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Resumé
Budovy s velice nízkou spotřebou v Evropské unii se stanou realitou. Projekt ENTRANZE1 vytvořil
„laboratoř postupů“, která má vyvinout a analyzovat možný dopad národních strategií a stanovených
postupů na cílové budovy. Podstatou projektu ENTRANZE bylo pomoci autorům politik při
vypracovávání jednotných, efektivních a účinných balíčků politik, pomocí nichž se má dosáhnout
rychlého a silného prosazení budov s téměř nulovou spotřebou energie (TNSE) a systému vytápění a
ochlazování z obnovitelných zdrojů (RES-H/C) s ohledem na renovaci stávajících budov.
Tato zpráva poskytuje přehled o činnostech a výsledky projektu ENTRANZE. Tento projekt zahrnuje
všechny členské státy EU-28. Ne všechny členské státy však prováděly všechny činnosti stejně
detailně. Hlavní cílové státy (Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Německo, Itálie,
Rumunsko, Španělsko) pokrývají více než 60% evropských budov a veškeré důležité klimatické oblasti.
Výzkum probíhal několik let a týkal se těchto témat:






Doplňování informací souvisejících s budovami EU
Analýza chování zúčastněných stran a přijetí různých technologií
Vybrání konfigurace s nákladově optimální technologií renovace
Vymýšlení variant pro rozvoj spotřeby energie u budov do roku 2030
Užití doporučených postupů místními, regionálními, národními a evropskými tvůrci politik

Jeden z hlavních prvků ENTRANZE byl velmi důkladný proces komunikace s tvůrci politik při plánování
schůzí týkajících se skupin politik a při dialozích s experty ze všech cílových států.
Toto jsou hlavní závěry a doporučení projektu:
 Pro rozvoj cílově zaměřených balíčků politických opatření jsou požadovány jasné cíle týkající
se energetické náročnosti ve stavebnictví až do roku 2050. Nicméně až do této chvíle tyto cíle
převzalo jen několik málo států.
 Aby bylo možné důsledně určit různorodé cílové skupiny a konkrétní technologické překážky,
je zapotřebí několik nástrojů. Důraz na jeden jediný nástroj není dostačující.
 Opatření týkající se zesílení předpisů a nařízení je nezbytné stejně jako potřeba více se
soustředit na soulad a harmonii.
 Mnoho informací týkajících se oprav a energetické náročnosti budov chybí. Je třeba vytvořit
informační databázi týkající se budov a hlavně sledovat účinky a vliv postupů.
 Směrnice EPBD (přepracovaná)2 byla prvním pokusem vytvořit pro členské státy EU jakousi
srovnatelnou soustavu, ale stále je zapotřebí zdokonalit systém právních předpisů.
 Přepracovaná a zdokonalená soustava právních předpisů EPBD by měla vysvětlit, že optimální
náklady představují minimální požadavky pro stávající předpisy ve stavebních řádech. I když
úroveň energetické náročnosti budov s téměř nulovou spotřebou energie by měla být
efektivní z hlediska nákladů, měla by mít vyšší úroveň než nákladově optimální úrovně
energetické náročnosti. Proto přepracované znění předpisů EPBD musí být velice přesné a
musí jasně požadovat od členských států EU, aby předložily plány, pomocí nichž by zmizel
rozdíl mezi cílovou výší (target level) budov s téměř nulovou spotřebou energie (TNSE) v roce
2020 a nákladově optimálními úrovněmi současných stavebních řádů.
 Pomocí směrnice EPBD by mělo postupně také dojít ke zvýšení závazné povahy požadavků
1

Politiky prosazující přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie v EU-27, www.entranze.eu

2

Energy Performance Building Directive, Směrnice 2010/31/EU Evropského parlamentu a rady energetické
náročnosti budov (přepracováno)
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TNSE pro již existující budovy. Proto je také nutné vytvořit přesnou definici TNSE a komplexní
renovace.
 Také by se mělo dosáhnout větší konzistence v terminologii a časovém souladu mezi
směrnicemi a normalizačními postupy.
Výsledky výzkumu prováděného během tohoto projektu nabízejí tvůrcům politik cenný soubor
nástrojů a know-how k účinnému užití. Díky tomu by se mělo dosáhnout ambiciózní a dlouhodobé
úspory energie a snížení emisí CO2 a mělo by dojít ke zlepšení situace ohledně budov v EU.
Tato zpráva je neúplným zdrojem informací o výsledcích výzkumu, který probíhal během tohoto
projektu. Tato zpráva spíše nabízí rady a pokyny s ohledem na výsledky projektu. Více informací lze
nalézt na webových stránkách projektu a ve zprávě Politiky podporující přechod k TNSE: Souhrnná
zpráva a doporučené postupy projektu ENTRANZE3.

3

K dispozici na http://www.entranze.eu/pub/pub-scenario
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Úvod
Přepracované znění EPBD vyžaduje, aby od roku 2019 všechny budovy, ve kterých sídlí a které vlastní
veřejné orgány, byly TNSE. Do konce roku 2020 by pak všechny nové budovy měly být TNSE. Vzhledem
k rozdílnosti způsobů stavění a klimatu v rámci Evropy, EPBD nepředepisuje jednotný postup pro
realizaci budov s TNSE. Každý členský stát by si měl vytvořit specifický plán zohledňující národní,
regionální či místní podmínky. Je nezbytné zlepšit požadavky pro energetickou náročnost nově
postavených budov, aby dosáhly úrovně TNSE. Stejně tak je nutné celkově zrenovovat stávající budovy
tak, aby dosáhly nízké energetické náročnosti, která navazuje na dlouhodobou energetickou politiku a
na cíl zlepšit klima. Podle EPBD mají členské státy stimulovat progresivní přeměnu budov na budovy
TNSE i bez jasné definice budov TNSE.
Propracovaný návrh integrovaných balíčků politik bude naprosto klíčový pro dosažení značné úspory
energie a CO2 ve stavebním sektoru. Cílem je tedy shromáždit informace, analýzy a pokyny týkající se
návrhů reálného nastavení politik a plánů, které umožní renovaci a přeměnu budov na úroveň TNSE.
Konečných výsledkům v rámci projektu ENTRANZE bylo dosaženo díky pečlivé a detailní komunikaci s
tvůrci politik, odborníky a ostatními zúčastněnými subjekty. Tyto výsledky jsou nyní k dispozici v této
publikaci. Cílem je představit inovativní politiky podporující TNSE a RES-H/C, které byly zrealizovány
jednotným, efektivním a účinným způsobem. I další kapitoly obsahují užitečné pokyny pro
poskytování příznivých podmínek u vysoce kvalitních opatření při komplexní renovaci.
Část I této zprávy předkládá poměrně detailní přehled evropských budov, jejich tepelně technické
efektivity, spotřeby energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, osvětlení, rozdělení různých
systémů vytápění a teplé vody a využívaných energonositelů. Uspořádání zúčastněných stran,
investorů a uživatelů je navržena dle jejich preferencí a zájmů s ohledem na energetické otázky
spojené s budovami a s ohledem na jejich tendence akceptovat technologie budov TNSE. Všechny
tyto předpoklady stanovují jakýsi profil těchto účastníků. Politiky, které prosazují přechod k
technologiím TNSE, by měly být založeny na řádném nákladově optimálním přístupu. Aby bylo možné
určit nákladově optimální úrovně pro renovaci rezidenčních a veřejných budov, byla provedena
analýza tohoto přístupu.
Část II se podrobněji zabývá nástroji a modely, které mají podporovat tvůrce politik a vyplnit mezery v
údajích o budovách. Tyto nástroje a modely mají také nabídnout spolehlivé parametry, které umožní
účinný přechod k budovám s TNSE. Nástroj Data Tool obsahuje podrobný popis parametrů budov a
souvisejících energetických systémů. Nástroj Cost Tool analyzuje účinek vysokého počtu renovačních
balíčků na určité typy budov z hlediska nákladů a spotřeby primární energie. Je to přizpůsobivý
nástroj pro získání křivek náklady/ energie, které stanoví nákladově optimální řešení. Přitom tento
nástroj zohledňuje také konkrétní klimatické oblasti, varianty různých cen energie a výrobu
obnovitelné energie. Nástroj Online Scenario Tool poskytuje výsledky uplatňování různých souborů
balíčků vnitrostátních politik zaměřených na renovaci stávajících budov.
Část III se zabývá analýzami a různými variantami politických scénářů přechodu k TNSE v rámci EU a
jednotlivých členských států. Srovnání mezi jednotlivými zeměmi také zdůrazňuje rozmanitost
analyzovaných případů stejně jako společný základ, na němž lze v budoucnu postavit právní předpisy v
rámci Evropské unie.
Část IV obsahuje politická doporučení pro cílové země a to jak pro jednotlivé členské státy, tak pro
další zlepšení politického rámce Evropské unie.
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ČÁST I Zmapování budov v rámci Evropské Unie – od
zainteresovaných osob po nákladově optimální řešení při
renovacích
Současný stav a dynamika stávajících budov a souvisejících energetických
systémů
Aby bylo možné implementovat účinné postupy u přechodu k TNSE, je potřeba mít spolehlivé a úplné
údaje o stavebním sektoru a jeho energetické spotřebě. Dlouhé roky probíhaly výzkumy a byly
zapojeny spolehlivé zdroje jako Odyssee, BPIE Data Hub, Tabula, Eurostat a jiné studie či údaje o
jednotlivých zemích. Nyní si dokážeme vytvořit poměrně podrobnou představu o budovách v EU, o
tepelně technické efektivitě těchto budov, spotřebách energie na vytápění, přípravě teplé vody,
chlazení, osvětlení, rozčlenění různých systémů vytápění a teplé vody a využívaných energonositelů.
Výsledky těchto komplexních analýz dynamiky, činností a problémů ve stavebním odvětví
souvisejících se spotřebou energie byly použity pro vybudování databáze údajů a zavedení
modelových příkladů.
Jak známo, budovy EU jsou poměrně heterogenní. I přesto však bylo cílem zahrnout veškeré budovy
včetně různých typů rezidenčních a nerezidenčních budov. Nicméně u některých sektorů stále značné
množství údajů chybí, zvláště pak u nerezidenčních budov. Navíc v některých zemích jsou tyto mezery
větší než v jiných. Současná situace odhaluje následující mezery v datových tocích, které jsou přitom
základem pro stanovení možných úspor, efektivitu politik a opatření členských států:
 Údaje týkající se renovačních činností jsou v úředních statistikách členských států zahrnuty jen
neúplně. Například poměr zrenovovaných budov či oblastí za rok s odpovídající úrovní
modernizace nebyl správně odhadnut. To se týká hlavně ročních očekávaných úspor, částí
renovovaných budov nebo stáří budov, které prošly modernizací.
 Úroveň a kvalita údajů souvisejících s nerezidenčními budovami je značně nižší než kvalita
údajů o rezidenčních budovách. Nerezidenční budovy stále představují v průměru 25% všech
budov, čímž tvoří podstatnou část této rovnice. Základní údaje jako specifikace budov dle stáří
stavby a jejich odpovídající součinitel prostupu tepla U v několika zemích zcela schází.
 Je velmi komplikované shromáždit údaje o stavebních systémech pro řízení energií budov
(Building Energy Management Systems data) jako například šíření inteligentního měření nebo
inteligentních zařízení a chybí nám ucelené statistiky jejich šíření (difuze).
 Údaje o systémech vytápění a chlazení jsou jen částečně dostačující. Avšak jsou tam chybějící
a nejasné údaje týkající se sekundárních systémů vytápění, využívání biomasy zvláště pak v
kamnech (single stoves) a rozšiřování systémů klimatizace v budovách.
Navzdory těmto překážkám a nedostatečným zdrojům údajů shromáždil a předložil projekt ENTRANZE
údaje o budovách EU. Díky tomu jsou k dispozici příslušné údaje, které mohou ovlivnit tvorbu politik.
Díky shromážděným údajům lze objevit některé z hlavních charakteristik současných budov. Jednou z
těchto charakteristik je například průměrné stáří budov a podíl nových budov v rámci celku (viz graf
1). Tento graf poměrně přesně indikuje průměrnou náročnost budov. Čím vyšší je podíl nových
obytných budov (tj. budov postavených dle náročnějších norem), tím je vyšší energetická náročnost
budovy. Graf 1 4 ukazuje, že až 40% obydlí bylo postaveno ve Velké Británii nebo v Belgii před rokem
4 Základní rok shromaždování údajů je 2008. Databáze byla založena v roce 2008 a ukázala se být posledním
možným rokem vykazujícím vysokou spolehlivost údajů nepříliš ovlivněnou ekonomickou krizí.
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1945. Ve většině zemí Evropské unie byla polovina rezidenčních budov postavena před rokem 1970,
tedy před tím než byly přijaty první tepelné vyhlášky. Jen v několika málo zemích představují nové
obytné budovy (postavené po roce 2000) významný podíl (např. na Kypru nebo v Irsku je to přes 30%).

Graf 1 Budovy EU dle stáří
Další informací, které doplňují tento graf, jsou typy budov, které se v zemích EU značně liší. Ve Velké
Británii nebo v Irsku převládají rodinné domy (přes 80%), zatímco v Itálii či Estonsku jsou to bytové
domy (více než 70% veškerých budov). V rámci EU jsou oba typy budov téměř na stejné úrovni,
přičemž bytové domy tvoří v průměru 47%.
Taktéž se liší systémy vytápění v rámci EU. Ve většině zemí jsou budovy vytápěny ústředním
vytápěním. Výjimkou jsou jižní státy jako Malta, Kypr a Chorvatsko, kde je vzhledem k mírnému
klimatu častější lokální vytápění místností. Na úrovni EU je 78% budov vytápěno dálkovým nebo
centrálním vytápěním a zbylých 22% představuje lokální systémy vytápění.
V Nizozemí nebo ve Velké Británii je více než 75% budov vytápěno plynem, v Řecku pak topným
olejem. V ostatních zemích je distribuce u energií na vytápění budov mnohem vyváženější. Na úrovni
EU je u 26% budov použito dálkové vytápění, 23% budov je vytápěno plynem, 21% elektřinou, 18%
topným olejem, 10% biomasou a 2% uhlím.
Celková spotřeba energie na m2 je v oblasti bydlení v každém státě jiná: na Maltě je to 69kWh/m2, v
Portugalsku 90kWh/m2, zatímco ve Finsku je to 294 kWh/m2 a v Lotyšsku 301 kWh/m2, což značně
převyšuje průměr spotřeby v EU. Tyto rozdíly jsou částečně dány rozdílným klimatem a částečně
různými úrovněmi energetické náročnosti budov.
Na druhé straně, distribuce podlahové plochy v dílčím odvětví služeb je ve všech zemích poměrně
stejná. Kancelářské prostory (soukromé i veřejné) představují v průměru čtvrtinu nerezidenčních
podlahových ploch, stejně jako budovy velkoobchodů a maloobchodů.
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U rezidenčních budov se spotřeba energie na m2 u služeb také v jednotlivých zemích liší: v Bulharsku
nebo v Dánsku je to pod 200 kWh/m2, ale v Belgii, Itálii a na Slovensku je to přes 500 kWh/m2.
Průměrná spotřeba energií v EU tak dosahuje 360 kWh/m2.
Při simulaci účinků některých politických opatření na spotřebu energie se také braly v úvahu všechny
tyto aspekty, které jsou uvedeny v nástrojích mapování interaktivních údajů.5 Webové stránky
ENTRANZE obsahují zprávy6 stručně popisující budovy a ostatní rámcové podmínky každé z cílových
zemí. Je zde např. uveden podíl nových staveb, zmapování již provedených rekonstrukcí, součinitel
prostupu tepla U, stáří budov, geometrie, třída energetické náročnosti, typ užití, atd.

Zainteresované osoby, jejich chování, preference a zájmy
Bez toho, abychom stanovili předpoklad lidského faktoru, by nebyl obraz budov EU úplný. Tato část
zkoumá strukturu zainteresovaných osob, skupin uživatelů a investorů a zkoumá také jejich chování,
preference a zájmy v devíti cílových zemích. Tyto preference souvisí s jejich ochotou investovat do
zvýšení energetické náročnosti renovací svých domů. Tyto vzorce chování jsou důležité pro rozvoj
úspěšných politik z toho důvodu, že zainteresované osoby reagují na politická opatření odlišně. Navíc
programy úspory energie založené na vzorcích chování jsou dalším přirozeným krokem k dosažení
našich cílů týkajících se snížení spotřeby energie. Základní údaje se vztahují k výše zmíněným zemím,
ovšem analýza překážek a stimulů ukázala, že rozdíly mezi těmito jsou v mnohých případech větší
mezi skupinami vlastníků budov než mezi státy.
Při zvažování rozhodovacích procesů ohledně úsporných energetických opatření cílových budov náš
výzkum7 dále poukázal na další rozdíly mezi státy a také na rozdílné typy vlastníků. Mapování
rozhodovacích procesů u zainteresovaných osob vyžaduje řadu propojených faktorů, jakými jsou
struktury vlastnictví, typy budov a profesionální úroveň, na které jsou budovy řízeny. Výzkum také
zdůrazňuje, že u rozhodovacího procesu zainteresovaných osob hrají významnou roli překážky a
stimuly.
Překážky ohledně případných renovací mohou být buď finančního nebo organizačního rázu. Otázka
spoluvlastnictví u bytových domů vyžaduje značnou pozornost, jelikož opatření, která byla zatím
přijatá a měla podpořit energetickou renovaci, se ukázala být neefektivní. Vlastníci jsou nuceni
rozhodovat se kolektivně, což na ně může působit různými způsoby. Ještě než se začnou řešit
problémy nedostatku podnětů, měly by se vypracovat plány energetické renovace, které by se
zaměřily na organizační otázky. Postupně by se zavedla technická a organizační podpora řízená zvenčí
nezaujatými profesionály. Samozřejmě že existují různé druhy zúčastněných subjektů a tento fakt
vytváří při rozhodovacím procesu odlišné podmínky. Obecně však jsou hlavními překážkami vysoké
počáteční náklady a očekávání dlouhodobých platebních lhůt.
Při projektu se také zvažovalo množství kritérií, na jejichž základě zainteresované subjekty rozhodují o
investicích do energetických opatření. Případové studie jednotlivých zemí ukazují, že při rozhodovacím
procesu téměř všichni vlastníci kladou důraz na počáteční náklady a to hlavně proto, že není k
dispozici žádná spolehlivá a dostupná finanční analýza. Navíc tu však jsou i skutečné nejistoty týkající
se dalších finančních ukazatelů bez jakýchkoli záruk. Na druhé straně, úspory nákladů na energie a
5

Více informací o tomto nástroji je v následující kapitole a na http://www.entranze.eu/tools/interactive-datatool
6

http://www.entranze.eu/pub/pub-data

7

Další podklady na toto téma mohou být nalezeny a konzultovány na http://www.entranze.eu/pub/pub-policies
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hlavně zlepšení pohodlí jsou pro některé země hlavní motivací renovovat. Kdyby se přidaly vládní
programy na podporu renovací, typ a rozsah zlepšení v oblasti energie by bylo možno ovlivnit ještě
více.
Rozdíly v majetkovém uspořádání jsou mnohem větší u bytových domů. Tato rozdílnost je zobrazena v
níže uvedené tabulce, kde je zdůrazněno, že v některých zemích má hlavní podíl v bytových domech
vlastnictví nemovitosti uživatelem (Tabulka 1). Navíc struktura rozhodování u bytových domů, ve
kterých bydlí majitelé, se velmi liší.
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Rakousko

Podíl
vlastnictví
obyvateli
bytů, % bytů v
bytových
domech
23

Typ vlastnictví

Požadovaná většina ,
která může
rozhodovat o
renovaci %

Jiné faktory, které mají vliv
na renovaci

systém jednotného
vlastnictví (podobné
bytovému družstvu)

>50% podílu, ale jsou
zároveň dána pravidla
pro hlasy menšiny

Fond pro povinné renovace
většinou není dostatečný.
Společné půjčky představují
velkou administrativní zátěž.
Téměř žádné budovy nemají
společenství vlastníků domů.
Když neexistuje žádné takové
sdružení, každý majitel musí
mít zvláštní půjčku.
Banky obvykle požadují, aby si
jednotliví majitelé bytů vzali
hypotéku/půjčku.
Fond pro povinné renovace
(1% hodnoty budovy)
V případě úvěru si úvěr
v některých případech musí
vzít všichni rezidenti.
Jestliže většina vlastníků
souhlasí, může si úvěr vzít
sama společnost zajišťující
výstavbu.
V případě úvěru si úvěr
v některých případech musí
vzít všichni rezidenti.
Ti, kteří nesouhlasí, se mohou
odstěhovat a tak zdržet
uskutečnění rozhodnutí
s vážnými finančními důsledky.
V případě úvěru si úvěr
v některých případech musí
vzít všichni rezidenti.
Pro investice do obnovitelné
energie to může být méně

Bulharsko

90

společné vlastnictví
/
neregulované

>67% (podle plochy
budovy)

Česká
republika

79

Společné vlastnictví

>75% hlasů

Německo

24

Společné vlastnictví

>50% podílu

Finsko

50

>50% podílu

Francie

26

Bytová družstva
(podobné
jednotnému
systému)
Společné vlastnictví

Itálie

65

Společné vlastnictví

>50% podílu (platí pro
investice v oblasti
energetiky)

Rumunsko

96

Společné vlastnictví

>67%

Španělsko

86

Společné vlastnictví

> 50% podílu

>50% podílu

8

Systém jednotného vlastnictví (nebo jednotný systém) se vztahuje na celý bytový dům, jehož
majitelé vlastní určitý podíl na objektu. Společné vlastnictví odpovídá systému, kde majitelé vlastní
jejich obydlí a všichni majitelé zároveň společně vlastní společné části budovy a pozemky v podílu
podle velikosti bytů (Lujanen 2010).
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(1/3), ale ti, kteří jsou proti,
nemusí podíl na investici platit.
V případě úvěru si úvěr
v některých případech musí
vzít všichni rezidenti.

Tabulka 1 Podíl nemovitostí užívaných vlastníkem u bytových domů a většiny požadované k udělení
rozhodnutí
Vzhledem k zásadním rozdílům u rozhodovacích procesů byla navržena možná řešení, kterými se lze
zabývat již ve fázi tvorby politik. Například je nutné zapojení vlastníků užívajících nemovitosti, k čemuž
by měly být vypracovány příslušné právní předpisy. Aby skutečně došlo ke zlepšení současné situace,
je nezbytné propojit dobře navržené poradenské služby a zavedení místních a regionálních sítí s
kvalifikovanými poskytovateli služeb. Veřejné poradenství by mělo být dále posíleno pomocí
financování kombinací veřejných a soukromých zdrojů (public-private financing), které v této chvíli
představuje problém. V současnosti vlastníci nemovitostí neuvažují o investicích do renovací kvůli
očekávané dlouhodobé návratnosti a bez jakýchkoli záruk.
Plán finanční podpory je ovšem jen částečným řešením. Aby bylo dosaženo kvalitních výsledků, musí
se plány propojit s poradenskými službami, technickou podporou a osvědčením dodavatelů. Navíc
politická opatření by měla využít nových příležitostí jako např. změny vlastníka nebo ukončení nájemní
smlouvy. Správné načasování je při plánování renovačních prací naprosto zásadní.

Analýza nákladově optimálních řešení renovace směřující k TNSE
Výzkum provedený v rámci tohoto projektu zahrnuje komplexní analýzu nákladově optimálních úrovní
renovace rezidenčních budov a budov veřejného sektoru. Aby byla zachována konzistence s procesem
implementace směrnice EPBD, výzkum využil srovnávací metodický rámec zavedený Evropskou
komisí. Tento metodický rámec má vypočítat nákladově optimální úrovně požadavků na minimální
spotřebu energie.
Pro každý typ budov v jednotlivých zemích byly zavedeny křivky energetických nákladů (cost-energy
curves). Tyto křivky představují celkové náklady versus spotřebu primární energie u širokého spektra
renovačních opatření. Křivky byly důkladně vyhodnoceny na základě výběru renovačních balíčků,
které směřují k nákladově optimálním a TNSE úrovním. Tyto úrovně zahrnují opatření energetické
náročnosti a obnovitelné zdroje. Jeden z hlavních výsledků tohoto výzkumu, Zpráva o výpočtu křivek
náklady/energie (The Report on Cost-Energy curves calculation)9 předkládá posouzení citlivosti křivek
s ohledem na nejdůležitější ekonomické vstupní údaje a výpočtové období. Zpráva analyzuje možné
cíle čisté spotřeby primární energie ve vztahu k nákladově optimálním a TNSE řešením. Na základě
komplexní analýzy všech hodnot náklady/energie byla vybrána kompletní řešení renovací vhodná pro
zvažované cíle energetické náročnosti.
Aby se dosáhlo hodnoty náklady/energie, pokusili jsme se shrnout všechny požadované údaje. K
definování referenčních vlastností budov přispěl významný počet národních odborníků. Pro každou z
cílových zemí byla vybrána speciální technologie vhodná pro systémy a obálky budov. Braly se v úvahu
obecně rozšířené renovační praktiky. Pro každou ze zvažovaných technologií byla vybudována
databáze nákladů10s.
9

http://www.entranze.eu/files/downloads/D3 3/131015 ENTRANZE D33 Cost energy Curves Calculation v1
8.pdf
10

Cost Tool k dispozici na http://www.entranze.eu/pub/pub-optimality
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Další databází11, která byla vytvořena, byla databáze s veškerými technicko-ekonomickými údaji a
variantami stavebních řešení včetně výběru 20ti – 30ti balíčků energeticky efektivních opatření dle
nákladově optimálního výpočtu. Tyto údaje energetických nákladů umožňují srovnání nejvhodnějších
balíčků energeticky efektivních opatření pro různá klimata a typy budov. Výsledky výpočtů nákladové
optimalizace pomohly určit úroveň mírné, střední a komplexní renovace. Možnosti renovace u
modelových scénářů jsou následující: komplexní renovace odpovídá úrovni, která je v oblasti
minimální energetické náročnosti (a mohla by tedy představovat standard TNSE), střední spadá do
zóny nákladové optimálnosti a mírná renovace odpovídá současné praxi.
Pro každou cílovou zemi a typ budov tedy nejdůležitější výsledky spočívají v tom, že se stanoví možné
cíle (čisté) primární energie představující „nákladově optimální“ (a) a „TNSE“ (b) řešení renovací
budov. Kromě těchto dvou cílů energie/náklady byly stanoveny další dvě úrovně (c,d) možné
renovace. Tyto úrovně byly vyjádřeny jako pevně stanovená procenta snížení (čisté) primární energie s
ohledem na základní úroveň rekonstrukcí12s minimální náročností. Byly vytvořeny tyto čtyři cíle:
a) Minimální celkové náklady: možné nákladově-optimální cíle
b) Minimální (čistá) primární energie: možný cíl budov TNSE
c) Snížení (čisté) primární energie o 50% s ohledem na základní úroveň rekonstrukcí s
prahovou hodnotou 100 kWh/(m2,rok)
d) Snížení (čisté) primární energie o 75% s ohledem na základní úroveň rekonstrukcí s prahovou
hodnotou 50 kWh/(m2,rok)
Pro každý z cílů bylo vybráno kompletní řešení rekonstrukce, což odpovídá jedné variantě budovy
mezi ostatními výpočty (bod hodnot náklady/energie) jak je vidět na níže uvedeném grafu.
CELKOVÉ NÁKLADY/HODNOTY PRIMÁRNÍ ENERGIE

Graf 2 Příklad hodnoty Náklady/Energie s některými vyznačenými cílovými zónami

11

http://www.entranze.eu/pub/pub-optimality

12

Úroveň základní renovace (Base refurbishment level BRL) souvisí s přijetím renovačních opatření pouze pro
estetické, funkční a bezpečnostní důvody těch samých součástí budovy., které byly zvažovány jako renovační
balíčky. U BRL jsou staré generátory a systémy vyměněny za součástku stejné technologie, ale s efektivitou
odpovídající současnému stavu trhu.
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Tato analýza znamenala několik získaných poznatků na obecné úrovni týkající se všech typů budov:
Z obecného hlediska je zóna minimálních celkových nákladů charakterizována střední úrovní účinnosti
nastavení obálky budovy a to zřejmě následkem větší rovnováhy mezi počátečními investičními
náklady a úsporami energie. Křivka Náklady/Energie je v oblasti optimálních nákladů velmi plochá. To
znamená, že nezvolí-li se řešení v levé části nákladově optimální zóny, kritéria optimálních nákladů
jako taková přispějí k nárůstu požadavků jen nepatrně. Proto je velmi důležité přesunout požadavky
na levou stranu nákladově optimální zóny. Jen tak se skutečně ovlivní energetická náročnost budov
bez jakýchkoli nákladů či jen s velmi nízkými dodatečnými náklady.
Je zcela zjevné, že u rodinných domů v zóně minimálních celkových nákladů je zavedení technologií na
bázi obnovitelných zdrojů mnohem energeticky účinnější ve středozemním klimatu (vyznačujícím se
silnějším slunečním zářením) než v ostatních cílových zemích. Podobně je to v severní a jižní Evropě u
administrativních budov, ale s mnohem menšími rozdíly. Důvodem je mnohem závažnější role
fotovoltaických systémů budov s vyšší spotřebou elektrické energie u pomocných systémů a
mechanického ventilačního systému.
Procenta úspory (čisté) primární energie pro nákladově optimální a TNSE cíle jsou mnohem
podobnější u rezidenčních budov než u administrativních a školních budov. V kontrastu s rodinnými
domy ukazují bytové domy nižší potenciál úspory energie a to kvůli geometrickým limitům (např.
menší využitelná plocha střechy pro instalaci solárního systému koresponduje s menší celkovou
plochou menších budov, např. rodinných domů.
V mnoha případech jsou celkové náklady vybraných řešení TNSE (minimální čistá primární energie)
nižší a mnohem výhodnější než celkové náklady odpovídajících základních úrovní rekonstrukcí.
Obecně jsou počáteční investiční náklady u budov v nákladově optimální zóně a v zóně TNSE vyšší než
náklady u základních úrovní rekonstrukcí. Budovy s minimálními celkovými náklady (v časovém
horizontu třiceti let), s vyššími energetickými úsporami a vyšší počáteční investicí jsou tudíž naprosto
klíčové.13
Výzkum byl proveden proto, aby se zkvalitnila nákladově optimální metodika a ta byla začleněna do
budoucího přepracování směrnice EPBD. Toto téma je zde rozvedeno v Části IV, která dává určitá
vodítka všem zúčastněným osobám.

13

Více informací o nákladově optimální metodě a výsledky výpočtů je k dispozici na
http://www.entranze.eu/pub/pub-optimality
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ČÁST II Nástroje a modely
Během projektu ENTRANZE bylo vyvinuto několik databází a nástrojů, které měly usnadnit rychlý,
snadný a individuálně uzpůsobený přístup národních a mezinárodní srovnávacích ukazatelů. Databáze
a modelovací nástroje mohou také fungovat jako ucelený základ rozhodovacích procesů pro tvůrce
politik a ostatní zainteresované subjekty.
Byly vyvinuty následující nástroje:
 Data Tool14 obsahuje podrobný popis typů budov a příslušných energetických systémů v EU28 a v Srbsku.
 Cost Tool15 je účinný a pružný nástroj určený k analýze vlivu velkého počtu renovačních
balíčků u určitých typů budov s ohledem na náklady a spotřebu primární energie.
 Online Scenario Tool16 poskytuje výsledky alternativních scénářů pro rozvoje budov a jejich
spotřeby energie v EU-28 (a Srbsku) do roku 2030

Data Tool – Mapování budov EU
Jak bylo popsáno v první části této studie, požadované výchozí údaje byly postaveny hlavně na
základě existujících studií a výzkumů ze statistických úřadů. Široká typologie EU zahrnuje údaje o
charakteristice stavebních konstrukcí a instalacích v rezidenčních budovách. Tyto údaje jsou cenným
zdrojem počátečních údajů pro další zobecnění a energetické posouzení budov. Typologické
posuzování budov a klimatické údaje byly užity k vypracování podrobné analýzy vztahující se k
budovám a ke zjištění nákladově optimálních úrovní technologií TNSE. Hlavní funkce tohoto nástroje
byla podpořit proces politické asistence. Jeho další významnou funkcí byla patrně role, kterou nástroj
hrál při sdělování výsledků zainteresovaným osobám. Nástroj poskytuje jasný obraz o evropských
budovách.

14

Viz http://www.entranze.eu/tools/interactive-data-tool

15

Viz http://www.entranze.eu/tools/cost-tool

16

Viz http://www.entranze.eu/tools/scenario-results
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Graf 3 Data Tool znázorňuje celkovou jednotku za spotřebu v budovách v m2

Cost Tool – Definice vztahu náklady/energie
Pomocí křivky Náklady/Energie tento nástroj umožňuje posoudit vliv politiky renovačních balíčků u
stávajících budov. Tento nástroj se zaměřuje na renovaci budov a předkládá srovnávací analýzu
vyjádřenou pomocí grafu s vytečkovaným „oblakem“, který představuje celkové náklady versus
primární energii různých variant renovace. Výstupem jsou jak grafické, tak i číselné výsledky.
Ve svých výpočtech hodnot Náklady/Energie pro určité budovy v různých klimatických podmínkách
uvažuje nástroj Cost Tool různé proměnné. Ty se týkají časového plánu a berou v potaz různé
ekonomické pohledy a umožňují srovnat primární energii s minimální hranicí požadavků energetické
náročnosti.
Tento nástroj také zahrnuje scénáře standardních cen energií, které různé země uvažovaly během
výpočtů nákladově optimálních úrovní projektu. Navíc sestavené údaje obsahují všechna vstupní data
referenčních budov pro různé klimatické podmínky, které se zvažovaly během výpočtů optimálních
nákladů.
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Figure 4 Cost Tool

Online Scenario Tool – od návrhu k realizaci
Tento nástroj představuje výsledky scénářů zaměřené na budoucí zlepšení energetické náročnosti.
Dále se zaměřuje na RES-H/C u budov v EU a činí odhad příslušných nákladů a výdajů a přínosu.
Hlavním cílem tohoto nástroje byla analýza účinků různých politických balíčků na proces difuze a na
spotřebu energie u příslušných budov. Při tom byly zvažovány ekonomické, technické i netechnické či
institucionální překážky a zpětné účinky. Scénáře byly vymyšleny až do roku 2030, se zvláštním
zaměřením na rok 2020, dle cílů nastavených pomocí přepracovaného znění směrnic EPBD, RED17 a
EED18.
Scénáře národní politiky byly stanoveny podle potřeb a návrhů tvůrců politik. Do diskuzí
zainteresované osoby zahrnuly do národní diskuze procesy, které se staly součástí všech klíčových fází
projektu v cílových zemích.
Výpočty pro jednotlivé scénáře byly vyhotoveny propojením dobře zavedených modelů POLES19 a
INVERT/EE-Lab20. Model POLES zajistil klíčová vstupní data celého energetického systému jako ceny za
energie pro koncového uživatele. Model POLES dále zajistil energetický mix, aby bylo možné využívat
průměrnou primární energii a emisní faktory při výrobě energie v každé zemi (toe/kWh a gCO2/kWh).
17

Směrnice 2009/28/EC Evropského parlamentu a Rady z 23. dubna 2009 o podpoře energie z obnovitelných
zdrojů, změna a pak opětné zrušení směrnic 2001/77EC a 2003/30/EC
18

Směrnice 2012/27 EU Evropského parlamentu a rady pro úsporu energie, změna směrnic 2009/125/EC a
2010/30/EU, zrušení směrnic 2004/8/EC a 2006/32/EC, 2012
19

Model POLES poskytuje kompletní systém simulace světové poptávky po energii a její nabídky. Může se využít
pro dlouhodobé ekonomické analýzy trhu s energií, pro investice v energetickém odvětví, nebo pro strategie
zmírňování odvětvových dopadů klimatických změn. Model je podpořen dvěmi makroekonomickými parametry
coby vstupy (oblastní HDP a růst populace) a poskytuje prognózy pro oblastní a odvětvové energetické bilance,
ceny energií a klíčové energetické a ekonomické ukazatele.
20

Model INVERTEE-Lab se používá v několika evropských a národních projektech pro analýzy scénářů v odvětví
RES-H/C a to v několika zemích EU. Základem modelu je podrobný rozčleněný popis budov, vytápění, chlazení a
systémů ohřevu.

17

Pomocí Invert/EE-Lab je možné odvodit scénáře pro vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, scénář
spotřeby energie na osvětlení a s tím související kombinace technologií.

Figure 5 Online Scenario Tool
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Část III Analýza politiky: Současný stav a možné varianty
Na úplném začátku byla pečlivě vypracovaná analýza současných politik energetické náročnosti u
budov a také s tím spojená implementace směrnic EPBD, RED a EED v různých členských státech.
Zvláštní důraz se kladl na národní plány budov TNSE dle článku 9 EPBD. Následně vznikla souhrnná
zpráva nazvaná Přehled politik a programů budov EU-27 a analýza plánů TNSE jednotlivých členských
států.21
Jeden z hlavních cílů projektu ENTRANZE byl cíl vytvořit balíčky politik pro cílové země. Tyto balíčky
vznikly v rámci skupin pro jednotlivé politiky.22 a byly zanalyzovány scénářem odvozeným podle
modelu Invert/EE-Lab. Výsledky analýzy se dostaly opět ke skupinám jednotlivých politik a byly
přepracovány na základě připomínek. Výsledné scénáře a příslušné diskuze byly klíčovým prvkem pro
vytvoření doporučení.
Následující kapitoly shrnují plány členských států EU týkajících se TNSE. Kapitoly se budou zabývat
přehledem výsledků scénáře, vytvoření doporučení v cílových zemích a jsou popsány i výsledky
scénáře pro EU 28.

Plány TNSE: Definice a nástroje
Přístupy definující cíle plánů TNSE (tj. průběžné cíle pro rok 2015 a cíl pro rok 2020) se u národních
plánů výrazně liší. Některé členské státy EU definují TNSE z hlediska požadavků na minimální
energetickou náročnost (např. belgická oblast kolem Bruselu, Kypr a Dánsko). Jiné členské státy se
rozhodly stanovit požadavky na základě energetických průkazů (např. Bulharsko, Litva, Česká
republika). V některých případech národní definice TNSE zahrnují nějaké další minimální požadavky na
podíl obnovitelných energií (např. Bulharsko, Francie a Kypr), zatímco jen v několika málo zemích je cíl
TNSE definován jako minimální požadavek na emise u uhlíku, např. ve Velké Británii a v Irsku. Irsko má
dva indikátory – jeden na uhlíkové emise a druhý na spotřebu energie. U několika národních plánů se
cíle TNSE zakládají na nákladově optimálních úrovních, což vyplynulo z implementace článku 3
přepracované verze EPBD.
V páté kapitole zprávy o projektu ENTRANZE je shrnutí nákladově optimálních výpočtů a přístupů
cílových zemí k TNSE: Politiky směřující k přechodu na TNSE: Souhrnná zpráva projektu ENTRANZE a
doporučení politik.
Čtrnáct členských států vydalo národní plán do října 2013 a jen dvanáct z nich vydalo tyto plány v
anglickém jazyce23. Tyto plány byly posouzeny na základě politik a nástrojů. Všechny členské státy
zahrnuly do svých národních plánů TNSE opatření na podporu renovace existujících budov. Tato
opatření jsou v každém státě jiná a jsou mezi nimi regulační, ekonomické i finanční prvky, průkazy
energetické náročnosti (energy performance certificates) a dále informace a další pokyny. Projekt
ENTRANZE vytvořil soubor nástrojů politik a popsal různé typy nástrojů a jejich hlavní rysy. Tím
projekt ENTRANZE přispěl k obohacení struktury diskuze o nástrojích politiky. (viz kapitola 5 z Politiky
směřující k přechodu na TNSE: Souhrnná zpráva projektu ENTRANZE a doporučení politik)
21

Viz http://www.entranze.eu/pub/pub-policies

22

Ve všech cílových zemích byly zavedeny skupiny politik. Členy jsou osoby s rozhodovací pravomocí a příslušní
odborníci. Během projektu pravidelně přispívali k souborům politik a doporučením a to ve všech fázích
projektu.
23

Belgie, Bulharsko, Kypr, Dánsko, Finsko, Německo, Irsko, Litva, Nizozemí, Slovensko, Švédsko a Velká Británie
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Nástroje a opatření uvedené v národních plánech se primárně nezaměřují na TNSE, nýbrž obecně na
energetickou náročnost ve stavebním sektoru. Většina těchto opatření bude v budoucnu v přiměřené
míře směřovat k TNSE. Nicméně do října 2013 pouze tři ze dvanácti členských států (Belgie, Nizozemí
a Německo) podaly zprávu o opatřeních a činnostech vhodných pro zvýšení energetické náročnosti
budov spojených s přechodem ke standardům TNSE. U většiny vyhodnocených plánů nebudou
zdaleka označená opatření stačit pro nějaký významný přechod budov TNSE. Některé nástroje by
mohly dokonce mít naprosto opačný účinek, který by přechod na budovy TNSE komplikoval. K tomu
by mohlo dojít za předpokladu, že by renovace budov byla podpořena bez jasně daných požadavků
splnit určitou vysokou energetickou úroveň.
Kompletní a podrobné výsledky jsou zaneseny ve zprávách ENTRANZE Možnosti politik v rámci snížení
spotřeby energie a emisí CO2 u budov EU do roku 2030 24 (Policy pathways for reducing energy
demand and carbon emissions of the EU building stock until 2030) a Politiky směřující k přechodu na
TNSE: Souhrnná zpráva projektu ENTRANZE a doporučení politik (Policies to enforce the transition to
nZEB: Synthesis report and policy recommendations from the project ENTRANZE).

Výsledky scénářů pro cílové země
Následující stránky shrnují klíčové výsledky a doporučení pro každou z cílových zemí. Níže uvedené
výsledky a doporučení politik byly odvozeny od modelových příkladů vypracovaných v rámci projektu
ENTRANZE a zaměřují se i na vstupní údaje nástrojů, o nichž už byla řeč a na diskuze odborníků na
politiky.
Níže popsané výsledky jednotlivých zemí ukazují, že metody, které si vybraly cílové země projektu
ENTRANZE, se navzájem velmi liší kvůli specifickým potřebám jednotlivých zemí, což je dáno i jejich
současným politickým rámcem. Pro každou z cílových zemí byly vytvořeny tři specifické soubory
politik. První scénář popisuje víceméně klasický scénář s implementací stávajícího rámce politik.
Zbylé dva soubory politik obsahují více inovativní a náročnější realizaci politik vedoucích k většímu
snížení spotřeby energie, vyššímu podílu komplexní (TNSE)25 renovace a rychlejšímu snížení emisí CO2
kvůli většímu zapojení technologií RES-H. Různé scénáře zkoumaly nástroje z různých kategorií.
Mnoho zemí zahrnulo do souborů politik i informace o vlastnících budov nebo jejich coaching. V
mnoha případech si země zvolily i zpřísnění stavebního řádu a větší finanční podporu. Toto jsou
příklady inovativních nástrojů zvoleny pro modelovou analýzu:
 Daň z nemovitosti závislá na energetické náročnosti (AT)
 Zdanění energií a CO2 (FI, FR)
 Povinná renovace v případě transakce nemovitosti, povinnost reovace za účelem zvýšení
energetické náročnosti (FR, ES)
 Implementace donucovacích a dodržovacích opatření (DE)
 Povinnosti užití RES (DE, IT)

24

Viz http://www.entranze.eu/pub/pub-scenario

25

Termín renovace TNSE (nZEB renovation) nebyl jasně a přesně definován. Vpřehledu Overview of the EU-27
building policies and programmes and cross-analysis on Member States´ nZEB plans je navrhnut přístup s
různými vrstvami renovace TNSE (nZEB). V projektu ENTRANZE jsme tento přístup přijali a přihlédli jsme k
výsledkům získaných z výpočtů nákladové optimality a díky tomu jsme byli schopni definovat rúzné úrovně
renovace, včetně velmi ambiciózní nZEB.
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Pro další analýzy byly zvoleny jiné typy nástrojů, nejčastěji takové, které se zaměřují na informace a
coaching vlastníků budov zcela v novém rozměru. Regulační nástroje, které by se mohly doporučit,
jsou nástroje implementující povinné renovace (ES, FR). Ekonomické nástroje jsou založené na dani,
dále jsou to granty a zvýhodněné půjčky. Mezi nástroje založené na dani je zvýšení energetické daně
nebo zavedení daně z emisí CO2 (FR), ale patří tam i daňový odpočet (IT). Další důležitou skupinou
nástrojů jsou průřezové nástroje. Příkladem může být zavedení schématu pro renovace veřejných
budov TNSE a zavedení dlouhodobého dialogu mezi klíčovými zainteresovanými subjekty (CZ). Na
dalších stránkách této zprávy budou podrobně prezentována doporučení vhodná pro všechny členské
země.
Jak můžeme vidět, maximální snížení konečné spotřeby energie, které bylo dosaženo u náročnějšího a
propracovanějšího politického souboru 3 pro rok 2030 je ve srovnání s rokem 2008 jedna třetina.
Většina zemí má v tomto ohledu jen mírné ambice a úspora energií v letech 2008 – 2030 je pod 23% a
ve čtyřech z pěti cílových zemí dokonce pod 15%. Náročnější nástroje (obvykle zvolené v souboru
politik 3) jsou potřeba k dosažení významných snížení konečné poptávky po energiích ve stavebním
sektoru. Některé země ovšem nemají k dispozici jasné politické cíle a není tedy jisté, jestli Policy Set
3/Soubor politik 3 povede k dosažení náročnějších dlouhodobých cílů. Spíše se však přikláníme k
tomu, že pro některé země Soubor politik 3 není dostačující.

Rakousko
Všech devět federálních států Rakouska, které jsou zodpovědné za stavební předpisy a problematiku
obnovitelných zdrojů energie na vytápění (RES-H), zavedlo podstatné programy pro výstavbu
rezidenčních budov. Většinou se jednalo o finanční podporu. V souvislosti s těmito programy došlo v
posledních letech ke zpřísnění požadavků na energetickou náročnost. Pokusy o harmonizaci
stavebních předpisů vedly k jistému pokroku a také ke společné dohodě o národním akčním plánu
TNSE. Navzdory těmto snahám a značnému vzestupu RES-H v některých regionech zůstávají však
renovační činnosti už léta na průměrné úrovni. Rakouská pracovní skupina projektu se rozhodla
prozkoumat možný vliv inovativních balíčků politik (vedle již existujících), založených hlavně na
následujících prvcích:
 Daň z nemovitosti závislá na energetické náročnosti budov
 Intenzivní coaching vlastníků budov před a během tepelné modernizace budov
 Inovativní financování tepelné modernizace budov a zavedení soukromých/veřejných
prostředků na finanční podporu renovací budov a nízkými úrokovými sazbami. Zvýšení
daňových příjmů z daní z nemovitosti by také mohlo částečně posloužit jako zdroj pro tento
fond.

Vznikly tři modelové scénáře: (1) scénář současného stavu („business as usual“ - BAU) se současnými
schématy, která zůstanou zachována, (2) scénář výše popsaného přístupu se zavedením nových
politik, ovšem s nízkou intenzitou a (3) nový přístup s vyšší intenzitou politik.
Graf 6 znázorňuje výsledky vypracování scénáře politiky ENTRANZE. Zatímco scénář BAU vede ke
zhruba 20% - 24% nímu snížení konečné spotřeby energie a téměř 25% - 30% potřebě dodané energie
(za mírné a vysoké ceny za energie) v letech 2008 – 2030, další opatření ve scénáři 2 způsobují jen
velmi mírné další snížení spotřeby energie. Je tedy vidět, že nové přístupy tohoto typu nezaručují
významný progres. Musí být navrženy a realizovány velmi ambiciozním způsobem. Třetí scénář
indikuje značný vzrůst renovačních činností a energetické náročnosti. Nicméně je třeba si uvědomit,
že zavedení daně z nemovitosti spojené s energetickou spotřebou budov by vyžadovalo ucelený
rejstřík budov a také rejstřík energetických štítků. Tudíž se musí podpořit fungování podobných
činností. Navíc je stále třeba dále pracovat na coachingu renovačních aktivit. Podobné pilotní
21

projekty by měly být posíleny a podpořeny. Je třeba více prozkoumat otázky možností týkajících se
zavedení fondů pro financování renovací budov. Přestože stavební předpisy a legislativní rámec nebyly
hlavním zájmem tohoto scénáře, při srovnání s ostatními zeměmi se zjistilo, že rakouská definice TNSE
neodpovídá zcela evropské normě. Aby se dosáhlo vyšších a dlouhodobějších cílů ohledně klimatu a
politik energie, měly by být zavedeny přísnější regulační opatření.

Graf 6 Spotřeba energie u rakouských budov na vytápění a ohřev vody – vysoká cena. Zdroj:
ENTRANZE

Bulharsko
Budovy v Bulharsku měly za poslední léta velmi vysokou spotřebu energie za vytápění a chlazení.
První legislativní iniciativa pro úsporu tepelné energie pochází z roku 1961. Tato iniciativa byla
uzpůsobena pro panelové domy v roce 1979 a následně pro všechny budovy v letech 1987, 1999,
2004 a 2009. Úřední schválení národní definice pro TNSE a další nárůst požadavků energetické
náročnosti pro nové budovy nebo zásadní renovace se čekají do konce roku 2014. Ekonomické
podněty k podpoře národní politiky energetické náročnosti a využití RES ve stavebním sektoru se až
do této doby vztahovaly hlavně na veřejné budovy a bytové domy. Současná legislativa se nezabývá
překážkami spojenými s renovací a společným vlastnictvím (kondominiem).
Hlavní otázky, o kterých se diskutovalo během zasedání pracovních skupin se týkaly problémů během
procesu renovace (jako kvalita renovačních prací) a nutnosti zavést postupy projektování zelených
budov do vnitrostátních právních předpisů. Otázky finanční podpory a podnětů pro renovaci byly také
uvedeny jako rozhodující faktor zrychlení míry obnovy stávajících budov. Politiky se zaměřily hlavně na
stávající budovy a na otázku, jak zajistit kvalitu a kvantitu renovovaných budov.
Bulharská pracovní skupina projektu ENTRANZE vypracovala následující politické zásady, které mají
být navrhnuty pro stavební sektor v rámci vnitrostátní politiky.
 Zavedení stavebních řádů s přísnějšími požadavky na energetickou náročnost a užití OZE v
jedné fázi v roce 2015 nebo ve dvou fázích – v roce 2015 a 2020.
 Zajištění finanční podpory – použití místních, národních a EU fondů, které jsou v současné
době k dispozici. Dále pak iniciativy veřejného a soukromého partnerství (ESCO a další),
zvýhodněné bankovní půjčky a další opatření ohledně snížení daní. Protože se bulharská vláda
rozhodla zavést program bílých certifikátů a tento program je uveden i v návrhu zákona o
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energiích, bylo také zváženo účinné zapojení systému povinných energetických úspor pro
dodavatele energií, které by se mělo stát důležitým finančním faktorem a stimulem. Bílé
certifikáty u opatření ve stavebním sektoru by mohly poskytnout další finanční zdroje pro
renovaci stávajících budov.
 Budování kapacit a tréninku pro profesionály by mělo zaručit kvalitu stavby a instalace a
mělo by zajistit udržitelnost výsledků.
 Informační a osvětové kampaně jsou důležité k překonání četných překážek na trhu u
některých moderních a vyspělých technologií. Mají také zajistit dobrou kvalitu renovačních
prací.
Graf 7 ukazuje výsledky modelového scénáře politiky ENTRANZE pro Bulharsko. Při srovnání se
stávajícím scénářem politiky (PolSet1), ukazují scénáře “střednědobé politiky„ (PolSet2) a “politiky ve
dvou krocích+“ (PolSet3) dobré výsledky pro období do roku 2030. Očekává se, že jak poroste podíl
zemního plynu a solárního a okolního tepla, bude využíváno méně elektřiny pro vytápění a přípravu
teplé vody. Pro období roku 2030 předpovídají scénáře investice mezi 6 a 14 miliardami eur ve
stavebním sektoru.
Politická doporučení pro Bulharsko zahrnují zavedení stavebních řádů s přísnějšími požadavky na
energetickou náročnost a užití OZE u nových budov nebo v případě zásadních rekonstrukcí. Tyto
požadavky by měly být zavedeny ve dvou fázích, v roce 2015 a 2020. Finanční podpora z fondů EU je
omezená a proto by měly být uvolněny prostředky z dalších zdrojů, např. z národních fondů,
soukromých zdrojů (pomocí veřejného a soukromého partnerství) a využity by měly být tak bankovní
zdroje (zvýhodněné půjčky). Jak ukázaly některé výsledky, snížení daní je schůdnou možností. Důležité
nástroje politik souvisí se zajištěním kvality renovace a informačními a osvětovými kampaněmi
zacílenými na příslušné zúčastněné subjekty.

Graf 7 Výsledky scénáře politiky Entranze

Česká republika
Požadavky na energetickou náročnost budov procházejí v České republice různými úpravami už od
jejich zavedení v šedesátých letech dvacátého století. Ruku v ruce s implementací přepracovaných
směrnic EPBD v rámci vnitrostátních právních úprav byly také posíleny minimální normy ve stavebním
sektoru a to v rámci aktualizací zákona o energetické náročnosti a stanovených nařízení. Zavedení
požadavků TNSE bylo součástí aktualizace. Další aktualizace by měly přijít po získání příslušných
zkušeností ve stávající legislativě.
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Došlo se k těmto závěrům:Pro další vývoj politik je nezbytná soudržnost podrobných modelových
výstupů a dvou následujících dokumentů: Národního akčního plánu pro energetickou efektivnost26a
Státní energetické koncepce.27 Tato konzistence spočívá hlavně ve vstupních údajích pro modelové
výpočty a prezentaci výsledků spotřeb za poslední roky (od roku 2008).
Současný systém programů podporujících širokou škálu typů budov a objem zapojených zdrojů
(scénář 2) může směřovat ke splnění požadavků EED. Nicméně dřívější zavedení požadavků na TNSE
(scénář 3) by zajistilo vyšší úsporu a účinnost. Takové urychlení by bylo reálné, protože legislativní
požadavky na TNSE v ČR nejsou v současné době tak přísné. Graf 8 znázorňuje vývoj konečné
spotřeby energie v České republice zapojením zdroje energie souvisejícího s různými popsanými
scénáři metod. Tyto tři soubory politik souvisí se splněním základního předpisového rámce bez
zapojení podpůrných schémat (Scénář 1), dále běžný scénář, který zahrnuje stávající podpůrné
programy stejné intenzity (Scénář 2) a třetí soubor (Scénář 3) zahrnuje i povinné požadavky28 budov
TNSE již v roce 2014. Viditelně tak dochází ke snížení potřeby zemního plynu a uhlí stejně jako ke
zvýšení podílu energie okolního prostředí (tj. obnovitelné zdroje). Tento soubor politik se vztahuje
hlavně na přímé dotace, protože tyto programy již mají v zemi tradici a vyvinutý systém.

.
Graf 8 Výsledky modelového scénáře pro politiku ENTRANZE
Vedle dalších popsaných rozdílů mezi výsledky scénářů jsou dvě hlavní doporučení:
 Větší zaměření na intenzivnější renovace stávajících budov a podpora komplexních řešení
 Úprava požadavků budov TNSE, protože jejich dopad na energetickou náročnost je ve
srovnání se současnými požadavky na budovy spíše nízký a úroveň TNSE není dost vysoká.

Průběžná osvěta a informační kampaně mezi širokou veřejností a odborníky pomůžou tyto požadavky
podpořit a tím se zasadit o energeticky účinná řešení a vyšší kvalitu. Měla by být podporována a
rozvíjena metoda energetických služeb se zárukou (Energy Performance Contracting) a různá další
26

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/neep_en.htm

27

Aktualizace Státní energetické politiky se připravuje v roce 2014

28

Zákon o hospodaření s energií 406/2000 Coll. a Nařízení 78/2013 Coll. o energetické náročnosti budov
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energetická opatření v tomto směru. Musí být také zaveden systém shromažďování údajů, např. o
energetických průkazech.

Finsko
Finsko byla jedna z prvních zemí, které zavedly přísné energetické normy a to v roce 1976 ve
stavebním řádě s několika úpravami v následujících desetiletích. Nejnovější úpravou bylo v roce 2013
zavedení zvláštních norem pro energetickou náročnost budov, které prochází renovací. Tvůrci politik
by si rádi nejdřív ověřili účinky tohoto nařízení předtím, než se zavedou nové regulační nástroje.
Finská pracovní skupina ENTRANZE chtěla zhodnotit tyto dvě myšlenky:
 Specifický přístup pro cílové skupiny – u rodinných domů (většinou bez dálkového vytápění),
u bytových domů a ostatních větších budov (většina z nich je dálkově vytápěna) jsou
zavedeny různé nástroje. Majitelé rodinných domů budou podpořeni, aby přešli z
elektrického nebo tekutého paliva na tepelná čerpadla či biomasu, což je efektivní z hlediska
nákladů. Bytovým domům budou v případě zásadnějších renovací poskytnuty konkrétní
doporučení a rady. Oběma skupinám jsou nabízeny půjčky ze soukromých zdrojů se splatností
odpovídající životnosti renovovaných stavebních částí. Aby se snížily náklady některých
opatření, použijí se technologická opatření .
 Daň z fosilních paliv, dálkového vytápění a elektřiny, což zvýší částku, kterou musí zaplatit
spotřebitel o 50%. Ve Finsku jsou populární hospodářské nástroje a bylo zajímavé zjistit, co
mohou přinést u extrémního scénáře.

Graf 9 znázorňuje výsledky scénáře projektu ENTRANZE. Ve srovnání s existujícím scénářem (PolSet1),
scénář cílových skupin (PolSet2) ukazuje dobré výsledky. Spotřeba energie je nižší a velké množství
zakoupené energie bylo nahrazeno okolní energií, tj. energií získanou ze země a vzduchu tepelnými
čerpadly. Nicméně to vyžaduje technologická opatření, která vyvinou nákladově efektivní řešení pro
rodinné domy bez ústředního vytápění. Scénář 3 také snižuje spotřebu energie, ale nedá se uvést do
praxe a mohl by vést k sociálním problémům. Závěr tohoto scénáře také vyžaduje další opatření, která
mají omezit užívání biomasy v městských oblastech, což může způsobit lokální znečištění ovzduší.

Graf 9 Výsledky scénáře projektu ENTRANZE
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Tyto scénáře nám ukázaly, jaká další opatření jsou potřeba, abychom dosáhli požadovaných výsledků,
jakými jsou třeba technologická opatření , která sníží náklady řešení. Také jsme viděli, jak jsou důležité
fondy pro realizaci budoucích renovací.

Francie
Od roku 1974 provedla Francie pět aktualizací stavebních řádů pro nové budovy a aktualizované
stavební řády zavedené v současnosti (RT2012) jsou jedny z nejpřísnějších v EU29. I přesto však
energetická spotřeba na m2 a deňostupně zůstávají ve Francii výrazně vyšší než v ostatních zemích EU.
Budovy postavené před prvním nařízením stále ve Francii představují 64% budov. Bylo zavedeno
mnoho ekonomických podnětů pro renovace budov, jako dotace nebo daňové kredity (tax credit), ale
i tak zůstává míra renovací velmi nízká. Proto se scénáře zacílily na opatření pro stávající budovy.
Kromě scénáře BAU, který zahrnuje stávající opatření k roku 2012, byly zváženy ještě dva scénáře s
dalšími opatřeními:30
 Implementace progresívního zdanění energií nebo CO2 dosahujícího 100 euro/t CO2 (scénář
daně z CO2/energií) s přerozdělením příjmů z daní s upřednostněním domácností s nižším
příjmem. Cílem je poskytnout další zdroje podporující investice směřující k energetické
účinnosti, dále pak snížit energetickou chudobu a zvýšit efektivnost nákladů u investic.
 Povinná tepelná modernizace nejméně energeticky úsporných obydlí během transakcí
nemovitostí a rozsáhlejších změn, pokud to bude ekonomicky uskutečnitelné .
Graf 10 znázorňuje výsledky scénáře ENTRANZE. Spotřeba energie za vytápění a ohřev vody by měla
podle očekávání klesnout do roku 2030 až o 32% v porovnání s úrovní roku 2008 v aktivním scénáři.
Scénář daní z CO2 a energií by mohl vést ke snížení o 20%31. Proaktivní scénář zavádí přísnější opatření
ohledně stávajících budov a proto je dynamika renovací významně vyšší: v roce 2030 bude
renovováno okolo 30% budov a to většinou komplexně.
Následující doporučení vznikla na základě těchto výsledků. Povinné renovace (pokud budou
ekonomicky proveditelné) jsou účinným opatřením podporujícím renovace obytných budov se
špatnou izolací32. Coaching je u posílení renovačních činností klíčovým opatřením a měl by být určený
několika subjektům, aby se zlepšila kvalita i) informací o domácnostech a ii) odborného vzdělávání a
finančního inženýrství. Vliv daně ze spotřeby energie je skutečně účinný, přesáhne-li určitou hranici.
Nicméně aby se zmírnil okamžitý dopad na domácnosti s nízkými příjmy, jakoukoli daň by měla
provázet i doplňující opatření.

29

Limit 50 kWh/m2 primární energie (kWhep) od ledna 2013 pro všechny nové obytné budovy pro 5 koncových
užití (vytápění a ohřev, klimatizace, osvětlení a pomocné systémy (ventilace, čerpadla). Po další aktualizaci v
roce 2020 budou všechny nové budovy s pozitivní energií (spotřeba pod 0 kWhep/m2 nebo 12 kWhep/m2 za
vytápění).
30

Daň z CO2/energií i akční scénáře zahrnují podstatně větší snahu získat lepší informace týkající se domácností.

31

Analýza citlivosti ukázala, že zvýšením daně za CO2/energie ze 100 na 200 eur/tCO2 v roce 2030 se
dosáhne snížení spotřeby energie o dalších 20% a získáme stejné výsledky jako poskytl akční scénář.
32

Toto opatření by však mělo přihlédnout také k možným nevýhodám: nebezpečí protiústavnosti závazků jen u
obytných budov s nejvyšší spotřebou energie, značný dopad na trh s nemovitostmi .
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Graf 10 Francie: Spotřeba energie za vytápění a ohřev vody ve stavebním sektoru – Vysoká cena

Německo
V Německu je již velmi dobře zavedené portfolio nástrojů určených k energetické renovaci budov.
Hlavní nástroje politik jsou: požadavky energetické náročnosti definované stavebním řádem;
nízkoúrokové půjčky a splátkový bonus za energeticky náročné renovace a u nových budov v závislosti
na dosaženou energetickou úroveň; investiční dotace (u stávajících budov) a povinnost užití (u nových
budov) pro implementaci RES-H; množství informačních a motivačních nástrojů, opatření na straně
nabídky.
Výpočty budoucího vývoje spotřeby energie ve stavebním sektoru ukazují, že lze očekávat
nedostatečný vliv existujících nástrojů, jež nebude stačit k dosažení daných cílů. Tyto výsledky byly
také potvrzeny výpočtem scénáře v rámci projektu ENTRANZE.
Byl analyzován běžný scénář politiky (BAU), který věří v pokračování současného politického návrhu, a
spolu s ním byly analyzovány ještě dva další soubory politik. Ty zvažují další politická opatření. Druhý
soubor politik navrhuje zpřísnění požadavků pro stavební řád a povinné rozšíření užití RES-H na
stávající budovy. Vedle těchto politik jsou ve třetím souboru zahrnuta i donucovací a informační
opatření, která mají zlepšit dodržování těchto pravidel. Konečná spotřeba energií za vytápění a ohřev
vody klesá podle scénáře BAU v období 2008 – 2030 o 24% a o 27% u souboru vyhláškových politik.
Kombinace zpřísněných nařízení a dalších opatření, které mají lepšit výsledky dodržování požadavků,
vede ke snížení spotřeby energie do roku 2030 o 30%. Povinné užití RES u stávajících budov odpovídá
snížení konečné spotřeby energie v roce 2030 o 33% u druhého souboru a o 36% ve třetím souboru.
U scénáře BAU je do roku 2030 dosažen 28% RES-H.
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Graf 11: Výsledky modelování scénáře ENTRANZE
Výsledky jasně ukazují, že největší vliv na energetickou náročnost a na podíl RES-H bude mít uplatnění
nástrojů vyhlášek a zlepšení kvality informací v kombinaci se značným zpřísněním stavebním řádů a
implementací povinnosti užití pro RES-H.
Z těchto a z předešlých výsledků získaných v rámci projektu vyplývají následující doporučení:
 Rozvoj dlouhodobé strategie přesunu s dlouhodobými a průběžnými cíly a dostatečné
sledování
 Vytvoření vhodných a nákladově efektivních donucovacích nástrojů pro Nařízení úspory
energie (Energy Conservation Regulations – EnEV)
 Zlepšení a rozšíření informačních nástrojů
 Zavedení povinného užívání RES-H v případě výměny kotlů ve stávajících budovách
 Změny v programech finanční podpory
 Zdůraznění role veřejných budov podle osvědčených postupů

Itálie
V Itálii vznikly tři možné soubory politik ve spolupráci s odborníky a s tvůrci národní politiky. V
souladu s požadavky EPBD byl hlavní důraz kladen na nákladově optimální řešení týkající se nařízení u
přestaveb. V několika málo případech byla nákladově optimální řešení již vyřešena současnými
předpisy. U těchto případů jsme vybrali náročnější úrovně renovací, abychom zachovali proces
zkvalitnění nařízení.
Byla navržena tato nařízení:
 Renovace musí dosáhnout úspor větších než 50% celkové čisté primární energie (s
vyloučením elektrických spotřebičů) – úroveň základní renovace
 celková čistá primární energie musí být nižší než 100 kWh/m2,rok
 Jako alternativa musí být nastoleno nákladově optimální řešení, když výpočty ukáží, že tato
řešení vedou k nižší spotřebě čisté primární energie.
 Jen minimální procento spotřeby primární energie musí být pokryto systémy obnovitelné
energie.
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Ambicióznější soubory politik vybraly řešení a náročnost TNSE jako omezení k využití navrhovaných
podnětů. Tři soubory politik určené pro renovace jsou BAU Plus, Medium a Improved. Zvažovaná
politická opatření se skládají z: regulačních nástrojů, daňových odpočtů, ekonomických stimulů,
zvýhodněných půjček a informačních kampaní. Všechna tato opatření byla zahrnuta a zvážena z
dlouhodobého hlediska finanční podpory a počátečních investic. Vznikl také návrh na nařízení pro
nové budovy. Zaměřuje se hlavně na úrovně TNSE a to počínaje rokem 2020.
Toto jsou hlavní doporučení, ke kterým celý proces vedl:
 Potřeba kompletních indexů (např. spotřeba energie, load matching indexes, indexy
dlouhodobého komfortu, atd) pro zařazení budov a TNSE dle EPBD;
 Politické nástroje, které zůstanou dlouhodobě platné, finančně podpoří počáteční investice,
propojí soukromé a veřejné zdroje; potřeba investic do kontrol kvality renovací;
 Zásadní význam informačních kampaní, zvlášt na straně spotřeby
 Přijetí řešení progresívních tarifů s jednotnou cenou za energie, která bude stoupat spolu se
spotřebou a poskytnout odběrateli údaje o spotřebě v reálném čase

Graf 12: Celková spotřeba energie u budov za vytápění a ohřev vody – nízká cena (Gwh)

Rumunsko
Na základě diskuzí o zlepšení různých oblastí spotřeby energie byla vybrána následující doporučení:






Dynamické předpisy k energetické efektivnosti budov
Předvídatelnost podpůrných programů
Kvalita stavebních prací
Informace a technické rady
Horizontální opatření a opatření zaměřující se na primární energii

Na základě soustavného dialogu se zainteresovanými subjekty v Rumunsku byly stanoveny tři soubory
politik, které zkoumají různé úrovně politických ambicí. Modelové výsledky potvrdily, že na jedné
straně je nutné mít ucelený právní rámec, nařízení, podpůrné programy, informace, odborné
vzdělávání a coaching. Na druhé straně však musí být tato opatření dlouhodobě předvídatelná a
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důrazně uváděná do praxe. Na základě výsledků modelového příkladu byla pro přechod k TNSE v
Rumunsku stanovena tato doporučení:
 Potřeba zdokonalit strategické plánování a dynamickou regulaci na základě pravidelného
hodnocení politik v úzké spolupráci se zainteresovanými subjekty
 Požadavky energetické náročnosti a tepelné požadavky v rámci plánovacích předpisů musí být
požadovány přísněji, aby se dosáhlo vyšší úrovně v souladu se stavebními pracemi.
 Potřeba zdokonalit informační opatření a poskytnutí pokynů vlastníkům budov a
zainteresovaným subjektům.
 Nutnost zavést kvalifikační školení pro pracovníky a zvýšit úroveň učebních osnov na
středních a vysokých školách a tím se postarat o pracovní sílu schopnou pracovat na
implementaci budov TNSE.
 Potřeba podpůrných finančních programů. Tyto programy se můžou vystavět na základě již
existujících programů tím, že se zvýší předvídatelnost (za pomoci různých skupin, víceletého
rozpočtu, přechodu z vysoce intenzivních grantů na komerčnější nástroje).
 Programy renovace budov musí být v úzké koordinaci s doplňkovými programy a opatřeními
týkajících se městského rozvoje a dálkového vytápění. Tak se lze vyhnout nesrovnalostem
mezi nimi a také se tím minimalizují náklady a zvýší účinnost.
Následující graf znázorňuje projekce spotřeby energie v Rumunsku (vytápění a ohřev vody v
domácnostech) do roku 2030 a to podle třech různých scénářů. Modelové výsledky ukazují, že dle
nejnáročnějšího scénáře má pokles konečné spotřeby energie za vytápění a ohřev vody v
domácnostech za následek úsporu energie až o 31% (ve srovnání s rokem 2008). Tento scénář také
ukazuje, že podíl obnovitelné energie se zvýší ze 41.6% (rok 2008) až na 51-56% (do roku 2030).
Všechny modelové scénáře indikují, že konečná spotřeba tepelného paliva, uhlí a dálkovém vytápění
do roku 2030 klesne.

Graf 13: Konečná energetická poptávka po vytápění a ohřevu vody v domácnostech v Rumunsku do
roku 2030
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Španělsko
Současný Technický stavební řád (Technical building Code – TBC, aktualizován v roce 2013) je v
souladu s minimálními požadavky energetické náročnosti spojenými s nákladově optimální analýzou
ve Španělsku, která byla předložena Evropské komisi. Tato aktualizace má definovat scénář, který
utvoří základ pro zpřísnění požadavků budoucí verze TBC a bude přesně definovat budovy TNSE pro
Španělsko. Už nyní jsou ve Španělsku celkem výhodné dotace určené na renovace budov. Přesto však
zde zatím probíhá renovací a úprav velmi málo. Byly vybrány soubory politik a jejich vliv byl
propočítán s Invert/EE-Lab: (1) běžný scénář, (2) Důraz na vyhlášková opatření, (3) náročný scénář.
Následující graf znázorňuje projekce ve Španělsku a tři různé scénáře.

Graf 14: Výsledky scénáře pro politiku ENTRANZE
Na grafu můžeme vidět, že nejnáročnější soubor politik vede k největší úspoře energie (zhruba 27% v
roce 2030 ve srovnání s rokem 2008). Byly zjištěny následující závěry:
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Podle odhadu povedou současné politiky, které byly ve Španělsku zavedeny, k úspoře energie
za vytápění a ohřev vody ve výši. Tato úspora má v roce 2020 činit 2% - 4% (ve srovnání s
rokem 2008).
Aby bylo dosaženo ještě větších úspor (např. 15% - 25%) v roce 2020 a 2030, je nezbytné
zavést náročnější politické nástroje. V některých případech postačí, když se vylepší nebo posílí
již existující zavedené nástroje, např. zpřísní se požadavky vyhláškových nástrojů. V ostatních
případech bude potřeba zavést nové inovativní nástroje (např. nástroje související s
informacemi o vlastnících budov a jejich motivací investovat do úspory energie, aby se posílil
význam a vliv finančně podpůrných programů.
Aby se splnily požadavky zajištění kvality zavedených úsporných opatření, je nutná
transformace trhu. Několik odborníků prosazuje rozvoj účinného kontrolního systému, který
zajistí kvalitu celého procesu (od návrhu projektu po implementaci a údržbu). Tak by se
zachovala úroveň požadavků TBC.33

Technical Building Code (aktualizovaný v roce 2013)
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Výsledky scénáře pro EU 28

Graf 15: Konečná spotřeba energie na vytápění a ohřev vody v EU-28 dle scénářů s vyššími cenami
energií.
Výsledky scénářů jsou vypracovány na základě balíčků politik a vycházejí z cílových zemí, které
pokrývají celkem asi 60% veškeré spotřeby energie EU-28. Jedná se o spotřebu na vytápění, ohřev
vody, chlazení a osvětlení. Další země uplatňují obecné soubory politik sestavené po vzoru souborů
pro cílové země: Scénář 1 je spíše mírný a řídí se současnou národní a EU právní úpravou. Scénáře 2 a
3 jsou náročnější, více inovativní a přísnější. Nebylo snadné vést komplexní politickou diskuzi a
podrobnou analýzu současného stavu politik v těchto ostatních zemích EU-28.
Podle výsledků pro EU-28 by mohl současný politický rámec vést k úspoře okolo 20%-23% z konečné
spotřeby energie a okolo 25%-30%34 dodané energie35 z období 2008 – 2030. Scénář 3 ovšem
zahrnuje náročnější politiky, i když nevykazuje maximální úsilí a politické inovace, jichž by bylo možno
dosáhnout. Tento scénář by vedl k úsporám 29%-31% u konečné energie a 36%-39% u dodané
energie. Vysoké náklady pohonných hmot mají za následek, že systémy topného oleje se ze scénářů
postupně vyřazují. Nicméně zemní plyn bude mít do roku 2030 zásadní roli, i když jeho intenzita se
bude měnit. Téměř 50% konečné spotřeby energie na vytápění a ohřev vody v roce 2008 bylo pokryto
zemním plynem (asi 1900 Twh nebo 165 Mtoe). Podle scénářů Invert/EE-Lab by běžný rámec mohl
snížit spotřebu zemního plynu v roce 2030 o 21%-31% a u třetího politického scénáře o 36%-45%.
Energetická závislost na zemním plynu by tam mohla být do roku 2030 snížena na polovinu.
Zvlášť pro zachování konzistence dlouhodobých cílů je nezbytná komplexní renovace. Podíl komplexní
(TNSE) renovace v rámci renovačních činností naznačuje v našich scénářích při aplikaci politik BAU
růst o pouhých 25% a o 50% při aplikaci scénáře 3. Podíl 50% komplexní renovace by znamenal
významné zlepšení v porovnání se současným stavem. I přesto je ale třeba zdůraznit, že zbývajících
50% by se žádných výrazných pokroků v oblasti TNSE nedočkalo až do poloviny století. Je tedy nutné
zaměřit se na činnosti, které povedou ke zkvalitnění renovací a výrazným úsporám na podlahovou
plochu budov.
34

Tento rozsah referuje ke dvěma scénářům cen energie. Pro více informací http://www.entranze.eu/pub/pubscenario
35

Tam, kde je dodaná energie definovaná jako celková spotřeba konečné energie mínus solární a okolní energie
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Podle Scénáře 1 by tepelná renovace budov EU stála více než 60 bn EUR ročně a podle Scénáře 3 více
než 100 bn EUR ročně.
Podle našich scénářů by za období 2008-2030 by současné zavedené politiky pro energetickou
náročnost osvětlení měly vést ke snížení spotřeby energie na osvětlení o 20%. Tyto úspory by však
mohly být zdvojnásobeny, kdyby se zavedla přísnější a náročnější opatření.
V kontrastu s výraznými úsporami v oblasti vytápění a spotřeby energie na osvětlení, kterých by se
mohlo dosáhnout, spotřeba energie na chlazení podle všech scénářů stále roste a to o víc než 110%
pro EU-28 v za období 2008-2030. Podle vývoje v posledních letech to souvisí hlavně s očekávaným
vzrůstem spotřeby na vyšší komfort. Tento vzrůst by mohl být snížen za předpokladu, že by byla
zavedena přísnější účinná opatření (v první řadě stínění, ale také zvýšení účinnosti chladících
přístrojů).
V následujících desetiletích by mohlo dojít ve stavebním sektoru k postupnému ukončení používání
topného oleje a uhlí a to částečně následkem politik životního prostředí a politiky v oblasti klimatu a
částečně kvůli vyšším požadavkům na komfort a vysokým cenám paliva. Dále se očekává proces
dekarbonizace v odvětví elektřiny.36 Tyto změny by vedly ke snížení celkových emisí CO2 za vytápění,
chlazení a osvětlení. Podle scénáře 1 by toto snížení bylo 43-50% a podle scénáře 3 by to bylo 50-57%
v období 2008-2030.

36

Faktory emisí CO2 pro výrobu elektřiny byly vyvinuty pomocí modelu POLES za přispění souvisejících scénářů.
Více informací je k nalezení ve zprávě ENTRANZE ´Policy pathways for reducing the carbon emissions of the
building stock until 2030´.
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Část IV: Doporučení politik na úrovni EU a členských států
Doporučené politiky byly vybrány na základě mnohých výsledků a zkušeností získaných v rámci
projektu ENTRANZE. Jsou určeny osobám s rozhodovací pravomocí a jejich cílem je zvýšit počet TNSE
budov v EU. Jedná se zde o dvě politické úrovně: pokyny, které mohou aplikovat všechny členské státy
a doporučení Evropské komisi. Níže uvedeny jsou konkrétní doporučení pro cílové země. Více
informací je možno najít ve zprávách pro jednotlivé země37.

Graf 16 Schéma vzniku doporučení na úrovni EU

Pokyny pro členské státy
Zde jsou dva obecné pokyny pro tvorbu nástrojů politik. Zaměřují se na vzrůst podílu TNSE:
 Vytvoření politiky životního prostředí s jasným cílem a
 Účinná implementace a monitoring balíčků politik
 1. Vytvoření politiky životního prostředí s jasným cílem
 Politiky by měly být zaměřeny na cíl.
Intenzita a konkrétní návrh nástrojů by měly být dostačující pro dosažení středních a
dlouhodobých cílů. Tyto cíle se týkají emisí CO2 a primární a konečné spotřeby energie v
sektoru budov. Zatím však jen několik zemí stanovilo jednoznačné cíle až do roku 2050, což je
vážná překážka pro účinnou a zacílenou tvorbu politik.
 Je třeba takových dlouhodobých a náročných cílů pro budovy do roku 2050, které poskytnou
mezistupně pro TNSE.
Aby mohly být navrženy účinné nástroje, musí být stanoveny cílové emise CO2 nebo cílová
spotřeba energie budov. Stanovení cíle by mělo být důsledně rozloženo mezi ukazatele jako
emise CO2, primární a konečná spotřeba energie nebo zavedení RES. Cíle pro budovy by měly
být včleněny do jednotného cílového scénáře a být součástí vize celkového vývoje
energetického systému. V mnoha členských státech nejsou žádné cíle nebo nejsou
konzistentní s dlouhodobými cíly zmírněná klimatu. Cíle jsou také důležité pro odhad vlivu,
37

http://www.entranze.eu/pub/pub-scenario
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jaký bude nástroj mít. Abychom byli schopni navrhnout vhodné návrhy a kontrolovat úroveň
dosažení cílů, je třeba stanovit prozatímní cíle. Německo má například jasně stanovené cíle
pro snížení energetické spotřeby budov: do roku 2050 by mělo být dosaženo 80% snížení
spotřeby primární energie. Kromě toho jsou také stanoveny cíle pro různá mezidobí.


Zaměření se na komplexní renovaci stávajících budov a vyvarovat se tzv. Lock-in efektu, kdy
je kvůli nedostatku prostředků jakákoli změna nepravděpodobná nebo je jí přímo zamezeno.
Zatím došlo k tomu, že některé členské státy se zacílily na nové budovy, např. pomocí
stavebních řádů. Měl by se však klást větší důraz na politiky prosazující náročnost a RESopatření u stávajících budov.
Měly by být podpořeny činnosti zabývající se komplexní renovací podle norem TNSE. Jedině
tak lze dosáhnout dlouhodobého cíle snížení emisí CO2 v EU do roku 2050. Simulace ukázaly,
že současné nástroje nejsou pro komplexní renovaci dostatečně podnětné. Dokonce i náročné
scénáře ukazují, že 50% renovačních činností do roku 2030 nedosahuje úroveň TNSE. Je nutné
vědět, že tyto budovy se v příštích desetiletích dalších zlepšení a větší energetické náročnosti
nedočkají.
Komplexní renovace by měla také zahrnovat dlouhodobé renovace s kompatibilními fázemi.
Mapy konkrétních renovací jsou účinným prostředkem, který zajistí uskutečnění renovace z
dlouhodobého hlediska.



Jsou nezbytné dlouhodobé signály trhu
Politický rámec by měl být stálý a předvídatelný (a měl by se vyhnout nárazovému charakteru
a přerušování). Toto je důležité nejen, aby se zajistila bezpečnost investic, ale i pro vzdělávání
a školení zaměstnanců.

2. Účinná implementace a monitoring balíčků politik
Pokyny pro účinné návrhy politických balíčků
 Jeden nástroj nestačí. Aby se řádně zohlednily často různorodé cílové skupiny a zároveň i
konkrétní překážky v oblasti technologie, je potřeba souboru nástrojů.
 Aby se zvýšila účinnost, omezilo se narušení trhu a podpořilo se uplatnění na trhu, důrazně se
doporučují přímo uzpůsobené nástroje.
Politiky musí zohlednit národní rámec, který zahrnuje strukturu budov a vlastnictví, konkrétní
překážky cílových skupin, klimatické podmínky, demografii a migraci, hlediska energetické
chudoby atd. Tím, že se tyto aspekty zohlední, posílí se jejich účinnost a přijetí. Je třeba
zvláštních politik pro cílové skupiny. Nástroje zabývající se nerezidenčními budovami by měly
také zvážit různé účely těchto budov.
 Soubor nástrojů se musí přizpůsobit úrovni vyspělosti trhu, investičnímu potenciálu a
životnímu prostředí konkrétní země. Tento soubor se musí také přizpůsobit změnám na trhu,
veřejnému rozpočtu a struktuře nákladů. Soubor instrumentů musí být také zkoordinován
např. v rámci odlišných právních předpisů a odlišných finančních programů. Podmínky na trhu
se mění a tvůrci politik stojí před výzvou přizpůsobit politiky tržním podmínkám a přitom
vytvořit stabilní a předvídatelné prostředí.
 Vždy by se měly zvážit inovativní a osvědčené postupy členských zemí a místní/regionální
orgány. Pokud se nedají v určitých zemích aplikovat v plné míře, přejde se k jinému řešení.
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 Opatření týkající se chování uživatele by měla být zaváděna stejně důsledně jako technická
opatření. Především informační nástroje by se měly zaměřit na chování, které ovlivňuje
spotřebu energie rezidenčních budov (např. kratší doba sprchování, nižší pokojová teplota,
řádné větrání během topné sezóny, atd. Taktéž by měly být zváženy požadavky na komfort a
zpětný účinek (rebound effect).
 Členské státy by měly zavést nařízení, podle kterých se náklady spravedlivě rozdělí mezi
pronajímatele, nájemce a společnost. Aby bylo rozdělení spravedlivé, renovační opatření
týkající se přestavby by neměla vést k nerovnováze ve společnosti nebo k energetické
chudobě. Naopak by se měl zajistit dostatek podnětů pro komplexní renovaci.
Pokyny pro účinné zavedení politik:
 Je nezbytná řádné zavedení (implementace) postupů: musí být posílena kontrola dodržení
energetických předpisů.
Výsledky scénáře ENTRANZE (zvlášť v případě Německa) ukázaly zvláštní význam dodržování
pokynů u účinné politiky. Pro kvalitní dodržování předpisů a kontrolu kvality by měl být
obstarán zvláštní rozpočet.
 Zapojení všech zúčastněných stran, řádné informace a rady všem účastníkům trhu včetně
vlastníků budov velmi ovlivňují účinnost postupů a nařízení.
Pokyny pro politiky monitorování a hodnocení
 Monitorování a hodnocení jsou klíčové pro vylepšení zavedených nástrojů a reakci na
nežádoucí efekty v případě potřeby. Politická opatření by vždy měla zapojit monitoring a jeho
hodnocení.
 Měly by být uznány makro-ekonomické výhody politik a také by měly být zahrnuty do
hodnocení a monitoringu.
 Musí být zlepšena dostupnost údajů o renovačních činnostech včetně údajů o nákladech.
Současný stav dostupnosti údajů o účinnosti politik není uspokojující, zvlášť pokud jde o
renovační činnosti. Musí být zavedeny příslušné a vhodné nástroje pro shromažďování
informací. V rámci EU by si státy měly údaje předávat.

Doporučení na základě nástrojů
Kromě obecných výše zmíněných pokynů byla vybrána ještě další obecná doporučení podle typu
nástroje a to na základě výsledků ENTRANZE. Jak již bylo zmíněno, balíčky politik vždy potřebují
správnou rovnováhu mezi všemi těmito typy nástrojů:
Ekonomické nástroje
 Systémy podnětů pro tepelnou renovaci budov by měly být přizpůsobeny dosaženým
standardům energetické náročnosti. Modelování politického scénáře ukázalo, že komplexní a
vysoce kvalitní renovace potřebuje k účinné stimulaci větší podněty než standardní renovace.
 Úroveň podpory by se měla obrátit směrem k vyspělosti trhu v jednotlivých regionech.
Vysoké počáteční úrovně podpory musí být vždy doprovázeny školením zaměstnanců a
rozvojem technologií a trhu. Dynamický pokles těchto podpůrných schémat by měl být zvážen
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v momentě, kdy to trh dovolí. Rumunské scénáře ukázaly, jak dynamický a postupný obrat
podpory směrem k cílovým opatřením a výhodným půjčkám může vést k významnému
posunu renovací budov a účinnějším a účelnějším politikám.
 Daň z energií a z emisí CO2 a nákladné nástroje (např. povinnost renovovat budovy) by měly
být spojeny s doplňujícími opatřeními, které zmírní účinky těchto nástrojů především u
domácností s nízkými příjmy. Zvlášť ve Francii a ve Finsku tyto scénáře dokázaly, že jsou
nezbytné konkrétní technologické podněty. Tak se lze vyhnout tzv. lock-in efektů, které by
měly krátkodobý dopad na ceny uhlíku, zatímco dlouhodobý horizont cílených zlepšení
energetické náročnosti by investorům unikal.
Vyhláškové nástroje
 Bylo by vhodné vytvořit plány renovací, které by podnítily více renovačních činností. Např.
majitelé starších budov (tj. starších než 40 let), které zatím neprošly renovací, by byli povinni
vypracovat renovační plán a ten by byl následně realizován. Tyto renovační plány mohou
sloužit také jako informační nástroje. Zavedeny by měly být dvě úrovně povinností: (1)
povinnost vypracovat renovační plán a (2) povinnost plán realizovat.
 Politika v oblasti budov (nových i renovovaných) na místní úrovni by měla být provázaná s
územním plánováním a dalšími politikami na úrovni společenství (např. pro dálkové vytápění,
rozšíření sítí na distribuci plynu, zmírnění účinků jevu městských tepelných ostrovů, cool
surfaces, zelené plochy, atd).
 Vyrovnaný vztah mezi stavebními řády a požadavky na získání podpůrných schémat.
 Zpřísnění stavebních řádů by mělo být kombinováno s nástroji na dodržování požadavků.
 Posílení povinnosti výroby tepla z obnovitelných zdrojů (dle článku 13 směrnice o
obnovitelné energii). Měla by být stanovena substituční opatření pro posílení energetické
náročnosti budov.
 Stavební řády mohou a měly by zahrnovat systémy nízkoteplotního ústředního vytápění (pro
nové a postupně i pro renovované budovy). Je to podmínka pro účinnou a moderní dodávku
RES-H.
 Měla by se zavést povinnost renovace v případě změny vlastníka. Ve Francii se toto opatření
ukázalo být velmi účinné.

Informace, motivace, rady a nástroje
 coaching vlastníků budov během renovace je nezbytný a měl by trvat až do konce
renovačních činností. Coaching by měl být intenzivní a měl by poskytnout konkrétní rady.

Dodavatelé, kvalita a nástroje
 Je nutné vyškolit a kvalifikovat všechny dělníky i řídící pracovníky ve stavebním sektoru. Je to
klíčový faktor úspěchu metod.
 Pro snížení nákladů na technologie je nezbytná investice do výzkumu a vývoje.
 Veřejné zakázky pro RES-H a energeticky náročné technologie mohou pomoci snížit náklady,
např. když dojde na renovační technologie pro pasívní domy.

Doporučení na úrovni EU
Výsledky práce na projektu ENTRANZE ukázaly, že evropský rámec pro zdokonalení energetické
náročnosti budov a růst TNSE budov není zatím dostačující. Výsledky také prokázaly některé
nedostatky na úrovni členských států vyplývající z nedostatečného a částečně nejednoznačného
rámce na úrovni EU. Rozdíly mezi členskými státy jsou obrovské a politiky by se jim měly přizpůsobit.
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Evropská legislativa by se měla také pokusit více zdůraznit možnosti společných politik. Měly by být
také zavedeny jasné a harmonizované šablony pro podávání zpráv.
Na níže uvedeném obrázku 17 je vyhotovený seznam doporučení

Obrázek 17 Doporučení na úrovni EU

 Je potřeba stanovit cíle v oblasti úspory energie v sektoru budov
Aby bylo možné specifikovat správnou úroveň náročnosti politik, je třeba stanovit kvantitativní cíle
úspor emisí CO2, primární a konečnou spotřebu energie a průběžné cíle. Mělo by existovat úzké
spojení mezi stávajícím cílem náročnosti pro období do roku 2030 a cílem zmírnění změny klimatu pro
rok 2050. Jasné cíle pro období 2030/2050 (potenciálně závazné) poskytnou větší motivaci a lepší
pokyny pro proces tvorby politik v členských státech.
 Hlavní je implementace a dodržování požadavků
Řádná implementace metod jako EPBD, EED a RED je pro jejich další vliv nezbytná. Formální
provedení právních předpisů EU vykonává Evropská komise. Realizace a skutečný dopad konkrétních
požadavků jsou však hlavně v pravomoci členských států EU. Dalším problémem je, že realizace a
dopad nejsou vždy dostatečně kontrolovány. Takže zatímco Evropská komise pomocí právních
předpisů důsledně směřuje k vyšší energetické náročnosti, ve většině zemí EU k řádné realizaci
požadovaných opatření nedochází. Následně se dosažení očekávaného vlivu EPBD a EED nemusí
podařit. Proto je doporučeno jasné a harmonizované sledování a monitorování členských států
ohledně implementace požadovaných opatření.
 Směrnice EPBD by měla být přesnější a přísnější
V přepracovaném znění EPBD z roku 2010 (2010/31/EU) byl uveden koncept nákladové optimalizace.
Členské státy musely stanovit požadavky energetické náročnosti a požadavky teplotní potřeby pro
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budovy a konstrukční části v souladu s nákladově optimálními úrovněmi. Ty byly určeny na základě
metodického rámce EU. Nákladově optimální výpočty ukázaly, že v případě některých členských států
nejsou třeba žádné změny. Jedná se o státy, které zahrnuly energetické požadavky do svých
stavebních řádů. Nicméně u ostatních členských států s menší zkušeností implementace
energetických požadavků pro budovy ukazují nákladově optimální výpočty ve srovnání s předpisy
mnohem zásadnější odchylky.

Stručná analýza zpráv TNSE pro Evropskou komisi ukázala, že většina členských států spojuje
nákladově optimální úroveň s úrovní TNSE. Následně je značně snížen vliv požadavků TNSE ve
směrnicích EPBD a nepředstavuje tak významný průlom pro standardy nových budov. Domníváme se,
že EPBD38 by měla být interpretována takto: úrovně TNSE by měly být přinejmenším nákladově
optimální a neměly by se omezovat jen na tyto úrovně.

Z toho vyplývá, že zatímco dnes úrovně TNSE (s velmi nízkou či téměř nulovou spotřebou energie)
nemusí být efektivní z hlediska nákladů, do roku 2020 by být mohly. Proto by se měly členské státy EU
zaměřit na náročnější opatření a úrovně TNSE.

Zdokonalený právní rámec by měl vysvětlit, že nákladová optimálnost musí ve stavebních řádech
představovat absolutně minimální požadavky pro stávající právní předpisy. I když TNSE úrovně
energetické náročnosti by měly být nákladově účinné, stále by měly být ambicióznější než
nákladově optimální úrovně energetické náročnosti. Upravená verze EPBD musí velmi přesně po
členských státech požadovat předložení plánů, které mají za cíl odstranit mezeru mezi cílovými
úrovněmi TNSE v roce 2020 a nákladově optimálními úrovněmi v současných stavebních řádech.
Příklad z bruselského regionu ukázal, že přísné stavební řády, kombinované s komplexním
poradenstvím a nástroji coachingu k tomuto odstranění mezer mohou pomoct.

Měly by se stanovit definice a podmínky EPBD ohledně renovací a jejich požadavků. Spotřeba čisté
roční primární energie je pro charakterizaci TNSE nedostatečná. Pro kompletní a správnou definici
TNSE by se proto mělo implementovat několik indexů.39
Dále by se měl také zvažovat závazný charakter požadavků TNSE a jeho posílení u stávajících budov. Je
požadována jasná definice hloubkové TNSE renovace.
Směrnice EPBD by měla vypracovat jasný rámec podporující renovace. Měly by se vytvořit požadavky,
které zajistí, že opatření u jednotlivých fází renovace je kompatibilní s modernizací sousedních
komponentů a to zvlášť u dlouhodobých cílů. Do právních předpisů EU by se také měly důrazněji
zapojit nástroje jako konkrétní renovační plány.
Více pozornosti by se mělo věnovat nerezidenčním budovám. Právní požadavky pro rezidenční budovy
by měly být přizpůsobeny konkrétním účelům a typům budov.
Stále větší důraz se klade na sladěnou metodologii a rámec pro stanovení požadavků energetické
náročnosti. Tato metodologie by měla vzít v potaz kulturní, klimatické, ekonomické a historické rozdíly
mezi členskými zeměmi EU. Směrnice EPBD byla prvním pokusem o srovnávací rámec členských států
EU. Další změny a vylepšení právních předpisů by ovšem měly proběhnout mimo EPBD. Mělo by se

38 Hermelink, A., Schimschar, S., Boermans, T., Pagliano, L., Zangheri, P., Armani, R., Voss, K., Musall, E., 2013.
Směr k TNSE. Definice obecných principů EPBD. Konečná zpráva. Ecofys – Evropská komise.
39 B. Atanasiu, S. Kunkel, I. Kouloumpi (2013). Kritéria TNSE pro typické renovace rodinných domů v různých
zemích. Zpráva pro projekt IEE, k dispozici na www.cohereno.eu
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také zdokonalit sledování pokroku TNSE a vyspělosti trhu, které momentálně vyvíjí IEE projekt
ZEBRA2020.40
Díky společnému vzoru národních plánů, který byl vypracován v Hermelinku et al., (2013)41 existuje
pevný základ pro srovnávání a kvalitu národních plánů a ten by měl pravidelně podléhat kontrole při
předkládání plánů.
 Renovace veřejných budov a renovační plány podle EED by měly být vylepšeny
Výsledky projektu ENTRANZE ukázaly, že 3%ní cíl pro renovaci má velmi omezený vliv. Nepříliš šťastná
definice ´veřejných budov´ podle EED (Energy Efficiency Directive) má za následek, že ve většině zemí
do této definice spadá jen velmi malý podíl budov. Proto je nutné další rozšíření článku 5 na všechny
veřejné budovy ve veřejném sektoru. Dále článek 5 EED ukazuje, že renovace veřejných budov musí
splnit uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost. Tyto požadavky vyžaduje článek 7
EPBD v případě větší renovace budov. V přepracované verzi EED by měl článek 5 jasně specifikovat, že
renovace veřejných budov musí být provedena na úrovních TNSE.
Článek 4 EED žádá členské státy EU, aby dále pracovaly na dlouhodobých plánech podporujících
komplexní renovaci stávajících budov. Jestliže jsou tyto plány správně navrženy, mohou hrát klíčovou
roli při podpoře TNSE renovace. Z pohledu cyklů dlouhodobé investice by plány měly zahrnovat
perspektivu do roku 2050.
Termín komplexní renovace (deep renovation) by měl být z důvodů nedostatku konzistence jasněji
definován. Momentálně se v EPBD používají v angličtině dva termíny: ´deep renovation´ a ´ major
renovation.´ Kvůli nejasnosti termínu ´deep renovation´ dochází v EED často k záměně.42 V další verzi
EED musí být termín ´deep renovation´ (komplexní renovace) řádně definován nebo nahrazen
termínem ´nZEB renovation´ (TNSE renovace). Termín ´nZEB renovation´ by mohl být okamžitě
propojen s již zavedenými národními definicemi nZEB.
 Měla by být zdůrazněna povinnost užití RES-H podle směrnice RED (Renewable Energy
Directive)

Integrace výroby obnovitelné energie (renewable energy) budov požaduje Článek 13 Směrnice o
obnovitelných zdrojích (RED) (2009/28/EU) stanoví, že do roku 2014 by měly všechny členské státy EU
určit ve svých stavebních řádech konkrétní minimální požadavky. Většina požadavků se vztahuje k
novým budovám a vytápění pomocí obnovitelných zdrojů (RES). Na Kypru a do jisté míry i v
Portugalsku je povinnost zavést sluneční tepelné instalace pro všechny nové rezidenční budovy. Pro
tyto budovy jsou stanoveny také nějaké další závazky pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. V
některých členských státech EU je využívání sluneční tepelné energie povinné pro budovy s

40 www.zebra2020.eu
41 Idem 39
42 Příklad záměny termínů ´deep´ a ´major´ je revidovaný program Horizon2020: Secure, clean and efficient
energy (oficiální dokument Komise EU). V poznámce pod čarou 27 na straně 15 je zmínka, že ´deep
renovation´ by měla vést k obnově, která značně snižuje jak dodanou tak konečnou spotřebu energie
budovy . V poznámce pod čarou 31 na straně 18 se říká, že ´deep (or major) renovation´ znamená renovaci
budov, kde (a) celkové náklady renovace obálky budovy nebo související s technickými systémy budovy jsou
vyšší než 25% z ceny budovy, s vyloučením ceny půdy, na které budova stojí; nebo (b) více než 25% povrchu
obálky budovy bude renovováno (Energy Performance of Building Directive).´ Více na
http://www.ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014 2015/main/h2020-wp1415energy en.pdf
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podlahovou plochou (floor area) nebo spotřebou tepla a vody větší než je stanovený práh (např.
Dánsko, Belgie-Valonsko).
Výsledky ukazují, že je třeba apelovat na další zlepšování požadavků pro RES-H ve stavebním řádu,
zvláště u komplexní renovace, jak požaduje RED. Implementace musí být také důsledněji posílena. V
současné fázi můžeme očekávat, že tento požadavek bude implementován členskými státy jen
částečně do roku 2014.
 Směrnice o zdanění energie by měla být přizpůsobena potřebám stavebního odvětví
Zdanění energie může pozitivně přispět ke snížení spotřeby energie v budovách. Nicméně výsledky
scénářů pro tyto případy ve Francii a Finsku ukázaly, že daň z energie nebo CO2 samy nebudou
dostatečnými stimuly. Je tedy potřeba dalších opatření. Alespoň nějaký podíl příjmů z energie a
ekologických daní by se měl věnovat na podporu obnovitelné energie a energetické náročnosti u
konečného uživatele. Rozpočet by mohl také podpořit Fond energetické náročnosti, což doporučuje
Článek 20, EED. Jedná se o fondy zřízené pro renovace budov, které se zabývají povinností dodavatele
ohledně úspory energie (Článek 7, EED).
Na zdanění energie (na hlavu nebo na obydlí) by se mělo přísně dohlížet. Tak se lze vyhnout
nežádoucí sociální nerovnováze a zároveň poskytnout účinné podněty pro renovaci budov s vysokou
spotřebou energie. 43
 Mělo by se zapracovat na koordinaci a časovém plánu jednotlivých směrnic a činností CEN
Vylepšený a harmonizovaný rámec ukazatelů by měl být založený na běžných definicích CEN a na
postupech výpočtu. Nyní je třeba dále posílit synergii a konvergenci mezi směrnicemi EU, které se
zabývají budovami z různých perspektiv, např. životního prostředí, průmyslové nebo sociální. Jinak
hrozí, že se vývoj trhu zpomalí.
 Podpora členských států, které realizují směrnice EU, by měla být větší a intenzivnější
Evropská komise by měla dále podporovat členské státy. Ty by měly poskytnout více údajů o již
realizovaných opatřeních energetické náročnosti a o osvědčených postupech. Informace ze
shromážděných certifikátů energetické náročnosti by měly zajistit širší znalost kvality renovačních
činností u obnovitelných a náročných energií, množství a kvalitu renovací a informace o současném
stavu budov.
Je také potřeba založit transparentní databázi, která bude sledovat stav a progres energeticky
náročných budov a bude je pravidelně aktualizovat na statistickém základě. Proces sledování
(monitoringu) u dlouhodobého plánování bude stále vylepšován a zjednodušován. V současnosti se
tímto tématem zabývá několik projektů EU, např. Odyssee-Mure, TABULA/EPISCOPE a ENTRANZE,
ovšem žádný z nich nemá právní ochranu. Proto by Evropská komise měla založit transparentní
Středisko budov EU (zahrnující i online tool), které by bylo v kontaktu s národními středisky na
podobné bázi. Příští verze EPBD se bude založením takových středisek zabývat.

43 Pagliano, L., Alari, P,. Pindar, A., Ruggieri, L., 1999. Užití progresivních struktur poplatků, následné sladění
zájmů služeb a jednotlivých odběratelů s cílem společnosti vylepšit energetickou náročnost u koečných
uživatelů. Konference eceee 1999 a
Pagliano, L., Alari, P, Irrek, W., Leprich, U., Thomas, S., 2001. Regulace cen a odstranění demotivaci EEDSM a tlak kvůli zvýšeným prodejům energie na trhu s plynem a elektřinou. The Multiple Drivers Target
(MDT) tariff scheme. Prezentováno na ecee 2001
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S použitím běžné metodologie pro evaluaci podpůrných schémat a úzkou spolupráci spolehlivých
zainteresovaných subjektů po celé EU by se zlepšila kvalita procesu hodnocení politik. Možnosti
společné metodiky hodnocení v členských státech EU budou dále zkoumány.
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