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Evropské projekty podporující 
zavedení směrnice o energetické 
náročnosti budov 

Účelem tohoto dokumentu je pomoci identifikovat evropské 
projekty podporující účinné zavedení EPBD do praxe v 
členských zemích v oblasti stavebnictví. Jsou zde uvedeny 
nejdůležitější projekty s krátkou charakteristikou jejich cílů a 
s odkazy na další informace.  

1 > Projekty SAVE  

Projekty SAVE se v rámci programu Intelligent Energy-Europe v principu 
zabývají zlepšením energetické účinnosti  a  racionálním využití energie 
zejména ve stavebním a průmyslovém sektoru včetně přípravy legislativy 
a její aplikace.  
 
V roce 2005 vzniklo mnoho projektů přímo pro praktickou podporu 
účinného zavedení EPBD (Směrnice o energetické náročnosti budov). Tyto 
projekty se zabývají většinou témat z EPBD: Energetickými požadavky 
pro nové i stávající budovy, energetickou certifikací, kontrolou zdrojů 
tepla a vzduchotechnických zařízení.  
Přehled stěžejních projektů spojených s EPBD je v Tabulce 1 Přílohy s 
krátkou charakteristikou cílů a s odkazy na www stránky každého 
projektu. 
 
Také v roce 2006 odstartovala další vlna projektů zaměřených na 
podporu zavádění EPBD. Cíle těchto projektů jsou v Tabulce 2 v Příloze. 
Vzhledem ke stáří těchto projektů nejsou zatím k dispozici jejich 
jednotlivé webové stránky.  
 
Mnoho dalších projektů SAVE je významných z pohledu zavedení výše 
zmíněné směrnice do praxe. Další informace o všech projektech SAVE 
z roku 2005 i 2006 lze najít na následující internetové adrese:  
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/projects/save_en.htm. 
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2 > Concerted action 

EPBD představuje velkou výzvu pro členské státy Evropské unie, pokud 
jde o praktické detaily její implementace. K překonání těchto obtíží 
přišla Evropská komise s iniciativou, kterou posunula jistý stupeň 
harmonizace na dobrovolný základ.  Jednou z hlavních iniciativ pro 
zlepšení dialogu mezi členskými státy je Concerted Action (CA)) založená 
v programu 'Intelligent Energy-Europe' z DG TREN. 
 
Účastníky CA jsou představitelé ministerstev a vládních institucí, kteří se 
zabývají přípravou technické, právní a administrativní kostry pro přenos  
EPBD do své země. Pracovní plán CA je zorganizován do 8-mi setkání 
(Leden 2005 – Červen 2007) pro účastníky z 26-ti zemí (24 členských států 
+ Bulharsko a Norsko – bez České republiky a Lucemburska). 
Cíle “Concerted Action” jsou v Tabulce 3 v Příloze. Další informace lze 
najít na stránce  www.epbd-ca.org. 

3 > ECO Budovy 

Eco budovy (Eco-buildings) je energeticko-demonstrační iniciativa 
evropské komise (DG TREN) šestého rámcového programu.  
 
Myšlenkou projektu Eco-buildings je setkání krátkodobého vývoje a 
demonstrací pro podporu legislativních a regulačních opatření pro 
energetickou efektivitu a zvýšení využití obnovitelné energie v oblasti 
výstavby, což běží mimo EPBD.  
 
Projekty Eco-buildings se soustřeďují na nové přístupy k navrhování, 
konstrukcí i provozu nových nebo renovovaných budov, které jsou 
založeny na nejlepší kombinaci dvojitého přístupu: podstatně snížit a je-
li to možné, eliminovat  energetické požadavky na vytápění, chlazení  a 
osvětlení a dodávat nutné vytápění, chlazení a osvětlení co 
nejefektivněji s co možná největším podílem energie z obnovitelných 
zdrojů a kombinované výroby tepla elektřiny. 
 
Společný portál pro čtyři demonstrační projekty  Eco-buildings, 
http://www.ecobuildings.info/, poskytuje obecné informace o vývoji 
projektu s odkazy na jednotlivé projekty.  
 
 
 
 
 
 

 
 
EPBD Buildings Platform byla založena evropskou komisí v rámci programu  
Intelligent Energy – Europe, 2003-2006. Je řízena organizací  INIVE EEIG 
(www.inive.org) jménem Transport and Energy DG. 
 
Informace v této publikaci podléhají copyrightu a podmínkám uvedeným na  
http://www.buildingsplatform.eu/legal_notices_en.html 
 
© European Communities, 2006  
Reprodukce je možná  s uvedením zdroje. 
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PŘÍLOHA 
 
Tabulka 1. projekty SAVE v rámci programu Intelligent Energy – Europe, které vznikly v roce 2005,  jsou 
speciálně zaměřeny na usnadnění účinného zavedení EPBD.  
 

 
www.energyagency.at/(en)/ 
projekte/auditac.htm 

AUDITAC: Oblast měření a vývoje trhu pro metody kontroly 
vzduchotechnických systémů.   
Cíle jsou: 
• Urychlit zavedení kontroly vzduchotechniky.  
• Vytvářet dostatečné množství a pestrost praktických příkladů a měřítek 

pro prováděné kontroly.  
• Propagovat nejlepší praktická řešení a metody v takovýchto kontrolách s 

následným zlepšením vybavení. 
 
 

  
 
http://www.buildingdirecti
ve.org/ 

BUDI: Průzkumné akce za účelem vyvinout fungující trh pro energetické 
průkazy.   
Cíle jsou: 
• Vytvořit regionální kompetentní informační centra, která budou šířit své 

praktické zkušenosti. 
• Realizovat zkušební akce pro dvě cílové skupiny: veřejné budovy a 

obytné budovy. 
• Podporovat tyto cílové skupiny v šířce zavedení energetických průkazů 

informacemi, nástroji a doporučeními. 
• Rozvoj školení pro nezávislé odborníky pro zajištění dostatečného 

množství kvalifikovaných odborníků (v každém státě jeden seminář).   
• Vývoj směrnic, realizací a metod s jistotou kvality a navíc i 

akreditačních plánů.   
• Přesun výsledků a získaných zkušeností ke klíčovým zájmovým skupinám 

v ostatních evropských regionech.  
 

  
 
http://www.eebd.org/ 

EEBD: Elektronická energetická směrnice  
Cílem je: 
• Vyvinout dynamický výukový on-line nástroj. Tento školící nástroj bude 

projektantům, manažerům a provozovatelům budov poskytovat vhodnou 
formou získání technické kvalifikace, která jim umožní lépe rozumět a 
používat EPBD a související národní předpisy a navrhovat, udržovat a 
provozovat budovy s vyšší energetickou účinností.  

 

 
 
http://www.enper-
exist.com/ 

ENPER-EXIST: Použití EPBD pro zlepšení energetických požadavků pro 
stávající budovy.  
Cíle jsou: 
• Harmonizovat technické práce prováděné u stávajících budov. Činnosti 

zahájené v CEN jsou sice harmonizovány, ale většinou jsou zaměřeny na 
nové budovy. Na druhé straně v Evropě běží různé projekty týkající se 
metod certifikace, ale nejsou koordinovány. 

• Harmonizovat práci na právní, ekonomické a organizační nijak 
problémy, jako je analýza certifikace na trhu, lidský kapitál a státní 
správa.  

• Získat lepší přehled o Evropském stavebním kapitálu. 
• Definovat podrobný plán pro budoucí činnost vzhledem ke stávajícím 

budovám.  
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http://www.epa-nr.org/ 
 
 

 
EPA-NR: Hodnocení energetického chování stávajících nebytových staveb  
Cíle jsou: 
• Poskytovat podpůrný program, který bude organizovat proces zavedení 

směrnice pro stávající nebytové stavby efektivně a rentabilně.  
• Vymezit energetický průkaz speciálně navržený pro stávající nebytové 

objekty.  
• Vyvíjet nástroje pro hodnocení kontrolních seznamů, inspekčních 

protokolů a softwarových balíčků pro energetické výpočty. 
• Zkušební projekty, které podrobí zkoušce používané metody a nástroje.  
• Politická doporučení, která budou poskytována všem úrovním státní 

správy napříč Evropou.  
 
 

  
http://www.eplabel.org/ 

EPLabel: Program pro doručení energetických průkazů k vyvěšení ve 
veřejných budovách v celé Evropě s harmonizační kostrou.  
Cíle jsou: 
• Rozšířit platnou metodologii energetické certifikace stávajících 

administrativních budov vyvinutou projektem Europrosper do dalších 
klíčových nedomácích kruhů, které by spadaly pod definici veřejné 
budovy: vyšší vzdělání, školy, sportovní zařízení, nemocnice a jiná 
zdravotnická zařízení, hotely a restaurace.   

• Zajistit, aby metodologie byla platná a dostupná ve všech státech EU.  
• Ustanovit dodací infrastrukturu včetně plánů školení, jistoty kvality a 

uživatelsky přátelskou webovou stránku, která umožní, aby metoda byla 
použita pohotově, masivně a efektivně.  

• Vývoj návrhů na zpracování dat, které podporují proces „učení za 
chodu“, tudíž informace získané systémem certifikace mohou sledovat 
pokroky v budovách a jejich energetickou náročnost a umožnit zlepšovat 
technologie i měřítka.     

 

 
E-TOOL: Soubor energetických nástrojů pro zlepšení energetické náročnosti 
stávajících budov  
Cíle jsou: 
• Porovnávání spotřeb energie hlavních kategorií (podle věku, typu tec.) 

stávajících budov, umožnit srovnání současné spotřeby s očekávanou.  
• Směrnice pro typická energeticky úsporná opatření včetně odhadu 

nákladů pro různé roztřídění stávajících budov.  
• Požadavky na energetické chování budov po modernizaci pro různé 

kategorie budov.  
 

  
 
http://www.senternovem.n
l/impact 

impact: Zlepšení hodnocení a certifikace energetického chování testováním  
Cíle jsou: 
• Otestovat certifikaci energetického chování stávajících budov v praxi 

v 6-ti pilotních zemích. 
• Výměna zkušeností a úspěšných prvků. 
• Vyvodit doporučení pro zlepšení nástrojů, kvalifikačních plánů, školení 

odborníků a komunikace.  
• Podpořit proces zavedení EPBD v 6-ti státech. 
• Rozšířit výsledky projektu v celostátním i EU měřítku.  
 

 
  
http://stable.motiva.fi/ 

STABLE: Zajistit přijetí Stavebně-energetické certifikace zvýšením 
atraktivity trhu zapojením vlastníků budov.  
Cíle jsou: 
• Zvýšit atraktivitu trhu s energetickou certifikací rozvojem a rozšířením 

požadavků zákazníků na kvalitu, související kvalitativní doporučení 
manažerům a přístup k propojení energetického chování s podněty 
finančního trhu. 

• Zvýšit povědomí a zájem evropských majitelů budov šířením cílených 
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informací do hlavních okruhů majitelů budov, účastí na vývoji obecné 
struktury a základních prvků kampaně evropské energetické certifikace 
pro její další rozšíření.     

• Zvýšení úrovně kvalifikace a znalostí spojených s certifikací 
kvalifikovaných energetických auditorů.   

• Výměna nejlepších zkušeností z energetické certifikace a energetického 
auditorství mezi členskými státy.  

 

  
http://www.display-
campaign.org/ 

TOWARDS CLASS A: Towards Class A – Městské budovy jako zářné příklady 
Cíle jsou: 
• Rozšíření přehledu chování městských budov – podle energetické 

spotřeby a emisí CO2  – ve více než 500-ti obcích napříč Evropou.  

• Zavést a podnítit certifikaci stavebního procesu v obcích.   
• Povzbudit obce, aby podpořily zlepšení energetického chování svých 

budov na třídu A (Class A), a tak se staly „zářnými příklady 
• Zveřejnit stávající “zářné příklady” budov a důvody, proč tak fungují.  
• Vyvíjet procesy „ Jak se stát zářným příkladem?“ motivací obcí a 

umožněním postupného zlepšení směrem k certifikaci.   
• Podnítit kampaně na zlepšení komunikace a povědomí na místní úrovni 

pro širokou veřejnost z městských „zářných příkladů“.   
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Tabulka 2. projekty SAVE v rámci programu Intelligent Energy – Europe, které začaly v roce 2006, jsou 
speciálně zaměřeny na usnadnění účinného zavedení EPBD.  
 
 ESAM:Přínosná energeticko-strategická správa (Energy Strategic Asset 

Management) provozovatelů sociální bytové výstavby v Evropě. 
Cíle jsou: 
• Definovat a naplánovat dlouhodobé strategie pro dosahování 

požadavků na energetickou náročnost podle EPBD. Existuje-li 
nedostatek finančních zdrojů, tyto požadavky musí být integrovány do 
stávajících údržbových a renovačních strategií provozovatelů sociální 
bytové výstavby. 

• Posoudit energetickou situaci nemovitosti a definovat, jaká řešení by 
vedla k nejvyšším energetickým úsporám.  

• Zavést efektivní spolupráci s nájemníky skrze energetické úspory a 
s dodavateli energie a veřejnými autoritami skrze správu energie 
v sociálních domech. Spolupráce může znamenat velké úspory, jak 
pokud jde o náklady tak i v případě spotřeby energie.  

 
 
 

RESHAPE: Zdokonalení sociálního bydlení a aktivní příprava na EPBD 
(Retrofitting Social Housing and Active Preparation for EPBD) 
Cíle jsou: 
• Urychlit zavedení EPBD účastníky procesu výstavby sociální bydlení v 

Evropě 
• Překonat bariéry pro modernizaci v oblasti sociálního bydlení 

poskytováním praktických nástrojů založených na možnostech 
certifikace energetického chování.  

• Zvýšit povědomí a změnit přístup účastníků procesu výstavby sociálního 
bydlení k renovacím. 

 
 
 
 

 
Tabulka 3. Cíle Concerted Action zaměřené na EPBD. 
 

 
http://www.epbd-ca.org/ 

EPBD CA 
Cíle jsou: 
• Projednat a připravit strukturu energetické certifikace budov, aby se 

maximalizovaly podobnosti a omezila škála různých alternativ 
vybíraných členskými státy.  

• Projednat a připravit logický základ metodik kontroly zdrojů tepla a 
vzduchotechnických zařízení 

• Projednat a připravit způsoby realizování přiměřených plánů 
akreditace odborníků na energetické audity a kontroly v členských 
státech. 

• Projednat kriteria zavedení běžných metodik pro výpočet energetické 
náročnosti budov.  

 
 
 
 


