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VYHLÁ"KA

ze dne 22. b$ezna 2013

o energetické náro#nosti budov

Ministerstvo pr%myslu a obchodu stanoví podle
§ 14 odst. 4 zákona !. 406/2000 Sb., o hospoda$ení
energií, ve zn&ní zákona !. 165/2012 Sb. a zákona
!. 318/2012 Sb., k provedení § 7 odst. 8 a § 7a odst. 6
zákona:

§ 1
P$edm%t úpravy

Tato vyhlá#ka zapracovává p$íslu#n! p$edpis
Evropské unie1) a stanoví
a) nákladov& optimální úrove' po(adavk% na energe-

tickou náro!nost budovy pro nové budovy, v&t#í
zm&ny dokon!en!ch budov, jiné ne( v&t#í zm&ny
dokon!en!ch budov a pro budovy s tém&$ nulo-
vou spot$ebou energie,

b) metodu v!po!tu energetické náro!nosti budovy,
c) vzor posouzení technické, ekonomické a ekolo-

gické proveditelnosti alternativních systém% dodá-
vek energie,

d) vzor stanovení doporu!en!ch opat$ení pro sní(ení
energetické náro!nosti budovy,

e) vzor a obsah pr%kazu a zp%sob jeho zpracování a
f) umíst&ní pr%kazu v budov&.

§ 2
Základní pojmy

Pro ú!ely této vyhlá#ky se rozumí
a) referen!ní budovou v!po!tov& definovaná budova

tého( druhu, stejného geometrického tvaru a veli-
kosti v!etn& prosklen!ch ploch a !ástí, stejné
orientace ke sv&tov!m stranám, stín&ní okolní zá-
stavbou a p$írodními p$eká(kami, stejného vnit$-
ního uspo$ádání a se stejn!m typick!m u(íváním
a stejn!mi uva(ovan!mi klimatick!mi údaji jako
hodnocená budova, av#ak s referen!ními hodno-

tami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technic-
k!ch systém% budovy,

b) typick!m u(íváním budovy obvykl! zp%sob u(í-
vání budovy v souladu s podmínkami vnit$ního
a venkovního prost$edí a provozu stanoven! pro
ú!ely v!po!tu energetické náro!nosti budovy,

c) venkovním prost$edím venkovní vzduch, vzduch
v p$ilehl!ch nevytáp&n!ch prostorech, p$ilehlá ze-
mina, sousední budova a jiná sousední zóna,

d) vnit$ním prost$edím prost$edí uvnit$ zóny, které
je definováno návrhov!mi hodnotami teploty, re-
lativní vlhkosti vzduchu a objemového toku v!-
m&ny vzduchu, p$ípadn& rychlostí proud&ní vnit$-
ního vzduchu a po(adované intenzity osv&tlení
uvnit$ zóny,

e) p$irozen!m v&tráním v&trání zalo(ené na principu
teplotního a tlakového rozdílu vnit$ního a venkov-
ního vzduchu,

f) nucen!m v&tráním v&trání pomocí mechanického
za$ízení,

g) energonositelem hmota nebo jev, které mohou b!t
pou(ity k v!rob& mechanické práce nebo tepla
nebo na ovládání chemick!ch nebo fyzikálních
proces%,

h) vypo!tenou spot$ebou energie energie, která se
stanoví z pot$eby energie pro zaji#t&ní typického
u(ívání budovy se zahrnutím ú!inností technic-
k!ch systém%, v p$ípad& spot$eby paliv je spot$eba
energie vzta(ena k v!h$evnosti paliva,

i) pomocnou energií energie pot$ebná pro provoz
technick!ch systém%,

j) primární energií energie, která nepro#la (ádn!m
procesem p$em&ny; celková primární energie je
sou!tem obnovitelné a neobnovitelné primární
energie,
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1) Sm&rnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. kv&tna 2010 o energetické náro!nosti budov.
Na$ízení Komise !. 244/2012 ze dne 16. ledna 2012, kter!m se dopl'uje sm&rnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/
/EU o energetické náro!nosti budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro v!po!et nákladov& optimálních
úrovní minimálních po(adavk% na energetickou náro!nost budov a prvk% budov.



k) faktorem primární energie koeficient, kter!m se
násobí slo(ky dodané energie po jednotliv!ch
energonositelích k získání odpovídajícího mno(-
ství celkové primární energie,

l) faktorem neobnovitelné primární energie koefi-
cient, kter!m se násobí slo(ky dodané energie po
jednotliv!ch energonositelích k získání odpovída-
jícího mno(ství neobnovitelné primární energie.

§ 3
Ukazatele energetické náro#nosti budovy

a jejich stanovení

(1) Ukazatele energetické náro!nosti budovy jsou
a) celková primární energie za rok,
b) neobnovitelná primární energie za rok,
c) celková dodaná energie za rok,
d) díl!í dodané energie pro technické systémy vytá-

p&ní, chlazení, v&trání, úpravu vlhkosti vzduchu,
p$ípravu teplé vody a osv&tlení za rok,

e) pr%m&rn! sou!initel prostupu tepla,
f) sou!initele prostupu tepla jednotliv!ch konstrukcí

na systémové hranici,
g) ú!innost technick!ch systém%.

(2) Hodnoty ukazatel% energetické náro!nosti
hodnocené budovy a referen!ní budovy se stanovují
v!po!tem na základ& dokumentace. V p$ípad& dokon-
!en!ch budov musí b!t vstupní údaje pro v!po!et
v souladu se sou!asn!m stavem budovy.

(3) Pro v!po!et hodnot ukazatel% energetické ná-
ro!nosti referen!ní budovy se pou(ijí hodnoty parame-
tr% budovy, stavebních prvk% a konstrukcí a technic-
k!ch systém% budovy uvedené v p$íloze !. 1 k této
vyhlá#ce a parametry typického u(ívání budovy.

(4) V!po!et celkové dodané energie a díl!ích do-

dan!ch energií pro technické systémy vytáp&ní, chla-
zení, v&trání, úpravu vlhkosti vzduchu, p$ípravu teplé
vody a osv&tlení se provede postupem podle § 4.

(5) V!po!et celkové primární energie a neobnovi-
telné primární energie se provede postupem podle § 5.

(6) V!po!et pr%m&rného sou!initele prostupu
tepla a sou!initel% prostupu tepla jednotliv!ch kon-
strukcí na systémové hranici se provede podle !eské
technické normy pro v!po!tové metody tepelné ochra-
ny budov2).

(7) V!po!et ú!innosti technick!ch systém% vytá-
p&ní, chlazení, v&trání, úpravy vlhkosti vzduchu, p$í-
pravy teplé vody a osv&tlení se provede podle p$íslu#-
n!ch !esk!ch technick!ch norem.

§ 4
V!po#et dodané energie

(1) Dodaná energie je sou!tem vypo!tené spo-
t$eby energie a pomocné energie. V!po!et celkové do-
dané energie a díl!ích dodan!ch energií se provede v!-
po!tovou metodou s intervalem v!po!tu nejv!#e jed-
noho m&síce a po jednotliv!ch zónách.

(2) Celková dodaná energie do budovy se stanoví
sou!tem díl!ích dodan!ch energií a vyjád$í se také po
jednotliv!ch energonositelích.

(3) Díl!í dodaná energie na vytáp&ní se stanoví
jako sou!et vypo!tené spot$eby energie na vytáp&ní
a pomocné energie na provoz technického systému
pro vytáp&ní podle !eské technické normy pro v!po!et
pot$eby energie pro vytáp&ní a chlazení3) a !eské tech-
nické normy pro tepelné soustavy v budovách4) s vy-
u(itím hodnot typického u(ívání budov.

(4) Díl!í dodaná energie na chlazení se stanoví
jako sou!et vypo!tené spot$eby energie na chlazení
a pomocné energie na provoz technického systému
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2) "SN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – "ást 4: V!po!tové metody.
3) "SN EN ISO 13 790 – V!po!et pot$eby energie pro vytáp&ní a chlazení.
4) "SN EN 15316-1 – Tepelné soustavy v budovách – V!po!tová metoda pro stanovení energetick!ch pot$eb a ú!inností

soustavy – "ást 1: V#eobecné po(adavky.
"SN EN 15316-2 Tepelné soustavy v budovách – V!po!tová metoda pro stanovení energetick!ch pot$eb a ú!inností
soustavy – "ást 2-1: Sdílení tepla pro vytáp&ní, "ást 2-3: Rozvody tepla pro vytáp&ní.
"SN EN 15316-4 – Tepelné soustavy v budovách – V!po!tová metoda pro stanovení energetick!ch pot$eb a ú!inností
soustavy – "ást 4-1: Zdroje tepla pro vytáp&ní, kotle, "ást 4-2: V!roba tepla na vytáp&ní, tepelná !erpadla, "ást 4-4: V!roba
tepla na vytáp&ní, kombinovaná v!roba elekt$iny a tepla integrovaná do budovy, "ást 4-5: V!roba tepla na vytáp&ní,
ú!innosti a vlastnosti dálkového vytáp&ní a soustav o velkém objemu, "ást 4-6: V!roba tepla na vytáp&ní, fotovoltaické
systémy, "ást 4-7: Zdroj tepla na spalování biomasy, "ást 4-8: Otopné soustavy, teplovzdu#né vytáp&ní a stropní sálavé
vytáp&ní.



pro chlazení podle !eské technické normy pro v!po!et
pot$eby energie pro vytáp&ní a chlazení3) s vyu(itím
hodnot typického u(ívání budov.

(5) Díl!í dodaná energie na v&trání se stanoví jako
sou!et vypo!tené spot$eby energie na dopravu vzduchu
pot$ebného pro zaji#t&ní po(adované v!m&ny vzduchu
ve vnit$ním prost$edí a pomocné energie na provoz
technického systému pro nucené v&trání podle !eské
technické normy pro v&trání budov5) s vyu(itím hod-
not typického u(ívání budov.

(6) Díl!í dodaná energie na úpravu vlhkosti vzdu-
chu se stanoví jako sou!et vypo!tené spot$eby energie
na úpravu vlhkosti vzduchu a pomocné energie na pro-
voz technického systému pro úpravu vlhkosti vzduchu
podle !eské technické normy pro v&trání budov5) s vy-
u(itím hodnot typického u(ívání budov.

(7) Díl!í dodaná energie na p$ípravu teplé vody se
stanoví jako sou!et vypo!tené spot$eby energie na p$í-
pravu teplé vody a pomocné energie na provoz tech-
nického systému pro p$ípravu teplé vody podle !eské
technické normy pro tepelné soustavy v budovách
upravující ú!innost soustav pro p$ípravu teplé vody6)
s vyu(itím hodnot typického u(ívání budov.

(8) Díl!í dodaná energie na osv&tlení se stanoví
jako sou!et vypo!tené spot$eby energie na osv&tlení
a pomocné energie na provoz technického systému
pro osv&tlení podle !eské technické normy pro energe-
tické hodnocení budov upravující energetické po(a-
davky na osv&tlení7) s vyu(itím hodnot typického u(í-
vání budov. Pro zóny, kde o energetické náro!nosti
osv&tlení rozhoduje u(ivatel, se pou(ijí hodnoty platné
pro referen!ní budovu.

(9) P$i v!po!tu dodané energie platí dále tato pra-
vidla:
a) do dodané energie se nezapo!ítává ta !ást, která

slou(í k v!rob& elekt$iny nebo tepla, které jsou
dodávány mimo budovu,

b) sou!ástí dodané energie je i v budov& v technick!ch

systémech umíst&n!ch podle § 5 odst. 2 písm. a)
vyrobená a vyu(itá energie slune!ního zá$ení,
energie v&tru a geotermální energie s v!jimkou te-
peln!ch !erpadel,

c) sou!ástí dodané energie p$i vyu(ití tepelného !er-
padla je i energie okolního prost$edí. Ta se vypo!te
jako rozdíl pot$eby energie, kterou tepelné !er-
padlo dodává, a vypo!tené spot$eby energie tepel-
ného !erpadla.

§ 5

V!po#et primární energie

(1) Celková primární energie a neobnovitelná pri-
mární energie pro hodnocenou budovu se vypo!ítají
jako sou!et sou!in% dodané energie, v rozd&lení po
jednotliv!ch energonositelích, stanovené podle § 4 a p$í-
slu#n!ch faktor% primární energie uveden!ch v p$ílo-
ze !. 3 k této vyhlá#ce. V p$ípad& dodávky vyrobené
energie mimo budovu se stejn!m postupem do celkové
primární energie a neobnovitelné primární energie za-
hrne i energie dodaná mimo budovu a energie, která
slou(í k její v!rob&.

(2) Pro ú!ely stanovení celkové primární energie
a neobnovitelné primární energie pro hodnocenou bu-
dovu podle odstavce 1 se zapo!itatelnost v!roby ener-
gie omezuje následujícím zp%sobem:

a) technické systémy vyráb&jící energii pro její u(ití
v budov& nebo pro její dodávku mimo budovu
musí b!t umíst&ny uvnit$ systémové hranice v hod-
nocené budov&, na hodnocené budov&, nejdále
v#ak na pomocn!ch objektech slou(ících hodno-
cené budov&, kter!mi jsou zejména p$íst$e#ky pro
parkování, oplocení, op&rné st&ny, zpevn&né plo-
chy nebo na bezprost$edn& k budov& p$iléhajících
pozemcích,

b) vyrobená energie z technick!ch systém% umíst&-
n!ch podle písmene a) se pro hodnocenou
budovu zapo!te do primární energie pouze tehdy,
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5) "SN EN 15665 V&trání budov – Stanovení v!konov!ch kritérií pro v&trací systémy obytn!ch budov.
"SN EN 15241 – V&trání budov – V!po!tové metody ke stanovení energetick!ch ztrát zp%soben!ch v&tráním a infiltrací
v komer!ních budovách.
"SN EN 15242 – V&trání budov – V!po!tové metody pro stanovení pr%toku vzduchu v budovách v!etn& filtrace.
"SN EN 15243 – V&trání budov – V!po!et teplot v místnosti, tepelné zát&(e a energie pro budovy s klimatiza!ními
systémy.

6) "SN EN 15316-3 – Tepelné soustavy v budovách – V!po!tová metoda pro stanovení energetick!ch pot$eb a ú!inností
soustavy, "ást 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody a "ást 3-3: Soustavy teplé vody, p$íprava.

7) "SN EN 15193 Energetické hodnocení budov – Energetické po(adavky na osv&tlení.



pokud ji( nebyla zapo!tena ve prosp&ch jin!ch
budov,

c) pokud jsou technické systémy umíst&né podle pís-
mene a) pou(ity v!lu!n& pro hodnocenou bu-
dovu, zapo!te se do primární energie pouze jejich
vyu(itá v!roba energie v ka(dém m&síci, nejv!-
#e v#ak do v!#e p$íslu#n!ch díl!ích dodan!ch ener-
gií hodnocené budovy stanoven!ch v!po!tem
podle § 4,

d) pokud jsou technické systémy vyráb&jící energii
umíst&né podle písmene a) napojeny na elektri-
za!ní soustavu nebo soustavu zásobování tepelnou
energií, zapo!te se do primární energie celá jejich
vyu(itá v!roba energie v ka(dém m&síci, nejv!#e
v#ak na úrovni dvojnásobku celkové dodané ener-
gie hodnocené budovy stanovené v!po!tem
podle § 4.

(3) Neobnovitelná primární energie pro referen!ní
budovu se vypo!ítá
a) vynásobením vypo!ten!ch spot$eb energie a po-

mocn!ch energií pro jednotlivé technické systémy
faktory neobnovitelné primární energie podle typ%
spot$eb uveden!mi v tabulce !. 4 p$ílohy !. 1 k této
vyhlá#ce a

b) po 1. lednu 2015 sní(ením hodnoty neobnovitelné
primární energie stanovené podle písmene a)
o hodnotu uvedenou v tabulce !. 5 p$ílohy !. 1
k této vyhlá#ce.

§ 6

Po&adavky na energetickou náro#nost budovy
stanovené na nákladov% optimální úrovni

(1) Po(adavky na energetickou náro!nost nové
budovy a budovy s tém&$ nulovou spot$ebou energie,
stanovené v!po!tem na nákladov& optimální úrovni,
jsou spln&ny, pokud hodnoty ukazatel% energetické ná-
ro!nosti hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1
písm. b), c) a e) nejsou vy##í ne( referen!ní hodnoty
ukazatel% energetické náro!nosti pro referen!ní bu-
dovu.

(2) Po(adavky na energetickou náro!nost p$i v&t#í
zm&n& dokon!ené budovy a p$i jiné ne( v&t#í zm&n&
dokon!ené budovy, stanovené v!po!tem na nákladov&
optimální úrovni, jsou spln&ny, pokud
a) hodnoty ukazatel% energetické náro!nosti hodno-

cené budovy uveden!ch v § 3 odst. 1 písm. b)
a e) nejsou vy##í ne( referen!ní hodnoty t&chto
ukazatel% energetické náro!nosti pro referen!ní
budovu, nebo

b) hodnoty ukazatel% energetické náro!nosti hodno-
cené budovy uveden!ch v § 3 odst. 1 písm. c)
a e) nejsou vy##í ne( referen!ní hodnoty t&chto
ukazatel% energetické náro!nosti pro referen!ní
budovu, nebo

c) hodnota ukazatele energetické náro!nosti hodno-
cené budovy pro v#echny m&n&né stavební prvky
obálky budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. f)
není vy##í ne( referen!ní hodnota tohoto ukazatele
energetické náro!nosti uvedená v tabulce !. 2 p$í-
lohy !. 1 k této vyhlá#ce a sou!asn& hodnota uka-
zatele energetické náro!nosti hodnocené budovy
pro v#echny m&n&né technické systémy uvedeného
v § 3 odst. 1 písm. g) není ni(#í ne( referen!ní
hodnota tohoto ukazatele energetické náro!nosti
uvedená v tabulce !. 3 p$ílohy !. 1 k této vyhlá#ce.

(3) P$ístavba a nástavba navy#ující p%vodní ener-
geticky vzta(nou plochu o více ne( 25 % se pova(uje
p$i stanovení referen!ních hodnot ukazatel% energe-
tické náro!nosti budovy za novou budovu.

§ 7

Posouzení technické, ekonomické a ekologické
proveditelnosti alternativních systém'

dodávek energie

(1) Alternativní systém dodávek energie je

a) místní systém dodávky energie vyu(ívající energii
z obnoviteln!ch zdroj%,

b) kombinovaná v!roba elekt$iny a tepla,

c) soustava zásobování tepelnou energií,

d) tepelné !erpadlo.

(2) Technickou proveditelností se rozumí tech-
nická mo(nost instalace nebo p$ipojení alternativního
systému dodávky energie.

(3) Ekonomickou proveditelností se rozumí dosa-
(ení prosté doby návratnosti investice do alternativního
systému dodávek energie krat#í ne( doba jeho (ivot-
nosti8). V p$ípad& alternativního systému dodávek
energie podle odstavce 1 písm. c) se ekonomickou
proveditelností uvedeného alternativního systému ro-
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8) "SN EN 15459 – Energetická náro!nost budov – Postupy pro ekonomické hodnocení energetick!ch soustav v budovách.



zumí dosa(ení prosté doby návratnosti investice do no-
vého jiného ne( alternativního systému dodávek ener-
gie, kter! je nebo má b!t v budov& vyu(íván, del#í, ne(
je doba (ivotnosti tohoto nového jiného ne( alternativ-
ního systému dodávek energie.

(4) Ekologickou proveditelností se rozumí insta-
lace nebo p$ipojení alternativního systému dodávky
energie bez zv!#ení mno(ství neobnovitelné primární
energie oproti stávajícímu nebo navrhovanému stavu.

(5) Posouzení technické, ekonomické a ekologické
proveditelnosti alternativních systém% dodávek energie
je sou!ástí protokolu pr%kazu, jeho( vzor je uveden
v p$íloze !. 4 k této vyhlá#ce.

§ 8
Vzor stanovení doporu#en!ch opat$ení pro sní&ení

energetické náro#nosti budovy

(1) V p$ípad& v&t#í zm&ny dokon!ené budovy je
sou!ástí pr%kazu také stanovení doporu!en!ch tech-
nicky, funk!n& a ekonomicky vhodn!ch opat$ení pro
sní(ení energetické náro!nosti hodnocené budovy
mimo opat$ení ji( zahrnut!ch do v&t#í zm&ny dokon-
!ené budovy, jeho( vzor je uveden v p$íloze !. 4 k této
vyhlá#ce.

(2) Technická vhodnost doporu!eného opat$ení
pro sní(ení energetické náro!nosti budovy se dokládá
technickou mo(ností jeho instalace, funk!ní vhodnost
se dokládá jeho ú!elem a vlivem na jiné základní funkce
stavby a na sousední stavby, ekonomická vhodnost se
dokládá dosa(ením prosté doby návratnosti krat#í ne(
doba (ivotnosti doporu!eného opat$ení.

(3) Ú!inek doporu!en!ch opat$ení pro sní(ení
energetické náro!nosti budovy se vyhodnocuje mini-
máln& na základ& úspory celkové dodané energie a ne-
obnovitelné primární energie.

§ 9
Vzor a obsah pr'kazu

(1) Pr%kaz tvo$í protokol a grafické znázorn&ní.

(2) Protokol obsahuje
a) ú!el zpracování pr%kazu,
b) základní informace o hodnocené budov&,
c) informace o stavebních prvcích a konstrukcích

a technick!ch systémech,
d) energetickou náro!nost hodnocené budovy,
e) posouzení technické, ekonomické a ekologické

proveditelnosti alternativních systém% dodávek
energie,

f) doporu!ená opat$ení pro sní(ení energetické ná-
ro!nosti budovy p$i v&t#í zm&n& dokon!ené bu-
dovy,

g) identifika!ní údaje energetického specialisty a da-
tum vypracování pr%kazu.

(3) Vzor pr%kazu je uveden v p$íloze !. 4 k této
vyhlá#ce.

(4) Grafické znázorn&ní pr%kazu
a) je stejné pro novou budovu, budovu s tém&$ nu-

lovou spot$ebou energie, v&t#í zm&nu dokon!ené
budovy, jinou ne( v&t#í zm&nu dokon!ené budovy
a pro p$ípady prodeje a pronájmu budovy nebo
její ucelené !ásti. Pouze v p$ípad& neuvedení do-
poru!en!ch opat$ení se p$íslu#né !ásti grafického
znázorn&ní nevypl'ují a nezobrazují se #ipky
s hodnotou ukazatel% energetické náro!nosti od-
povídající t&mto doporu!ením,

b) obsahuje za$azení budovy do klasifika!ních t$íd
energetické náro!nosti budovy (dále jen „klasifi-
ka!ní t$ída“),

c) je umíst&no symetricky na bílém podklad& dvou
stran formátu A4 na v!#ku, p$i!em( je pou(ito
standardních font% písma podle vzoru uvedeného
v p$íloze !. 4 k této vyhlá#ce,

d) obsahuje m&rné hodnoty ukazatel% energetické ná-
ro!nosti budovy vzta(ené na energeticky vzta(nou
plochu a také hodnoty ukazatel% energetické ná-
ro!nosti pro celou budovu.

(5) Pr%kaz zpracovan!
a) pro prodej nebo pronájem budovy v p$ípad&, (e

není povinnost zpracovat pr%kaz pro jiné ú!ely,
nemusí obsahovat !ásti protokolu podle odstav-
ce 2 písm. e) a f),

b) pro novou budovu nemusí obsahovat !ást proto-
kolu podle odstavce 2 písm. f).

(6) Klasifika!ní t$ídy A a( G, jejich( slovní vyjád-
$ení a hodnoty pro jejich horní hranici jsou uvedeny
v p$íloze !. 2 k této vyhlá#ce, se stanovují pro celkovou
dodanou energii, neobnovitelnou primární energii, díl!í
dodané energie a pr%m&rn! sou!initel prostupu tepla
a pou(ijí se v grafickém znázorn&ní pr%kazu podle p$í-
lohy !. 4 k této vyhlá#ce.

(7) Hranice klasifika!ních t$íd podle odstavce 6 se
stanoví z referen!ní hodnoty klasifikovaného ukazatele
energetické náro!nosti budovy ER, která se ur!í jed-
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notn& pro referen!ní podmínky uvedené pro novou
budovu v p$íloze !. 1 k této vyhlá#ce. P$i zm&n& do-
kon!ené budovy, v!stavb& budovy s tém&$ nulovou
spot$ebou a p$i prodeji nebo pronájmu stávající budovy
platí stejná stupnice klasifika!ních t$íd jako pro nové
budovy.

(8) V p$ípad& rodinn!ch a bytov!ch dom% se ne-
ur!uje klasifika!ní t$ída pro díl!í dodané energie pro
chlazení.

§ 10
Podmínky pro umíst%ní pr'kazu v budov%

Grafické znázorn&ní pr%kazu v provedení podle
p$ílohy !. 4 k této vyhlá#ce se v p$ípad& budovy u(í-
vané orgánem ve$ejné moci umis)uje na plochu vn&j#í

st&ny budovy bezprost$edn& vedle ve$ejného vchodu
do budovy nebo plochu svislé st&ny ve vstupním pros-
toru uvnit$ budovy navazující na tento vchod.

§ 11

Zru(ovací ustanovení

Vyhlá#ka !. 148/2007 Sb., o energetické náro!nosti
budov, se zru#uje.

§ 12

Ú#innost

Tato vyhlá#ka nab!vá ú!innosti dnem 1. dubna
2013.

Ministr:

MUDr. Kuba v. r.
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P$íloha #. 1 k vyhlá(ce #. 78/2013 Sb.
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P$íloha #. 2 k vyhlá(ce #. 78/2013 Sb.
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P$íloha #. 3 k vyhlá(ce #. 78/2013 Sb.
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P$íloha #. 4 k vyhlá(ce #. 78/2013 Sb.
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