
Definícia budov s takmer 
nulovou potrebou energie 
(BTNPE)



Koncepcie budov s takmer nulovou potrebou energie (BTNPE) 
V angličtine nearly Zero Energy Buildings - nZEB



Na celom svete existuje niekoľko názvov a koncepcií budov s takmer nulovou potrebou 
energie

Budovy s takmer nulovou 
potrebou energie

Budovy s „čisto nulovou” 
potrebou energie
Budovy, ktoré na celkovú svoju 
prevádzku potrebujú toľko energie, 
koľko jej dokážu vyprodukovať.

Autonómna budova s nulovou 
potrebou energie

Budova s čisto nulovou 
potrebou energie vyrobenou 
na mieste

„Nulové” budovy
Budovy, ktoré na svoju 
prevádzku v rámci celého 
roka využijú toľko energie, 
koľko jej vyprodukujú z 
obnoviteľných zdrojov.

Budova s nulovými nákladmi 
na energiu

Budova s čistými nulovými 
energetickými emisiami

Pasívne budovy



Energeticky nulové budovy

Ministerstvo energetiky Spojených štátov amerických 
(DoE): budova s nulovou spotrebou energie (ZEB –
Zero Energy Building) produkuje dostatok 
obnoviteľnej energie na splnenie jej vlastných 
požiadaviek na ročnú potrebu energie, čím sa znižuje 
spotreba neobnoviteľnej energie v sektore budov.

ZEB využívajú všetky nákladovo efektívne opatrenia 
na zníženie potreby energie prostredníctvom 
energetickej účinnosti a zahŕňajú systémy 
obnoviteľnej energie, ktoré produkujú dostatok 
energie na pokrytie zostávajúcich energetických 
potrieb.

Zdroj: 
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/09/f26/bto_common_definition_zero_energy_buildings_093015.pdf
https://www.nrel.gov/docs/fy10osti/44586.pdf



Klasifikácia budov s čisto 
nulovou potrebou energie 
(BČNPE)  v USA (Net Zero
Energy Buildings – NZEB)
Existujú 4 hlavné klasifikačné 
kategórie budov/miest/areálov:

BČNPE:A — Budova využívajúca 
iba obnoviteľné energie na budove

BČNPE:B — Budova využívajúca 
obnoviteľné energie na budove a v 
jej blízkom okolí

BČNPE:C — Budova využívajúca 
importované obnoviteľné energie 

BČNPE:D — Budova využívajúca 
obnoviteľnú energiu zakúpenú 
mimo jej lokality

Zdroj: https://www.bdcnetwork.com/sites/bdc/files/1.%20Defining%20Net-Zero%20Energy%20Buildings_0.pdf



Autonómna budova s nulovou spotrebou energie

Autonómne budovy s nulovou spotrebou 
energie nie sú napojené na rozvodnú sieť, 
tieto budovy fungujú úplne nezávisle od 
akejkoľvek externej energetickej infraštruktúry a 
všetku svoju potrebu energie získavajú z 
obnoviteľných zdrojov.



Pasívne budovy

Štandard pasívnej budovy, ktorý definoval nemecký 
Passivhaus Institut, vyžaduje, aby budova spĺňala 
nasledujúce požiadavky:
• Maximálnu potrebu 15 kWh/m2 za rok na vykurovanie a 

chladenie, ktorá sa vypočíta podľa metodiky Passivhaus
Institut (PHPP), alebo špičkovú tepelnú záťaž 10 W/m2

na základe údajov o miestnej klíme.

• Potrebujú do 60 kWh/m2 primárnej energie ročne (na 
vykurovanie, teplú vodu a elektrinu).

• Vzduchotesnosť: maximálne 0,6 výmena vzduchu za 
hodinu pri tlakovom rozdiele 50 Pascalov (overené 
tlakovou skúškou na mieste v podtlakovom aj 
beztlakovom stave).

Prvý pasívny dom v Darmstadte (Nemecko)



Budova s čisto nulovou potrebou energie vyrobenou na mieste

Je to budova, ktorá získava všetku potrebnú energiu z obnoviteľných zdrojov bez závislosti od 
fosílnych palív alebo existujúcej energetickej infraštruktúry. 
Môže sa určiť ako bilancia toho, čo je ekonomicky realizovateľné pre energiu budov na základe 
toho, čo je k dispozícii na mieste.
Energetické toky sa zohľadňujú na mieste projektu.
Napríklad: ak budova využívajúca 100 kWh energie ročne má mať čistú nulovú energiu na 
mieste, tak sa na mieste ročne vyrobí aspoň 100 kWh obnoviteľnej energie. 
Systémy zásobovania energiou z obnoviteľných zdrojov možno inštalovať na strechy budov, 
fasády, parkoviská a iné otvorené plochy v areáli.



• Vytvára na mieste rovnaké množstvo energie, aké potrebuje, vrátane strát pri prenose.

• Tieto budovy musia generovať viac energie ako budova s čistou nulovou energiou na mieste, aby 
sa dorovnalo celkové množstvo energie spotrebovanej budovou aj verejnou sieťou pri dodávke 
energie do budovy.

Budovy s „čisto nulovou” potrebou energie



Budova s nulovými nákladmi na energiu

• Budova s nulovými čistými energetickými nákladmi je 
budova, ktorá produkuje dostatok energie (alebo 
dostáva dostatok dotácií) na „vynulovanie“ svojho 
elektromera z hľadiska nákladov, a teda nevyžaduje 
žiadne platby za energie.

• Táto definícia však nerieši cenové rozdiely medzi 
rôznymi službami a majitelia budov sa musia pripraviť 
na nevyhnutné kolísanie cien elektriny.



Budova s čistými nulovými energetickými emisiami

Budova s nulovými energetickými emisiami produkuje minimálne toľko obnoviteľnej energie, 
koľko spotrebuje zo zdrojov energie produkujúcich emisie.

=
CO2



Hlavný rozdiel medzi koncepciou budov BTNPE  a BČNPE

BTNPE = budova s takmer nulovou 
potrebou energie

▪ Využívanie primárnej energie > 0 kWh/(m2a)

BČNPE = budova s čisto nulovou potrebou 
energie 

▪ Využívanie primárnej energie = 0 kWh/(m2a)

Source: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-
buildings_en

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-buildings_en


Budovy s takmer nulovou potrebou energie v Európskej únii



BTNPE – budovy s takmer nulovou potrebou energie podľa smernice 2010/31/EÚ o 
energetickej hospodárnosti budov (EPBD)

Podľa smernice EPBD sú budovy s takmer nulovou potrebou energie:
• majú veľmi vysoký energetický výkon,
• používajú malé množstvo alebo nulovú energiu,
• využívajú energiu prevažne z obnoviteľných zdrojov,
• využívajú lokálne alebo vo svojej blízkosti vyrobenú energiu.

Členský štátom EÚ sa ponechal široký priestor na to, aby si definovali svoje vlastné normy 
kvantifikujúce BTNPE.

Zdroj: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-
buildings_en

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-buildings_en


Časový harmonogram výstavby BPNPE v Európskej únii

EPBD požadovala, aby členské štáty EÚ zabezpečili:
• že po 31. decembri 2020 budú všetky nové budovy budovami s takmer nulovou potrebou 

energie; 
a
• po 31. decembri 2018 budú nové budovy užívané a vlastnené verejnými orgánmi budovami s 

takmer nulovou potrebou energie.



Budovy s takmer nulovou potrebou energie (BTNPE) definované podľa EPBD

Zdroj: http://www.epbd-ca.eu/wp-content/uploads/2016/01/Overview_of_NZEB_definitions.pdf

http://www.epbd-ca.eu/wp-content/uploads/2016/01/Overview_of_NZEB_definitions.pdf


Koncept európskej definície BTNPE

Obnoviteľná energia a opatrenia na zvýšenie účinnosti spolupracujú!

Keď sa obnoviteľná energia umiestni na budovu, zníži sa čistá dodaná energia.
V mnohých prípadoch však obnoviteľná energia na mieste nebude dostatočná na to, aby sa 
energetické potreby priblížili k nule, bez ďalších opatrení energetickej účinnosti alebo bez 
výrazného zníženia primárnych energetických faktorov pre obnoviteľné zdroje energie mimo 
lokality.

Vyššie a náročnejšie požiadavky na vysokoúčinné BTNPE budú preto viesť aj k zvýšenému 
využívaniu obnoviteľných zdrojov energie v budovách a mali by viesť k prispôsobeniu faktorov 
primárnej energie pre nosiče energie mimo lokality, berúc do úvahy ich obsah obnoviteľnej 
energie.

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016H1318&from=EN



1. Veľmi vysoký energetický výkon?

• Výpočet energetickej náročnosti:
o výpočet konečnej potreby energie na vykurovanie a chladenie,
o výpočet čistej primárnej energie.

• Cieľ: určiť celkovú ročnú potrebu energie v čistej primárnej energii, ktorá zodpovedá potrebe 
energie na vykurovanie, chladenie, vetranie, teplú vodu a osvetlenie.

• Súčasná smernica neuvádza číselnú požiadavku na potrebu primárnej energie.

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016H1318&from=EN



1. Veľmi vysoký energetický výkon?

Čistá potreba energie

Zahŕňa: vykurovanie, chladenie, prípravu teplej 
vody, vetranie, osvetlenie

Nezahŕňa: stratu technického systému a 
generované obnoviteľné zdroje

Potreba primárnej energie s/bez 
obnoviteľných zdrojov energie

Zahŕňa: vykurovanie, chladenie, prípravu 
teplej vody, vetranie, osvetlenie, straty 
technického systému a generované 
obnoviteľné zdroje

Energetický výkon môžeme definovať viacerými spôsobmi:

Zdroj: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-
buildings/nearly-zero-energy-buildings_en

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-buildings_en


BTNPE – odporúčania Európskej komisie

Zdroj: 
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/1_Kurnitski_EPBD_2nd_recast.pdf

Potreba energie 
spotrebičmi sa 
v kanceláriách 
nezapočítava

Potreba energie na 
spotrebiče a umelé 
osvetlenie sa 
nezapočítava 
v rodinných 
domoch

Úroveň 
energetickej 

hospodárnosti 
BTNPE

Stredomorská

Zóna 1: Catania

(Ďalšie: Atény, 
Larnaca, Luga, 

Sevilla, Palermo)

Oceánska

Zóna 4: Paríž

(Ďalšie: 
Amsterdam, 

Berlín, Brusel, 
Kodaň, Dublin, 
Londýn, Macon, 
Nancy, Praha, 

Varšava)

Kontinentálna

Zóna 3: Budapešť

(Ďalšie: 
Bratislava, 

Ľubľana, Miláno, 
Viedeň)

Severská

Zóna 5: Štokholm

(Ďalšie: Helsinki, 
Riga, Gdaňsk, 

Tovarene)

Kancelárie kWh/(m2.a)
čistá primárna 
energia

20 – 30 40 – 55 40 – 55 55 – 70

využitie primárnej 
energie

80 – 90 85 – 100 85 – 100 85 – 100

OZE na mieste 60 45 45 30
Nové rodinné domy kWh/(m2.a)

čistá primárna 
energia

0 – 15 15 – 30 20 – 40 40 – 65

využitie primárnej 
energie

50 – 65 50 – 65 50 – 70 65 – 90

OZE na mieste 50 35 30 25

https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/1_Kurnitski_EPBD_2nd_recast.pdf


Výpočet energetickej hospodárnosti budov 1.

a) uvažujú sa nasledujúce konkrétne tepelné charakteristiky budovy vrátane jej vnútorných priečok:

▪i) tepelná kapacita; ii) izolácia; iii) pasívne vykurovanie; (iv) chladiace prvky; a (v) tepelné mosty;

b) vykurovacie zariadenie a dodávka teplej vody vrátane ich izolačných vlastností;

c) klimatizačné zariadenia;

d) prirodzené a mechanické vetranie, ktoré môže zahŕňať vzduchotesnosť;

e) zabudované osvetľovacie zariadenie (najmä v nebytovom sektore);

f) návrh, umiestnenie a orientáciu budovy vrátane vonkajšej klímy;

g) pasívne solárne systémy a slnečná ochrana;

h) parametre vnútorného prostredia;

i) vnútorné tepelné zisky.



Výpočet energetickej hospodárnosti budov 2.

Ak je to pri výpočte relevantné, berie sa do úvahy pozitívny vplyv nasledujúcich 
aspektov:

• miestne podmienky vystavenia slnečnému žiareniu, aktívne solárne systémy a 
iné vykurovacie a elektrické systémy založené na energii z obnoviteľných 
zdrojov;

• elektrina vyrobená kogeneráciou;

• systémy diaľkového alebo blokového vykurovania a chladenia;

• prirodzené osvetlenie.



Výpočet energetickej hospodárnosti budov 3.

Na účely výpočtu by sa budovy mali primerane klasifikovať do týchto kategórií:
• rodinné domy rôznych typov;

• bytové domy;

• kancelárie;

• vzdelávacie budovy;

• nemocnice;

• hotely a reštaurácie;

• športové zariadenia;

• budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby;

• iné typy energeticky náročných budov.



Ako krajiny EÚ definujú veľmi vysokú energetickú výkonnosť pre BTNPE?

Zdroj: https://epbd-ca.eu/ca-outcomes/outcomes-2015-2018/book-2018/ct/new-
buildings-nzebs-update

https://epbd-ca.eu/ca-outcomes/outcomes-2015-2018/book-2018/ct/new-buildings-nzebs-update


2. Nízke množstvo alebo nulová energia

Na definovanie a splnenie nízkeho množstva energie alebo nulovej úrovne môžu členské štáty 
použiť rôzne kombinácie opatrení týkajúcich sa izolácie alebo iných opatrení energetickej 
účinnosti, zahrnutia vysoko účinných technických systémov budov a využívania miestnych 
obnoviteľných zdrojov energie.

Okrem toho členské štáty často zahŕňajú ďalšie parametre, ako sú hodnoty súčiniteľov prechodu 
tepla komponentmi plášťa budov (U-hodnoty), čistá a konečná energia na vykurovanie a 
chladenie a emisie CO2.
napr.:

• Maďarsko používa požiadavky na U-hodnotu a používa aj špecifický koeficient tepelných strát 
plášťa budovy a primárnu energiu;

• Slovensko používa U-hodnoty komponentov obvodového plášťa budov.
Poznámka prekladateľa:
Slovensko používa aj mernú potrebu tepla na vykurovanie, globálny ukazovateľ potreby energie na vykurovanie, vetranie, chladenie, osvetlenie a prípravu teplej 
vody vyjadrenú v primárnej energii kategorizovaný do energetických tried a ďalšie regulačné nástroje.



Ako krajiny EÚ definujú svoje takmer nulové alebo nízke limity množstva energie pre 
BTNPE?

Zdroj: https://epbd-ca.eu/ca-outcomes/outcomes-2015-2018/book-2018/ct/new-buildings-nzebs-update

https://epbd-ca.eu/ca-outcomes/outcomes-2015-2018/book-2018/ct/new-buildings-nzebs-update


Minimálne požiadavky na potrebu primárnej energie pre BTNPE



3. Využívať energiu prevažne z obnoviteľných zdrojov?

EPBD smernica poskytuje voľný priestor členským štátom na definovanie množstva obnoviteľnej 
energie:

A) Na základe potreby primárnej energie s obnoviteľnou energiou alebo bez nej;

B) Na základe výpočtu generovaných obnoviteľných zdrojov energie v budove (mesačne alebo 
ročne);

C) Percentom obnoviteľných zdrojov.

Source: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-
buildings_en

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-buildings_en


Ako krajiny EÚ definujú svoj podiel obnoviteľných zdrojov energie pre BTNPE?

Napríklad v Maďarsku by 25 % potreby primárnej energie budovy mali tvoriť obnoviteľné zdroje ročne.



Riešenia obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v BTNPE vo výpočtoch energetickej 
hospodárnosti v členských štátoch EÚ

Zdroj: https://epbd-ca.eu/ca-outcomes/outcomes-2015-2018/book-2018/ct/new-buildings-nzebs-update

https://epbd-ca.eu/ca-outcomes/outcomes-2015-2018/book-2018/ct/new-buildings-nzebs-update


4. Využívať energiu vyrobenú na mieste alebo v blízkosti?

Hranice systému môžu byť:
A) Obal budovy

▪t. j. FV na streche, ale FV na záhrade nie

B) V rámci stavebného pozemku

C) Potrubné systémy pripojené k budove

▪t. j. diaľkové vykurovanie môže byť súčasťou budovy BTNPE, ak využíva obnoviteľné zdroje

Pokiaľ ide o externé obnoviteľné zdroje energie vrátane zdrojov v blízkosti, ako je diaľkové 
vykurovanie a chladenie, podiel obnoviteľnej energie v zmesi energetických nosičov (napríklad v 
zmesi elektrickej siete, keď je nosičom energie elektrická energia) ovplyvní energetickú 
hospodárnosť budovy prostredníctvom primárnych energetických faktorov.



Výroba na mieste

Zdroj: https://www.rehva.eu/rehva-journal/chapter/technical-definition-for-nearly-zero-
energy-buildings



Blízka produkcia energie

Zdroj: https://www.rehva.eu/rehva-journal/chapter/technical-definition-for-nearly-zero-
energy-buildings



Široké definície v európskych nariadeniach o budovách s 
takmer nulovou potrebou energie

Zdroj: https://epbd-ca.eu/ca-outcomes/outcomes-2015-2018/book-2018/ct/new-
buildings-nzebs-update

https://epbd-ca.eu/ca-outcomes/outcomes-2015-2018/book-2018/ct/new-buildings-nzebs-update


Ďakujem za Vašu pozornosť!

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne 
odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). 

Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.


