
Na tzv. „budovy s téměř nulovou spotřebou“ je stavební trh připraven

Zpřísňování požadavků na energe�ckou náročnost probíhá v pravidelných intervalech už od 80. let.

Tzv. „budovy s téměř nulovou spotřebou“ mají třikrát horší energe�ckou 
bilanci než pasivní standard. Již před rokem 2020 80% novostaveb nový 
požadavek splňovalo. Přizpůsobit se bude muset pouze 20% těch 
nejméně kvalitních. 

Tzv. „Budova s téměř nulovou spotřebou“ 
nemusí mít nainstalován systém řízeného 
větrání, ale je to pro komfort a zdraví obyvatel 
domu rozhodně výhodné řešení. 

Čím se nový standard liší? 
Zpřísnění je pouze mírné. Cena se zvýší běžně 
do procenta.  Nových požadavků se dosáhne 
lépe zateplenými stěnami nebo kvalitními 
okny.

Musí mít nové budovy nulovou spotřebu? 
Ne. Evropské směrnice umožňuje zohlednit národní podmínky. 

Česká vyhláška říká, že nové domy budou o 10 až 20% úspornější než ty stávající.   
Jaké parametry musí budova plnit? Potřeba tepla na vytápění bude v rozmezí 

30 až 70 kWh/m2 za rok. Spotřeba primární energie bude 100 až 160 kWh/m2 za rok. 
Do roku 2020 byla 120 až 200 KWh/m2 za rok.



Snižování energe�cké náročnos� budov probíhá v pravi-
delných cyklech už od osmdesátých let a souvisí 
s většími nároky na kvalitu života. V roce 2019 splňovalo 
novou vyhlášku už 80% novostaveb.

Zásadní klíč k pochopení celé věci vězí v konkrétních 
požadavcích české vyhlášky, které se zpřísňují. Prvním je 
zateplení obálky budovy. Celkový prostup tepla obálkou 
budovy je od ledna 2020 o 12% přísnější opro� stáva-
jícím požadavkům. Bude třeba použít o něco kva-
litnější izolace. 

Buď se ponechá zateplení pevných konstrukcí stejné 
a dům se osadí okny s izolačními trojskly. To nemusí zna-

menat vůbec žádný vícenáklad, protože oknařské firmy 
už dnes běžně nabízejí okna s trojskly za cenu dvojskel. 
Nebo se ponechají okna s dvojskly, ale opatří se pevné 
konstrukce izolantem o zhruba 3 cm tlustším. 

Pro běžný rodinný dům by takové navýšení znamenalo 
zhruba 30 �síc Kč. Vzhledem k tomu že průměrná 
cena novostavby je přes 3 miliony korun, jednalo by se 
o navýšení ceny maximálně o jedno procento.

Druhým požadavkem je spotřeba primárních zdrojů 
energie při modelovém provozu budovy. U všech typů 
zdrojů vytápění je tato hodnota automa�cky splněna 
při dodržení prvního kritéria na zateplení obálky domu. 
Pouze u domů vytápěných elektřinou je třeba pod-
niknout další kroky. 

Dr�vá většina stavebníků to už dnes řeší instalací 
krbové vložky s teplovodním výměníkem. Krb je 
schopen garantovat zhruba 30% podíl požadovaných 
obnovitelných zdrojů a zbytek zajis� fotovoltaika 
o velikos� asi 4,5 kWp. Pokud však stavebník lépe 
zateplí obálku budovy nad úroveň požadavku a zároveň 
osadí trojskla, nemusí dorovnávat ani tento malý rozdíl 
ve využi� obnovitelných zdrojů.
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