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Európska zelená dohoda
Cieľom EÚ je byť do roku 2050 klimaticky neutrálnou

Medzistupeň ku klimatickej neutralite: 

znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 % oproti r. 1990

Vlna obnovy
cieľ v nasledujúcich desiatich rokoch zdvojnásobiť mieru obnovy budov.

Pre budovy:

• dekarbonizovať sektor energetiky 

• zabezpečiť vyššiu energetickú účinnosť budov

Revízia Smernice o EHB je súčasťou balíka nových legislatívnych aktov EÚ 

(Balík „Fit for 55“: plán na revíziu legislatívy v oblasti klímy,  pre zosúladenie právnych 

predpisov s cieľmi do roku 2030 a 2050.

EURÓPSKE CIELE

bendzalova@enbee.eu
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EURÓPSKE CIELE

Budovy sú kľúčové  v EÚ sú zodpovedné za > 40% spotreby energie,

> 36% CO2 emisií, >75% je energeticky neefektívnych, > 85-95% bude v užívaní v r. 2050

bendzalova@enbee.eu
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» Minimálne štandardy energetickej hospodárnosti (MEPS) 
(Minimum Energy Performance Standards)

postupné vyraďovanie najhorších budov z trhu (15% najhorších budov, trieda G),  

Povinnosť obnoviť najhoršie budovy v rokoch 2027-2033, minimálna úroveň pre 
predaj a prenájom triedy F, E.

» Budovy s nulovými emisiami (ZEB) 
(Zero-emission buildings), vyrobia toľko energie, ako spotrebujú. 

Od r. 2030 všetky nové budovy, verejné budovy od r. 2027. 

Do r. 2050 všetky existujúce budovy budú ZEB. 

» Budovy s takmer nulovou potrebou energie (NZEB)
(Nearly Zero Energy Building), 2021 - 2029 požadovaná úroveň pre hĺbkovú obnovu

Návrh revízie Smernice o energetickej hospodárnosti budov (EHB) 

V znení zverejnenom 15. decembra 2021  prinesie významné zmeny 
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» Nová definícia „hĺbkovej obnovy“ - transformuje budovu: 

pred r. 2030 na budovu s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB); 

od 1. 1.2030 na budovu s nulovými emisiami (ZEB) 

» Pasport obnovy budovy - (BRP - Building renovation passport) 
– plán postupnej obnovy krok za krokom, prepojenie na certifikát a povinný pre 
finančné stimuly

» Zákaz financovania kotlov na fosílne palivá z verejných zdrojov od roku 2027

» Zdravé vnútorné prostredie, prispôsobenie sa klimatickým zmenám .....

» Obchodovanie s emisiami, nový systém, ktorý stanoví cenu emisií zo sektora 

budov. Obchodovanie s emisiami bude fungovať na princípe „cap and trade“. 

Systém bude regulovať dodávateľov palív.

Návrh textu revízie Smernice o EHB zverejnený 15. decembra 2021 
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Energetické certifikáty

v návrhu revízie Smernice o EHB
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Energetické certifikáty budov (ECB)
sú dôležitým nástrojom, zavedeným Smernicou o EHB

Návrh revízie Smernice o EHB – zvýšenie významu ECB  

 zlepšenie kvality posilnením ich právnej sily: 

prepojením na  

 definíciu „zelených“ investícií - Taxonómia EÚ – technické 

skríningové kritériá pre výstavbu nových budov, obnovu, nadobudnutie a 
vlastníctvo budov s odkazom na ECB

 systémy povinného zníženia energetickej náročnosti, povinnosť 
obnovy (MEPS)

 potvrdenie úrovne EHB, minimálne požiadavky (NZEB, ZEB) 

 potvrdenie úspor energie pre finančné nástroje a stimuly

 zelené dotácie, zelené úvery, zelené dlhopisy

 obchodovanie s emisiami (EU ETS), zelené dane, ...
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Dnes: 
Škála a ukazovatele – rôzne, stanovené na národnej úrovni
V SR:

Číselné hodnoty v kWh/(m2.a) vo Vyhl. 364/2012 Z.z.

 Neobnoviteľná primárna energia – globálny ukazovateľ
 triedy B-G,  A0, A1, A0+ (nová trieda od marca 2020)

 celková potreba energie budovy (bez strát pri výrobe tepla)

 potreba energie: 
o vykurovanie
o príprava teplej vody
o vetranie a chladenie
o osvetlenie

 CO2 (bez zatriedenia)

Výpočet: odkaz na EN a ISO normy pre EHB (~50 noriem) + okrajové podmienky 
v Zák. 555/2005 a Vyhl. 364/2012, napr. započítanie OZE, export PV, straty pri výrobe... 
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Energetický certifikát obsahuje: 

 číselný ukazovateľ potreby primárnej energie v kWh/(m².a)

 referenčné hodnoty: 

• minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť

• požiadavky na budovy s takmer nulovou potrebou energie 

(NZEB)

• minimálne štandardy energetickej hospodárnosti (MEPS)

• požiadavky na budovy s nulovými emisiami  (ZEB)

Návrh revízie Smernice o EHB špecifikuje obsah certifikátu 
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Na titulnej strane musí uvádzať aspoň tieto informácie: 

 trieda energetickej hospodárnosti

 vypočítaná ročná potreba primárnej energie v kWh/(m².a) a v kWh alebo MWh

 vypočítaná ročná konečná potreba energie v kWh/(m².a) a v kWh alebo MWh;

 výrobená obnoviteľná energia v kWh alebo MWh

 obnoviteľná energia v % z potreby energie

 prevádzkové emisie skleníkových plynov v kg CO2/(m².a)

 triedy emisií skleníkových plynov (ak je to vhodné)

Energetický certifikát v návrhu revízie Smernice o EHB 

do 31. decembra 2025 musí byť národný certifikát v súlade so vzorom 

energetického certifikátu
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KĹÚČOVÉ UKAZOVATELE 

V ENERGETICKOM CERTIFIKÁTE BUDOVY
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GLOBÁLNY UKAZOVATEĽ - PRIMÁRNA ENERGIA

Legislatíva SR 

Taxonómia 

Primárna energia (PE)
= energia, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie 

Forma v akej sa vyskytuje v prírode (uhlie, plyn, ropa,... slnečné žiarenie, vietor). 
Obsahuje straty mimo budovy (získanie nosiča, distribúcia po budovu)

Celková (Ep,tot)
obnoviteľná + neobnoviteľná energia 

Neobnoviteľná (Ep,nren)
zo zdroja, ktorý je vyčerpateľný extrakciou (napríklad  fosílne palivá), ktorá existuje 
v konečnom množstve, nemôže byť doplnená v časovej dĺžke ľudského života

Obnoviteľná (Ep,ren)
z obnoviteľných nefosílnych zdrojov, 
veterná, solárna, aerotermálna, geotermálna, hydrotermálna, 
Z biomasy, skládkového plynu,  bioplyn ...

Energetický 
nosič

Faktory - neobnoviteľná PE 
Ep,nren,  fp,nren

Faktory - celková PE
Ep,tot, fp,tot

Zemný plyn, uhlie, 1,1 1,1 
Drevené peletky 0,20 1,20

Obnoviteľná energia 0 1
Elektrina 2,2 2,5
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Energetický certifikát v návrhu revízie Smernice o EHB
snaha EÚ zvýšiť harmonizáciu, zlepšiť kvalitu výpočtu, spoľahlivosť a 

porovnateľnosť prísnosti požiadaviek medzi členskými štátmi.

Návrh:

 hodinový krok výpočtu

 popis výpočtovej metódy v národných prílohách CEN noriem       

(nová norma pre FPE)

 harmonizovaná spoločná európska škála (A-G, rovnomerné 

rozdelenie tried), definuje ako stanoviť hodnoty pre triedy A a G.

 Po prvý krát sa navrhujú kvantifikované hraničné hodnoty tried. 

Pre triedu A (ZEB), pre kontinentálne podnebie a celkovú primárnu energiu: 

pre budovy na bývanie:  < 65 kWh/(m².a)

pre administratívne budovy: < 85 kWh/(m2.a) 
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 Konečná potreba energie
(v CEN normách nazývaná "potreba energie" je definovaná ako vstup energie 

do technického systému)

o je obnoviteľná energia vyrobená na mieste zahrnutá alebo nie?

V niektorých národných metódach sa odpočíta od potreby energie. 

o Sú zahrnuté straty pri výrobe tepla? v niektorých národných metódach 

(napr. v SR) sa neberú do úvahy

(potreba energie budovy = energetický výstup zo systému výroby tepla).

MOŽNOSTI PRE KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE EHB

Pre harmonizáciu a porovnateľnosť hodnôt ukazovateľov je potrebná odpoveď na otázky: 

 Primárna energia
o Ide o celkovú alebo neobnoviteľnú primárnu energiu?

Definícia ZEB (trieda A), je vyjadrená v "celkovej" primárnej energii. 

V SR je ukazovateľ vyjadrený v neobnoviteľnej primárnej energii.

o Je energia z obnoviteľných zdrojov vyrobená na mieste zahrnutá do potreby 

celkovej primárnej energie, alebo nie?

V niektorých národných metódach sa odpočíta od dodanej energie a v iných nie.
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 Množstvo energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov

o Je zahrnutá, energia z prostredia (získaná tepelným čerpadlom), alebo 

nie? 

V CEN normách je považovaná za obnoviteľnú energiu, v niektorých 

národných metódach nie. V SR je odpočítaná od dodanej energie 

(transformačný koeficient pre tepelné čerpadlá 2.6 – 4.4 vo Vyhl. 364/2012)

o Je zahrnutá exportovaná energia vyrobená z OZE na mieste (PV), alebo 

len vlastná potreba v budove? 

o V akom časovom intervale sa započítava vlastná potreba energie? 

(hodina, mesiac, rok)

 Obnoviteľná energia v % z potreby energie

o Aký je okruh (perimeter), z ktorého  pochádzajú započítané OZE pre podiel v %? 

(na mieste, v blízkosti, vzdialené OZE?)

o Podiel v % je vyjadrený z dodanej  energie. 

V CEN normách je podiel vyjadrený z primárnej energie a umožňuje brať do úvahy 

aj  obnoviteľnú energiu z blízkych zdrojov (napr. CZT) a vzdialených zdrojov (nosič).  

MOŽNOSTI PRE KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE EHB
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Informácie v certifikáte

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY

EPC RECAST projekt navrhuje uvádzať 
v ECB informácie o predpokladoch 
uvažovaných  pre

kľúčový ukazovateľ energetickej 
hospodárnosti

s cieľom zabezpečiť väčšiu 
transparentnosť a porovnateľnosť 
medzi ČŠ a pre zrozumiteľnosť pre 
užívateľov. 

Projekt EPC RECAST získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného
programu Európskej únie Horizont 2020 v rámci dohody o grante 893118.
Európska komisia nie je zodpovedná za žiadne použitie informácií obsiahnutých
v tomto dokumente, ktoré predstavujú len názor autorov.
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VPLYV VÝBERU UKAZOVATEĽOV 

A OKRAJOVÝCH PODMIENOK 

NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY 
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1. Vplyv výberu ukazovateľa EHB a okrajových podmienok 
na numerický indikátor v primárnej energii

PRIMÁRNA ENERGIA

Rôzne výsledky pre číselný ukazovateľ EHB vyjadrený v rôznej primárnej energii 
(celkovej a neobnoviteľnej) a pre rôzne okrajové podmienky pre PV, pre tú istú budovu 
(EPC RECAST) 

Kategória A0 A1

RD ≤ 54 55-108

PEtot ... Celková primárna energia
PEnren ... Neobnoviteľná primárna energia

PEnren:

Číselný ukazovateľ
28 – 103 kWh/(m2.a)

Rozdiel:

 Typ PE

 Spôsob 
započítania PV 
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2.  Vplyv výberu ukazovateľa EHB a okrajových podmienok na najlepšie riešenie

PRIMÁRNA ENERGIA

a) Ukazovateľ v celkovej primárnej energii
(Výpočet podľa CEN noriem)  Kategória A0 A1

RD ≤ 54 55-108

Najlepším riešením (bez exportu PV) 
= dobrá TOB + kondenzačný plynový kotol + PV.
Nedosiahne 65 kWh/(m².a) – návrh pre triedu A (ZEB)

Najlepším riešením (bez exportu PV) 
= dobrá TOB + tepelné čerpadlo + PV 

V SR dosiahne triedu A0. 

Príklad ukazovateľa EHB pre rôzne alternatívy obnovy rodinného domu 

b) v neobnoviteľnej primárnej energii
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3. Vplyv výberu ukazovateľa EHB a okrajových podmienok na úsporu energie v %

PRIMÁRNA ENERGIA

Úspora energie v % pre ukazovateľ celkovej a 
neobnoviteľnej primárnej energie   (EPC RECAST)

a)   % oproti pôvodnému stavu (budova v triede D)  
b)  % úspor po inštalácii PV na 

obnovenej budove

Pre ukazovateľ vyjadrený v celkovej PE 
(Taxonómia EU), sa úroveň úspory 
30 % len inštaláciou PV nedosiahne (15 %, 21 %).

V neobnoviteľnej PE sú úspory vyššie  (40-57%)
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ZÁVER
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» V revízii Smernice o EHB je posun od všeobecného rámca k väčšej harmonizácii.

» Návrh revízie EPBD je krokom vpred, smerom k certifikátom novej generácie
s lepšou kvalitou.

» Navrhuje nové ukazovatele, hodinový krok výpočtu a po prvýkrát kvantifikované
hraničné hodnoty v kWh/(m2.a) pre porovnateľnosť ambícií požiadaviek s
cieľom zefektívniť využitie finančných zdrojov EÚ.

» Návrh revízie Smernice o EHB by mal obmedziť prezentované rozdiely jasnými
okrajovými podmienkami a jednoznačnými metódami posudzovania.

» Implementácia Smernice o EHB a prispôsobenie požiadavkám Taxonómie EU,
v členských štátoch bude obsahovo aj časovo náročná.

» Projekt EPC RECAST chce prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa ...

» V súčasnosti, pre prezentované rozdiely, nie je možné automaticky porovnávať
ukazovatele medzi ČŠ a stanovovať ciele v % úspor. Nie vždy je možné používať
národné certifikáty pre udržateľné financovanie (Taxonómia EÚ).



Ďakujem za pozornosť

Jana Bendžalová

bendzalova@enbee.eu

Johann Zirngibl 

johann.zirngibl@cstb.fr

www.epc-recast.eu
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