
N o v é e v r o p s k é p ř e d p i s y  p r o  ú s p o r u  e n e r g i e

zlepšení energetické
náročnosti budov

odle nové směrnice EU (1) o energetické náročnosti
budov, kterou musejí členské státy začlenit do svých
vnitrostátních předpisů do ledna 2006, se bude ve

stavebních normách klást větší důraz na snížení
spotřeby energie. Výsledkem bude snížení energetické náročnosti
budov v celé Evropě, čímž se bez velkých dodatečných nákladů
výrazně zvýší pohodlí uživatelů. Opatření této směrnice, která se
týkají všech spotřebitelů energie, jsou základní součástí strategie
EU pro plnění závazků přijatých v rámci Kjótského protokolu.
Podle tohoto předpisu:

• se bude v celé EU používat společná metoda pro výpočet
energetické náročnosti budovy, která bude přihlížet k místním
klimatickým podmínkám;

• členské státy stanoví minimální normy energetické náročnosti,
které budou platit pro nové budovy i pro zásadní rekonstrukce
existujících velkých budov. Většina norem bude vycházet ze
stávajících nebo plánovaných evropských norem;

• díky systému certifikace budov budou majitelé, nájemníci 
a uživatelé budov lépe informováni o úrovních spotřeby energie;

• kotle a klimatizační systémy s většími než minimálními rozměry
budou podléhat pravidelné kontrole, při níž bude ověřována
jejich energetická účinnost a emise skleníkových plynů.

Výzkum ukazuje, že do roku 2010 by mohla být více než pětina
současné spotřeby energie ušetřena uplatňováním přísnějších
stavebních norem na nové budovy a budovy procházející zásadní
rekonstrukcí. Byl by to výrazný příspěvek ke splnění cíle z Kjóta,
který by navíc nevyžadoval žádnou změnu našeho životního stylu.
Využití tohoto potenciálu však bude do velké míry záviset na
řádném uplatňování směrnice.

snížení spotřeby energie 
v budovách

vropané by měli používat méně energie. Naše
spotřeba každým rokem stoupá a jsme stále
závislejší na dodávkách ropy a zemního plynu 

z území, která leží mimo naše hranice. Kromě toho
nás nutí snížit spotřebu ropy, plynu a uhlí i závazky o snížení
emisí skleníkových plynů přijaté v rámci Kjótského protokolu,
podle nichž bychom měli emise do období 2008 – 2012 snížit 
o 8 % oproti úrovním z devadesátých let.

V roce 2000 Komise přijala Zelenou knihu, která nastínila
strategii pro řešení těchto dvou problémů. Přestože posun 
k většímu využívání domácích obnovitelných zdrojů energie
pomůže snížit emise a dovozy energie, je nutné, aby se do úsilí
o snížení spotřeby zapojili všichni spotřebitelé.

Doprava a průmysl jsou sice energeticky náročná odvětví, ale
40 % veškeré energie v Evropě spotřebovávají budovy. Naše
poptávka po energii k osvětlení, vytápění, klimatizaci a ohřevu
vody v domácnostech, na pracovištích i na místech, kde
trávíme volný čas, je vyšší než poptávka dopravy a průmyslu.

• Dvě třetiny energie spotřebované v evropských budovách
jsou spotřebované domácnostmi. Tato spotřeba přitom
každý rok stoupá spolu s rostoucí životní úrovní, která vede 
k většímu využívání vytápění a klimatizace.

• 10 milionů evropských domácností používá kotle, které jsou
starší než 20 let. Jejich náhrada novým zařízením by ušetřila
5 % energie využívané k vytápění.

• V kancelářích, obchodech a zařízeních pro trávení volného
času by využívání nejúčinnějších osvětlovacích systémů
a technologií  přineslo úspory energie ve výši 30 – 50 %.

• Předpokládá se, že v roce 2020 bude na klimatizaci
spotřebováno dvakrát více energie než nyní; tento nárůst by
mohl být snížen o polovinu používáním kvalitnějšího
vybavení.

Generální ředitelství Evropské komise pro energii a dopravu
připravuje a provádí politiky v obou těchto úzce propojených
oblastech. Zelená kniha „Směrem k evropské strategii pro zajištění
zásobování energií” z roku 2000 analyzovala strukturální
nedostatky Evropy: stoupající spotřebu energie a  rostoucí
závislost EU na vnějších energetických zdrojích. Kromě toho chce
EU dostát závazkům o snížení produkce skleníkových plynů, které
přijala v rámci Kjótského protokolu. Zelená kniha proto navrhuje
strategii pro snížení spotřeby energie v Evropě pomocí lepší
energetické účinnosti a pro zvýšení využívání obnovitelných zdrojů
energie. Zlepšení energetické náročnosti budov je zásadním
prvkem, bez něhož nelze tuto strategii úspěšně provádět.
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cesta vpřed
Členské státy musejí zařadit požadavky nové směrnice do
svých vnitrostátních právních předpisů do ledna 2006. Do té
doby se proto budou konat pravidelná setkání, na nichž si
odborníci a úředníci členských států budou moci vyměňovat
informace a spolupracovat při vytváření norem pro budovy 
a normalizaci postupů pro měření energetické náročnosti.
Podrobnější informace získáte na:
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html

Evropská komise pomůže zúčastněným stranám tím, že bude
zvyšovat povědomí o otázkách souvisejících s dotyčnými
opatřeními. Hlavní podporu pro uplatňování směrnice poskytne
program „Inteligentní energie – Evropa“ (2003-06). Viz:
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.htm

Kontakt:
Evropská komise
Generální ředitelství pro energii a dopravu
Oddělení D.1 – Regulační politika, podpora nových energií 
a řízení poptávky
B-1049 Brusel
E-mail: TREN-building-directive@cec.eu.int
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(1) Směrnice 2002/91/ES, Úř. věst.  L 1, 4. 1. 2003.
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měření energetické
náročnosti

by bylo možné používat v celé Evropě
stejné minimální normy, bude vypracována
společná metodologie měření energetické

náročnosti, která poskytne jasné
a srovnatelné informace o skutečném využití energie
v budovách. Měla by přihlížet ke všem faktorům, které
ovlivňují spotřebu energie a roztřídit budovy podle
typu, velikosti a využití, t.j. byty, úřady, školy atd.

Mezi hlediska pro měření energetické náročnosti
budov budou patřit tepelná izolace, systém vytápění,
klimatizace, přirozená ventilace i pasivní osvětlení 
a vytápění sluncem.

Pozitivní faktory mohou zahrnovat topné nebo
energetické systémy fungující na sluneční energii,
dálkové vytápění a zařízení na společnou výrobu 
tepla a elektřiny.

Vzhledem k tomu, že se v jednotlivých částech
Evropy výrazně liší klimatické podmínky, bude se při
měření energetické náročnosti plně přihlížet k místní
situaci a místnímu prostředí.

pravidelné kontroly

lenské státy vytvoří systém pravidelných
kontrol kotlů a klimatizačního zařízení  ve

větších domech, domech s několika
nájemníky a obchodních a veřejných budovách,

protože špatně regulované zařízení může být příčinou
nadměrné spotřeby energie a/nebo emisí oxidu
uhličitého.

Bude zavedena povinnost pravidelné kontroly kotlů
na neobnovitelná pevná a kapalná paliva s výkonem
nad 20 kW. U kotlů s výkonem nad 100 kW bude
kontrola povinná přinejmenším každé dva roky, 
u plynových kotlů může být toto období zvýšeno
maximálně na čtyři roky.

U topných zařízení s výkonem  20 kW, které jsou
starší než 15 let, bude provedena jednorázová
kontrola celého systému. Vyhodnocení poskytne
uživateli informace o možné výměně a/nebo úpravách
zařízení.

Budou se také vyžadovat pravidelné kontroly
klimatizačních systémů s výkonem nad 12 kW.

certifikace energetické
účinnosti

by zájemci o koupi nebo pronájem bytu či
budovy dostávali lepší informace 

o předpokládaných provozních nákladech,
budou jim muset majitelé nemovitostí

předkládat aktualizované certifikáty energetické
náročnosti.

Lepší informovanost zájemců o koupi nebo pronájem
bude motivovat stavební podnikatele a majitele
budov, aby používali energeticky účinné návrhy 
a technologie, což se jim vrátí v nižších provozních
nákladech.

Vnitrostátní orgány budou na certifikátu energetické
náročnosti uvádět referenční hodnoty umožňující
srovnání. Kromě toho bude muset certifikát
obsahovat i doporučení, jak omezit energetickou
náročnost.

Ve velkých budovách (nad 1 000 m2), které jsou
běžně přístupné veřejnosti, budou muset být
certifikáty energetické účinnosti viditelně vyvěšeny,
aby se zvýšilo povědomí občanů o tématu
energetické účinnosti v jejich obci. Kromě certifikátů
bude možné ukazovat doporučenou a skutečnou
teplotu v budově.

používání norem

lenské státy EU stanoví a budou pravidelně
přezkoumávat minimální normy energetické

náročnosti pro různé typy nových 
i existujících budov, přičemž budou přihlížet 

k místním klimatickým podmínkám.

Normy energetické náročnosti se budou vztahovat na
všechny budovy postavené od ledna 2006. Kromě
toho bude muset být u každé větší budovy (nad 
1 000 m2) před začátkem stavby provedeno úplné
vyhodnocení použitelnosti alternativních systémů
vytápění a dodávek energie.

Již postavené budovy, jejichž plocha přesahuje 
1 000 m2, budou muset po významnější rekonstrukci
nebo modernizaci vykázat zlepšení energetické
náročnosti. Mělo by se jednat o co největší zlepšení,
které je technicky a ekonomicky proveditelné podle
národních výkonnostních norem.

Pro některé budovy, například historické památky,
modlitebny, provizorní budovy, zemědělské budovy 
a domy pro letní rekreaci, bude možné udělovat
výjimky z dodržování těchto norem.
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