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Východiska (legislativní) 

 

• Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií  v platném znění 

 

• Vyhl. č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém 
posudku v platném znění, ve znění vyhl.č. 309/2016 Sb. 

 

• Prováděcí předpisy k zák. č. 406/2000 Sb. 

 



Obecný postup při řešení EA 

Shromáždění podkladů 

Průzkum 

Analýza stávajícího stavu 

Návrhy opatření 

Formulace variant 

Hodnocení vlivu na ŽP Ekonomické hodnocení 

Doplnění podkladů 
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energ. úsporného projektu 

Stanovení okrajových  
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Systém zásobování  

elektřinou 

Systém zásobování  
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Systém zásobování  
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Soubor navržených opatření 

Soubor ekonomicky efektivních opatření 

Soubor doporučených opatření 
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Postup při tvorbě variant 

Opatření 1 

- 1.Varianta opatření  

- 2. Varianta opatření  

Ekonomické hodnocení  

Opatření n 

Varianta 1 

Vyřazení 
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hodnocení 

Soubor všech  

ek.ef. opatření 
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ek.efektivní? 

Soubor ekonomicky efektivních  

opatření 

Varianta 2 

Např. Soubor opatření 

s PBP < ½ Tž 

Ekonomické 

 hodnocení 

Výběr optimální varianty 

Varianta 3 

Účelově formulovaný  

soubor opatření 

Ekonomické  

hodnocení 
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Ekonomické hodnocení  
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Soubor potřebných 
podkladů pro zpracování  

Energetického auditu  
 



POTŘEBNÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 
ENERGETICKÉHO AUDITU 
 

• Údaje o měsíčních spotřebách, tepelném obsahu a platbách za energii za 
předcházející tři roky ( teplo, zemní plyn, elektřina, tuhá paliva, OZE 
….atd.), poskytnutých objednatelem. Kopie (scany)faktur za užívané formy 
energie za poslední zúčtovací období. 

• Kopie dokladů o výhřevnosti v případě pevných, kapalných a plynných 
paliv. 

•  Údaje o relevantních  podružných měření energie, paliv a studené vody, 
poskytnutých objednatelem a naměřených hodnotách v odečítacích 
obdobích. 

• Schéma předmětu energetického hospodářství poskytnuté objednatelem 
(označení jednotlivých budov, jejich název a účel). 

• Údaje o zdrojích tepla, poskytnuté objednatelem (počet instalovaných 
kotlů, jejich umístění, typ, jmenovitý výkon, výrobce, rok výroby, parametry 
teplonosné látky, způsob regulace, způsob provozu, jmenovitá energetická 
účinnost, množství spotřebovaného paliva, množství vyrobeného tepla za 
poslední tři roky).  

• Údaje o zdrojích tlakového vzduchu (počet, jejich umístění, typ, rok výroby, 
el. příkon, tlak objem vyrobeného vzduchu, druh chlazení, regulace, 
způsob provozu, případně systém využití odpadního tepla). Údaje o 
rozvodech tlakového vzduchu (schéma rozvodů, délky, provedení). Údaje 
o hlavních spotřebičích tlakového vzduchu (umístění, způsob provozu).  

 



POTŘEBNÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 
ENERGETICKÉHO AUDITU 
 

• Údaje o zdrojích chladu (počet, jejich umístění, typ, rok výroby, el. příkon, chladící výkon, 
vypařovací a kondenzační teplota, způsob provozu, případně systém využití odpadního 
tepla). Údaje o rozvodech chladu ( schéma rozvodů, délky, tloušťka izolace, provedeni). 
Údaje o hlavních spotřebičích chladu (umístění, způsob provozu). 

• Údaje o systému zásobování elektřinou (schéma distribučního systému). Údaje o 
distribučních transformátorech (počet, jejich umístění, typ, rok výroby, zdánlivý výkon). 
Údaje o kompenzaci (umístění, typ, rok výroby, reaktanční výkon). Údaje o podružných 
měřeních (umístění, okruh měření, frekvence odečtů, odečty)    

• Údaje o systému zásobování zemním plynem (schéma distribučního systému, kapacita 
redukční stanice). Údaje o podružných měřeních (umístění, okruh měření, frekvence 
odečtů, odečty). 

• Údaje o systému zásobování teplem (schéma rozvodů tepelné energie, dimenze, délky, 
tloušťky izolací, regulace). Údaje o hlavních spotřebičích tepla (umístění, způsob provozu). 
Údaje o technologických spotřebičích tepla (umístění, potřeba tepelné energie, způsob 
provozu). Údaje o podružných měřeních (umístění, okruh měření, frekvence odečtů, 
odečty). 

• Údaje o nuceném větrání (umístění a počet vzduchotechnických jednotek, obsluhované 
prostory, vzduchová množství na přívodu a odvodu, ohřev vzduchu, vlhčení, chlazení, 
způsob provozu, směšování, rekuperace tepla). 

• Údaje o osvětlovacích soustavách v budovách a jejich jednotlivých prostorách (označení 
budovy, druh světelných zdrojů a jejich počet, rok instalace, instalovaný příkon, 
požadovaná intenzita osvětlení, způsob ovládání a regulace).   

 



POTŘEBNÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 
ENERGETICKÉHO AUDITU 
 

• Údaje o vytápěných budovách (umístění, druh, charakteristika provozu). 
Údaje o budovách  s roční spotřebou vyšší než 700 GJ (půdorysy 
jednotlivých podlaží, příčný a podélný řez, pohledy, údaje o struktuře 
konstrukcí z technické zprávy). 

• Údaje o hlavních energetických spotřebičích (umístění, příkon, 
charakteristika provozu). 

• Údaje o využití obnovitelných zdrojů energie ( druh, umístění, jmenovitý 
výkon, doba využití, vyrobená energie)    

• Údaje o hlavních činnostech předmětu energetického auditu (způsob 
provozu, činnost a charakteristika provozu v jednotlivých budovách, počet 
zaměstnanců). 

• Údaje o koncepci řízení energetického hospodářství (rozdělení, způsob 
monitorování, řídící systém, hlavní a dílčí odpovědnosti, plánování, kontrola).     

 



Údaje o fotodokumentaci, provedených 
výpočtech a odborných odhadech  
 

• Fotodokumentace zhotovená  pro potřeby energetického auditu  ( budovy a   
detaily konstrukcí obálky, , vnější rozvody energie,  příklady vnitřních rozvodů 
energie,  zdroje energie (zdroje tepla, zdroje elektřiny, zdroje tlakového 
vzduchu, zdroje chladu, zdroje vlhkosti, zásobníky TV), příklady osvětlovacích 
soustav) významné spotřebiče energie)  

• Údaje o provedených výpočtech souvisejících s vyhodnocením stávajícího 
stavu (hmotnostní bilance, agregátové bilance, energetická účinnost, výroba a 
spotřeba neměřené energie, energetické ztráty apod). 

• Údaje o provedených výpočtech při formulaci navržených opatření ( investiční 
náklady, provozní náklady). 

• Údaje o provedených výpočtech v souvislosti s ekonomickým hodnocením 
variant návrhů na opatření (ukazatele ekonomické efektivnosti). 

• Údaje o provedených výpočtech v souvislosti s ekologickým hodnocením 
variant návrhů na opatření ( emisní faktory, množství emisí, ekologické efekty). 

• Údaje o provedených odborných odhadech použitých při výpočtech ( 
energetický obsah paliv, zásoby pevných a kapalných paliv, výroba a spotřeba 
neměřené  energie,  průměrné klimatické podmínky, vlastnosti konstrukcí 
obálky budovy, spotřeba teplé vody, vnitřní teplota prostor, rozměry budov, 
délka rozvodů, stav neviditelných částí rozvodů tepelné energie, schéma 
rozvodů apod.)  

 



Hlavní nedostatky v 
Energetickém auditu,  

 














