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Ciele politík EÚ

Boj proti zmene klímy

Zníženie znečistenia ovzdušia

Vyššia energetická účinnosť

Väčšia energetická nezávislosť na úrovni EÚ

Väčšia energetická bezpečnosť

Posilnenie hospodárstva

Vyššia udržateľnosť

• Zníženie emisií skleníkových plynov 

aspoň o 40 % (nový cieľ: 55 %!)

• Najmenej 32 % obnoviteľných zdrojov 

energie v konečnej spotrebe energie

• najmenej 32,5 % energetickej 

účinnosti

Do roku 2030



Ciele Maďarska do roku 2030

• znížiť emisie skleníkových 
plynov o 40%.

• zvýšiť podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov na 
21%.

• zvýšiť energetickú 
účinnosť o 8-10%.

Maďarsko
Ciele

národného
energetického 
a klimatického 
plánu do roku 

2030:

vgfszaklap.hu

Národný energetický a klimatický plán, 
Maďarsko (NECP)



Zdroj: https://www.energy-community.org/dam/jcr:d1e7fdaf-6147-4d2d-87c3-
843abd5ad38d/EECG_EC_EPBD_062018.pdf



Ambiciózne ciele stanovené v smerniciach EÚ, ktoré sú súčasťou balíka Čistá energia pre 
všetkých Európanov

EPBD
(Energy Performance of Buildings 

Directive)
(Smernica o energetickej 

hospodárnosti budov)

RES / RED
(Renewable Energy Sources 

Directive)
(Smernica o obnoviteľných zdrojoch 

energie)

EED
(Energy Efficiency Directive)

(Smernica o energetickej účinnosti)

Všeobecná výroba a podpora energie 
z obnoviteľných zdrojov

Energeticky účinnejšie budovy s 
cieľom zlepšiť kvalitu života občanov 
(nZEB)

Efektívnejšie využívanie energie na 
všetkých stupňoch energetického 
reťazca



RED – Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie 

• Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie

• Smernica bola zmenená a doplnená a stanovila 
nový cieľ: do roku 2030 by malo byť z 
obnoviteľných zdrojov energie aspoň 32 % 
energie, s doložkou o možnej revízii smerom 
nahor do roku 2023. 

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN





Obnoviteľné zdroje energie v roku 2020 predstihnú fosílne palivá pri výrobe elektrickej 
energie v EÚ



EED – Smernica o energetickej účinnosti

Ciele: od všetkých krajín EÚ sa vyžaduje efektívnejšie využívanie energie vo všetkých fázach 
energetického reťazca vrátane výroby, prenosu, distribúcie a konečnej spotreby energie.
▪ Ciele v oblasti energetickej účinnosti a energetické štítky podnecujú priemysel k inováciám 

a investíciám
▪ Energeticky účinnejšie budovy prinesú úsporu energie, zníženie účtov, riešenie zdravotných 

problémov, zníženie znečistenia ovzdušia a zlepšenie kvality života ľudí
▪ Vďaka nižšej spotrebe bude Európa menej závislá od dovozu energie

Cieľ energetickej účinnosti do roku 2030 na úrovni minimálne 32,5 %.

Klimatické ciele Parížskej dohody

Zdroj: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/energy-efficiency-
directive_en

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/energy-efficiency-directive_en


EPBD - Smernica o energetickej hospodárnosti budov

EPBD je hlavným právnym nástrojom Európskej únie na zlepšenie energetickej hospodárnosti 
budov, ktorý bol prijatý v roku 2010 a zmenený v roku 2018.

Ciele: vytvoriť lepšie a energeticky účinnejšie budovy - keďže predstavujú takmer 40 % 
spotreby energie - s cieľom zlepšiť kvalitu života občanov a zároveň priniesť ďalšie výhody pre 
hospodárstvo a spoločnosť.

1) do roku 2050 dosiahnuť vysoko energeticky účinný a dekarbonizovaný fond budov s 
tepelnou izoláciou, vykurovaním priestorov a teplej vody, chladením, vetraním a 
osvetlením

2) vytvoriť stabilné prostredie pre investičné rozhodnutia
3) umožniť spotrebiteľom a podnikom robiť informovanejšie rozhodnutia s cieľom šetriť 

energiu a peniaze.

Zdroj: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-
directive_en

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en


nZEB - budovy s takmer nulovou spotrebou energie podľa EPBD

Podľa smernice EPBD sú budovy s takmer nulovou spotrebou energie (nZEB)...

1. majú veľmi vysoký energetický výkon

2. využívajú nízke alebo nulové množstvo energie

3. využívajú energiu prevažne z obnoviteľných zdrojov

4. využívajú lokálne alebo takmer lokálne vyrobenú energiu

Široké definície ponechali členským štátom možnosť definovať vlastné normy nZEB.

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


1. Veľmi vysoký energetický výkon

Čistá potreba energie

Zahŕňa: vykurovanie, chladenie, TÚV, vetranie, 
osvetlenie

Nezahŕňa: straty technického systému a 
vyrobené obnoviteľné zdroje energie 

Potreba primárnej energie s/bez 
obnoviteľných zdrojov

Zahŕňa: vykurovanie, chladenie, TÚV, 
vetranie, osvetlenie, straty technického 
systému a vyrobené obnoviteľné zdroje 
energie.

Ako základ možno použiť viacero definícií:

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


2. Nízke množstvo alebo nulová energia

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

Okrem toho členské štáty často uvádzajú aj ďalšie parametre, ako sú U-hodnoty prvkov 
obvodového plášťa budov, čistá a konečná energia na vykurovanie a chladenie a emisie CO2. 

Napr:
• Maďarsko používa požiadavky na U-hodnotu a tiež používa mernú tepelnú stratu obvodového 

plášťa budovy a primárnu energiu
• Slovensko používa U-hodnoty komponentov obvodového plášťa budov, potrebu energie na 

vykurovanie budovy a prípravu teplej vody, osvetlenie, vetranie a chladenie a primárnu 
energiu 



3. Využívanie energie prevažne z obnoviteľných zdrojov

Smernica EPBD dáva členským štátom voľnú ruku pri definovaní množstva obnoviteľných zdrojov:

A) Na základe spotreby primárnej energie s obnoviteľnými zdrojmi alebo bez nich

B) Na základe výpočtu vyrobenej energie z obnoviteľných zdrojov v budove (mesačne alebo ročne)

C) Percento energie z obnoviteľných zdrojov

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


4. Využívanie energie vyrobenej na mieste alebo v okolí

Hranice systému môžu byť na
A) Obálke budovy

• Napr. fotovoltaické zariadenia na streche sú zahrnuté, ale fotovoltaické zariadenia v 
záhrade nie.

B) Vlastnícke hranice
C) Potrubné systémy pripojené k budove

• Napr. diaľkové vykurovanie môže byť súčasťou budovy nZEB, ak využíva obnoviteľné
zdroje.

Pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie mimo lokality, vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v 
blízkosti, ako je diaľkové vykurovanie a chladenie, podiel obnoviteľnej energie v mixe 
energetických nosičov (napríklad v mixe elektrickej siete, ak je nosičom energie elektrina) 
ovplyvní energetickú hospodárnosť budovy prostredníctvom faktorov primárnej energie.



Povinné používanie energetických certifikátov

Všetky členské štáty EÚ sú podľa smernice EPBD povinné zaviesť systémy certifikácie a 
zverejňovania pre tieto budovy:

• Každá nová budova

• Budovy alebo stavebné jednotky, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi

• Každá verejná budova (alebo časť budovy, ktorá je určená alebo upravená na samostatné 
užívanie) s celkovou úžitkovou plochou nad 250 m2 (orgány verejnej správy by mali ísť 
príkladom; vystavenie EPC)

Platnosť energetického certifikátu nesmie presiahnuť 10 rokov!



Budovy - Energetická štatistika EÚ

V roku 2016 spotrebovali budovy (domácnosti a služby) v EÚ-28 približne 40 % konečnej 
energie (26 % v prípade domácností a 14 % v prípade služieb). 

Celková podlahová plocha budov predstavovala v roku 2016 v EÚ približne 26 miliárd metrov 
štvorcových. Sektor domácností predstavoval približne 76 % celkovej podlahovej plochy.

Energetická náročnosť stavebného sektora sa v Európe v rokoch 2000 až 2018 znížila o 20 % a 
podľa scenára udržateľného rozvoja (IEA) sa očakáva, že do roku 2030 sa zníži o ďalších 20 %.

Na úrovni EÚ bola v roku 2016 pre všetky typy budov priemerná ročná špecifická spotreba energie 
na meter štvorcový približne 215 kWh/m2. 

Nebytové budovy sú v priemere o 70 % energeticky náročnejšie ako bytové budovy (300 kWh/m2 v 
porovnaní so 178 kWh/m2).



eea.europa.eu



Ďakujeme Vám za pozornosť!

Za názory a stanoviská vyjadrené v tejto publikácii nesie výhradnú zodpovednosť autor
(autori) a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej komisie.


