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Energetický audit budov



Rozdiely medzi certifikáciou a auditom



Hlavné rozdiely medzi energetickou certifikáciou a energetickým auditom budov

Energetická certifikácia Energetický audit

- Hodnotí budovu s normalizovaným užívaním a 
pre normalizované klimatické podmienky 

- Zameraná na všetky typy budov (s výnimkami) 
- Pri kolaudačnom konaní, predaji, prenájme a 

pre budovy patriace orgánom štátnej moci 
- Informácia o potrebe energie a primárnej 

energii [kWh/(m2.a)]

- Hodnotí budovu pri skutočnom 
užívaní a klimatických 
podmienkach 

- Zameriava sa najmä na priemysel a 
veľké budovy, veľké podniky 

- Pre veľké podniky povinný každé 4 
roky

VS



ECB – Energetická certifikácia budov



Hlavná myšlienka ECB

• Hlavným cieľom ECB je vytvoriť dopytovo-orientovaný trh pre energetickú efektívnosť v 
sektore budov. 

• Poskytnúť vlastníkom a užívateľom objektívnu informáciu na posúdenie, porovnanie a 
zlepšenie energetickej hospodárnosti ich nehnuteľností, ktorá nielen vnesie nový rozmer do
rozhodovacích procesov, ale má potenciál transformovať trh s nehnuteľnosťami. 

• ECB môže ovplyvniť rozhodnutie zhotoviteľov a vlastníkov nehnuteľností investovať do lepšej
energetickej hospodárnosti nových aj obnovovaných budov. 



Povinnosť energetickej certifikácie budov

Všetky členské štáty EÚ musia v súlade s EPBD zaviesť certifikáciu pre tieto budovy:

• Každá nová budova a významne rekonštruovaná budova

• Budovy alebo ich časti predávané alebo prenajímané novému nájomníkovi

• Každá budova patriaca orgánom štátnej moci s celkovou podlahovou plochou aspoň 250 m2

(štátne orgány majú ísť príkladom; vystavenie prednej strany energetického certifikátu)

Platnosť energetického certifikátu je maximálne 10 rokov!



Obsah energetického certifikátu – všeobecne
EPBD definuje obsah ECB:

• energetická hospodárnosť budovy

• referenčné hodnoty ako napr. minimálne požiadavky na eneretickú hospodárnosť

• odporúčania na nákladovo optimálne alebo nákladovo efektívne vylepšenia energetickej
hospodárnosti budovy alebo jej časti

• uvedenie miesta, kde môže vlastník alebo nájomca získať podrobnejšie informácie o 
nákladovej efektívnosti odporúčaní uvedených v energetickom certifikáte



Metodiky hodnotenia v EÚ

Normalizované hodnotenie: výpočtové hodnotenie
založené na normalizovaných klimatických podmienkach
a užívaní budovy, užitočné na porovnanie dvoch budov s 
rôznymi užívateľmi a v rôznych klimatických podmienkach

Prevádzkové hodnotenie: založené na meranom
množstve energie, berie do úvahy spôsob užívania a 
prevádzku budovy. Užitočné pre energetických
manažérov a potenciálnych užívateľov budovy, pretože
zohľadňuje faktory, ktoré môžu kontrolovať.

Normalizované hodnotenie

Prevádzkové hodnotenie

Normalizované/prevádzkové hodnotenie

Bez údajov

Obrázok - Normalizované a prevádzkové hodnotenia. Údaje poskytnuté X-tendo partners [8] a 
zozbierané CA EPBD [5]. Mapu zostrojil: Showeet.



Odporúčania v rámci ECB

Odporúčania ohľadom nákladovo-optimálnych alebo nákladovo-efektívnych vylepšení by mali 
pokrývať:  

• opatrenia spojené s významnou obnovou teplovýmenného obalu budovy alebo technických 
systémov budovy a

• opatrenia pre jednotlivé prvky budovy nezávislé od významnej obnovy teplovýmenného 
obalu budovy alebo jej technických systémov.

Odporúčania v energetickom certifikáte majú byť technicky realizovateľné pre konkrétnu budovu a 
majú poskytovať odhad návratnosti alebo ziskovosti počas jej ekonomického životného cyklu.



Informácie a tipy pre vlastníkov a užívateľov
Energetický certifikát by mal obsahovať aj ďalšie informácie:

• kde môže vlastník alebo užívateľ nájsť podrobnejšie informácie ohľadom cenovej efektívnosti
odporúčaní uvedených v energetickom certifikáte

• Nákladovo-efektívne hodnotenie má byť založené na súbore normalizovaných podmienok, 
ako sú
• hodnotenie energetických úspor
• použité ceny energie
• predbežný odhad nákladov a krokov na implementovanie odporúčaní. 

• Môže obsahovať informáciu ohľadom súvisiacich tém, ako sú energetické audity alebo stimuly 
finančnej alebo inej povahy a možnosti financovania.



Členské štáty by mali zaviesť nezávislý systém kontroly

• Hodnotenie expertmi: energetická certifikácia budov a prehliadka vykurovacích a 
klimatizačných systémov sa vykonávajú objektívne kvalifikovaným a akreditovaným expertom. 

• Transparentnosť systému: informácie o školeniach a akreditáciách majú byť verejne 
dostupné. Majú byť dostupné a pravidelne aktualizované zoznamy kvalifikovaných/ 
akreditovaných expertov alebo akreditovaných spoločností, ktoré ponúkajú služby takýchto 
expertov.

• Systém kontroly ECB: Okrem toho má kompetentná autorita vybrať a skontrolovať aspoň 
štatisticky relevantné percento energetických certifikátov vydaných v danom roku.



Schémy ECB v Maďarsku, Nemecku a na Slovensku

Maďarsko Slovensko Nemecko
Orgán zodpovedný za akreditáciu odborne
spôsobilých osôb

Profesné združenie Profesné združenie Bez akreditačnej schémy

Zoznamy odborne spôsobilých osôb Povinné Povinné Dobrovoľné

Typ softvéru používaného na výpočet energetickej 
hospodárnosti budov Súkromný Súkromný Súkromný

Požiadavka na obhliadku skutkového stavu v 
prípade existujúcich budov na bývanie Vyžaduje sa Vyžaduje sa Nevyžaduje sa

Orgán zodpovedný za kontrolu kvality energetických 
certifikátov Profesné združenie Štátny orgán

Centrálne / regionálne štátne 
orgány

Výpočtové (normalizované) alebo merané 
(prevádzkové) energetické hodnotenie Normalizované Normalizované Prevádzkové

Spôsob penalizácie pre odborne spôsobilé osoby 
a/alebo firmy v prípade nízkej kvality energetických 
certifikátov

Administratívna a finančná 
penalizácia

Finančná penalizácia Finančná penalizácia

Register energetických certifikátov budov Centrálny register Centrálny register Centrálny register

Verejný prístup do databázy energetických 
certifikátov

Obmedzený
Verejný prístup s ochranou 

osobných údajov
Nie je

Ukazovateľ energetickej hospodárnosti kWh/(m2a) kWh/(m2a) kWh/(m2a)
Odporúčania na zlepšenie energetickej 
hospodárnosti Áno Áno Áno



Počet energetických certifikátov
vydaných v EÚ

Celkový počet certifikátov (*1000)

Obrázok – Počet energetických certifikátov podľa krajiny/regiónu. Žltá časť stĺpcov znázorňuje 
podiel certifikátov vydaných v rokoch 2016-2019. Zdroj: EPBD CA Key Implementation Decisions
2016-2017 [4], informácia poskytnutá X-tendo partners. Pre Rakúsko, Českú republiku, Cyprus a 
Luxembursko údaje neboli dostupné.



Príklad – Maďarský energetický certifikát pre byt



Zhrnutie energetického 
certifikátu vydaného v 
Maďarsku

Hodnotenie energetickej hospodárnosti. 
V tomto prípade je to „F”.

Zhrnutie parametrov energetickej 
hospodárnosti, ako sú primárna energia, 
vykurovaná plocha, referenčná hodnota 
primárnej energie

Odporúčania na renováciu, ako napr. 
renovácia vykurovacieho systému, nové 
dvere/okná

Riziko prehrievania v lete?

En. hospodárnosť po opatreniach: D
Úspory primárnej energie po renovácii v 
kWh/(m2.a) 



Súčasný systém hodnotenia energetickej hospodárnosti v Maďarsku

Referenčné hodnoty

Hodnotená budova

úroveň
nZEB



Rôzne dizajny energetického certifikátu

Obrázok 12 – Dizajn energetického 
certifikátu v Estónsku

Obrázok 13 – Dizajn energetického 
certifikátu vo Flámsku



Energetický audit budov



Čo je energetický audit?

Podrobné hodnotenie spotreby energie budovy založené na historických údajoch (profily
spotreby) – vrátane technologických procesov a logistiky

Nástroje a činnosti: 
▪ Poradenstvo na zlepšenie energetickej hospodárnosti
▪ Konkrétne odporúčania založené na ekonomických výpočtoch a návratnosti
▪ Tipy na spolufinancovanie, pôžičky, granty na financovanie úsporných opatrení



Požiadavky na energetický audit podľa smernice o energetickej 
efektívnosti (článok 8)

1. Energetické audity majú mať vysokú kvalitu

2. Energetické audity majú byť nákladovo efektívne

3. Energetické audity sa vykonávajú nezávislým spôsobom



Kto potrebuje energetický audit?

veľké korporácie veľké podniky mikropodniky

pracovníci

výnimkapovinné

výnimka

povinné

povinné

nespĺňa spĺňaObrat +50M
Súvaha +43M



Obvyklý postup pri energetickom audite

Fáza 1

Fáza 2

Fáza 3

úvodný kontakt

zahájenie

zber údajov

práca v teréne

analýza údajov

správa

prezentácia

stanovenie predmetu a rozsahu, 
výmena informácií 

rozdelenie a koordinácia činností pri 
energetickom audite

zozbieranie relevantných údajov potrebných na 
opis skutkového stavu, vykonanie výpočtov a pod.

posúdenie možností energeticky úsporných 
opatrení priamo na mieste

identifikácia súčasného stavu, 
návrh opatrení

zdokumentovanie energetického 
auditu

zosumarizovanie a prezentácia 
výsledkov



Tri úrovne opatrení založených na energetickom audite

1. Bezplatné opatrenia – jednoduché aktivity, ktoré si nevyžadujú výrazné investície
▪ Hydraulické vyregulovanie
▪ Zníženie teploty počas noci a cez víkend
▪ Prenastavenie pracovného bodu obehového čerpadla

2. Návratné opatrenia – ziskové investície
▪ Nový osvetľovací systém 
▪ Nový vykurovací systém

3. Nákladné opatrenia – aktivity, ktoré musia byť financované z grantov
▪ Tepelná izolácia teplovýmenného obalu



Normy pre energetické audity

Národné minimálne požiadavky na energetické audity nemusia byť prísnejšie než požiadavky európskych a 
svetových noriem na energetický manažment alebo energetický audit.

Avšak, medzinárodné normy môžu slúžiť ako základ pre vývoj národných minimálnych požiadaviek 
v súlade s prílohou VI. Členské štáty sa môžu na ne odkázať pri nastavovaní národných minimálnych 
požiadaviek.

Relevantné medzinárodné normy sú napríklad:

• STN EN ISO 50001 Systémy energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie

• STN EN 16247-1 Energetické audity. Časť 1 Všeobecné požiadavky

• STN EN ISO 14001 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie



Ďakujem za 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.


