnost mechanického vČtrání (vþ. zvlhþování)
EPAux;Fans = QAux;Fans + Qfuel,Hum (GJ/rok)
Energetická nároþnost mech. vČtrání referenþní budovy Rrq,Fans
(GJ/rok)
MČrná spotĜeba energie na mech. vČtrání vztažená na celkovou
podlahovou plochu EPFans,A (kWh/(m2.rok))
10. dílþí hodnocení energetické nároþnosti chlazení
Bilanþní
Dodaná energie na chlazení Qfuel,C (GJ/rok)
SpotĜeba pomocné energie na chlazení QAux,C (GJ/rok)
Energetická nároþnost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C (GJ/rok)
Energetická nároþnost chlazení referenþní budovy Rrq,C (GJ/rok)
MČrná spotĜeba energie na chlazení vztažená na celkovou
podlahovou plochu EPC,A (kWh/m2.rok))
11. pĜíprava teplé vody (TV)
Druh pĜípravy TV
Systém pĜípravy TV v budovČ

Centrální

Lokální

Kombinovaný

Použitá energie
Jmenovitý pĜíkon pro ohĜev TV (kW)
PrĤmČrná roþní úþinnost zdroje pĜípravy (%)

Výpoþet

MČĜení

Odhad

Objem zásobníku TV (litry)
Údržba zdroje pĜípravy TV
Stav tepelné izolace rozvodĤ TV7

Pravidelná

Pravidelná smluvní

Není

12. dílþí hodnocení energetické nároþnosti pĜípravy teplé vody
Bilanþní
Dodaná energie na pĜípravu TV Qfuel,DHW (GJ/rok)
SpotĜeba pomocné energie na pĜípravu TV QAux,DHW (GJ/rok)
Energetická nároþnost pĜípravy TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW (GJ/rok)
Energetická nároþnost pĜípravy TV referenþní budovy Rrq,DHW (GJ/rok)
MČrná spotĜeba energie na osvČtlení vztažená na celkovou podlahovou
plochu EPDHW,A (kWh/m2.rok))
13. osvČtlení
Typ osvČtlovací soustavy
Celkový elektrický pĜíkon osvČtlení budovy
ZpĤsob ovládání osvČtlovací soustavy
14. dílþí hodnocení energetické nároþnosti osvČtlení
Bilanþní
Dodaná energie na osvČtlení Qfuel,Light,E (GJ/rok)
Energetická nároþnost osvČtlení EPLight = Qfuel,Light,E (GJ/rok)
Energetická nároþnost osvČtlení referenþní budovy Rrq,Light
(GJ/rok)
MČrná spotĜeba energie na osvČtlení vztažená na celkovou
podlahovou plochu EPLight,A (kWh/(m2.rok))
15. ukazatel celkové energetické nároþnosti budovy
Bilanþní
Energetická nároþnost budovy EP (GJ/rok)
Energetická nároþnost referenþní budovy Rrq (GJ/rok)
VyjádĜení ke splnČní požadavkĤ na energetickou nároþnost
budovy
MČrná spotĜeba energie na celkovou podlahovou plochu EPA
(kWh/m2.rok))
TĜída energetické nároþnosti hodnocené budovy

e) energetická bilance budovy pro standardní užívání
1. dodaná energie z vnČjší strany systémové hranice budovy stanovená bilanþním
hodnocením
Energonositel

Vypoþtené množství
dodané energie

Energie skuteþnČ
dodaná do budovy

Jednotková cena

GJ/rok

GJ/rok

Kþ/GJ

Celkem
2. energie vyrobená v budovČ
Druh zdroje energie

Vypoþtené množství vyrobené
energie
GJ/rok

Celkem
f) ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémĤ a kogenerace u nových
budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2
Místní obnovitelný zdroj energie
Dálkové vytápČní nebo chlazení
Tepelné þerpadlo

Kogenerace
Blokové vytápČní nebo chlazení
Jiné

1. postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky
dostupných a vhodných alternativních systémĤ dodávek energie

Výpoþet, ekonomická analýza

g) doporuþená technicky a ekonomicky vhodná opatĜení pro snížení energetické
nároþnosti budovy
1. doporuþená opatĜení
Úspora
energie
(GJ)

Popis opatĜení

Investiþní
náklady
(tis. Kþ)

Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivĤ
2. hodnocení budovy po provedení doporuþených opatĜení
Bilanþní
Energetická nároþnost budovy EP (GJ/rok)
TĜída energetické nároþnosti
MČrná spotĜeba
(kWh/m2.rok)

energie

na

celkovou

podlahovou

plochu

Prostá
doba
návratnosti

h) další údaje
1. doplĖující údaje k hodnocené budovČ

2. seznam podkladĤ použitých k hodnocení budovy

(2) Doba platnosti prĤkazu a identifikace zpracovatele
Doba platnosti prĤkazu
PrĤkaz vypracoval
OsvČdþení þ.

Dne:

(2) Grafické znázornČní prĤkazu energetické nároþnosti budovy
a) Grafického znázornČní prĤkazu je umístČno symetricky na bílém podkladČ formátu A4
(210 x 297 mm) a samotná šablona má rozmČr 180 x 232 mm.
b) Tvar a velikost použitého a pĜedepsaného písma:
Je použito standardního fontu Arial, pĜípadnČ Arial tuþné velikosti 33 (záhlaví
prĤkazu); velikost 24 (klasifikaþní tĜídy a klasifikaþní hodnocení) a velikost 14 (text
prĤkazu).
d) Údaje na grafickém znázornČní musí být nejménČ v rozsahu:
1. typ budovy nebo þásti budovy, místní oznaþení budovy, adresa budovy,
2. zaĜazení budovy do klasifikaþní tĜídy podle bilanþního hodnocení,
3. zaĜazení budovy do klasifikaþní tĜídy podle bilanþního hodnocení, kterou je možno
dosáhnout po provedení doporuþených opatĜení pro technicky a ekonomicky
efektivní snížení energetické nároþnosti budovy,
4. celková vypoþtená roþní dodaná energie v GJ stanovená bilanþním hodnocením
v souþasném stavu a po provedení doporuþených opatĜení pro technicky a
ekonomicky efektivní snížení energetické nároþnosti budovy,
5. mČrná vypoþtená roþní spotĜeba energie v kWh/m2 v souþasném stavu a po
provedení doporuþených opatĜení pro technicky a ekonomicky efektivní snížení
energetické nároþnosti budovy,
6. dodaná energie pro pokrytí jednotlivých dílþích potĜeb v procentech,
7. platnost prĤkazu,
8. tituly, jméno a pĜíjmení osoby, která vypracovala energetický prĤkaz budovy,
vþetnČ identifikaþního þísla osvČdþení o odborné zpĤsobilosti.
e) Použité barvy
CMYK – cyan, magenta, žlutá, þerná.
PĜíklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % þerná
f) Barevnost jednotlivých prvkĤ
Šipky

Kód barvy

A
B
C
D
E
F
G
Barva rámeþku

X0X0
70X0
30X0
00X0
03X0
07X0
0XX0
X070

Barva pozadí šipky udávající klasifikaþní tĜídu hodnocené budovy je bílá.
Celý text je þerný. Pozadí je bílé.

(3) Grafické znázornČní

PRģKAZ ENERGETICKÉ
NÁROýNOSTI BUDOVY
Typ budovy, místní oznaþení
Adresa budovy
Celková podlahová plocha:

Hodnocení budovy
stávající
stav

po realizaci
doporuþení

A
B

B
C

C
D
E
F
G
MČrná vypoþtená roþní spotĜeba energie v kWh/m2rok

XY

XY

Celková vypoþtená roþní dodaná energie v GJ

XY

XY

Podíl dodané energie pĜipadající na:
VytápČní

Chlazení

VČtrání

Teplá voda

OsvČtlení

%

%

%

%

%

Doba platnosti prĤkazu
PrĤkaz vypracoval

Jméno a pĜíjmení
OsvČdþení þ.

