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Častý dotaz uživatelů softwaru ENERGETIKA je k protokolu PENB, kde se
nezobrazují referenční hodnoty např. pro jednotlivé stavební konstrukce nebo
i pro zdroje tepla, chladu. (Aktualizace 2017-11-09)
V protokolu PENB se referenční hodnoty součinitele prostupu tepla UN,rq v tabulce a.1) zobrazí pouze v
případě, kdy se jedná o zónu s typem referenčního požadavku "dokončená budova a její změna" a současně je
předmětná konstrukce zatržena v této zóně jako měněná!
např.:

V protokolu PENB se referenční hodnoty účinnosti výroby energie v tabulkách b.1,b) nebo b.2.b) nebo
b.5.b) zobrazí pouze v případě, kdy alespoň jedna zóna v rámci hodnoceného objektu má typ referenčního
požadavku "dokončená budova a její změna" a současně pokud je předmětný zdroj zatržen jako měněný!
pro informaci co výše zmíněné tabulky řeší:
b.1.b) - účinnost výroby energie referenčním zdrojem tepla (pro vytápění)
b.2.b) - účinnost výroby energie referenčním zdrojem chladu (pro chlazení)
b.5.b) - účinnost výroby energie referenčním zdrojem tepla (pro ohřev TV)
Pokud je zvolen tento typ referenčního požadavku "dokončená budova a její změna" alespoň pro jednu zónu v
rámci hodnoceného objektu, objeví se u každého zadaného tepelného zdroje i u každého zadaného zdroje chladu
zatržítko pro označení, zda byl tento zdroj měněn čili dodatečně instalován.
např.:

S referenčními hodnotami se porovnávají zatržené (měněné nebo nově realizované v rámci změny) konstrukce a
zatržené dodatečně instalované (měněné) zdroje pouze v případě, že změnu dokončené stavby posuzuji podle §6
odstavce 2) písmene c) tj. "to, co měním, musí splňovat minimálně referenční požadavky dle vyhlášky 78/2013
Sb.".
V případě měněných konstrukcí hodnocených podle §6 odst. 2) písmene c) vyhlášky 78/2013 Sb. v aktuálním znění
je referenčním požadavkem dle tab. 2 (v příloze 1 vyhlášky) doporučená hodnota součinitele prostupu tepla Urec
dle ČSN 73 0540-2 !

V případě dodatečně instalovaných (měněných) zdrojů energie hodnocených podle §6 odst. 2) písmene c) vyhlášky
78/2013 Sb. v aktuálním znění je referenčním požadavkem dle tab. 3 (v příloze 1 vyhlášky) referenční účinnost:

Měněné konstrukce nebo zdroje energie při hodnocení větší změny budovy, pro kterou je povinnost zpracovat
PENB, zatrhneme v zadání jako měněné vždy. Pokud mají všechny zadané zóny budovy přiřazen shodný typ
referenčního požadavku "dokončená budova a její změna", nemusíme v zadání ani vyplňovat formulář ZÁVĚREČNÉ
VYHODNOCENÍ. Po výpočtu souboru a zobrazení výsledků se v protokolu PENB v tabulce ZÁVĚREČNÉHO
VYHODNOCENÍ ENERGETICKÉHO SPECIALISTY automaticky propíše vyhodnocení hodnocené měněné budovy podle
všech tří možných způsobů prokázání splnění požadavků na změnu budovy:

V programu tedy funguje automatická kontrola výroku ANO/NE na formuláři "ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ" pro
vyhodnocení všech tří možných způsobů hodnocení změny budovy:
1) Pokud není v protokolu PENB uvedeno splněno "ANO" u vyhodnocení Uem v tab. a.2) a současně splněno "ANO"
v tabulce f), tak u písmene a) způsobu hodnocení změny budovy je uvedeno celkové hodnocené "NE" v tabulce
závěrečného vyhodnocení energetického specialisty.
2) Pokud není v protokolu PENB uvedeno splněno "ANO" u vyhodnocení Uem v tab. a.2) a současně splněno "ANO"
v tabulce e), tak u písmene b) způsobu hodnocení změny budovy je uvedeno celkové hodnocené "NE" v tabulce
závěrečného vyhodnocení energetického specialisty.
3) Pokud není v protokolu PENB uvedeno splněno "ANO" u vyhodnocení UN,rq v tab. a.1) u všech měněných
(zatržených) konstrukcí a současně splněno "ANO" v tabulkách b.1.b), b.2.b), b.5.b) u všech měněných
(zatržených) zdrojů, tak u písmene c) způsobu hodnocení změny budovy je uvedeno celkové hodnocené "NE" v
tabulce závěrečného vyhodnocení energetického specialisty. Výjimku tvoří ještě zadání, kdy není zatržena jako
měněná ani jedna obalová konstrukce a současně není zatržený jako měněný ani jeden zdroj tepla a chladu. V
tomto případě se u tohoto vyhodnocení změny budovy podle §6 odst. 2 písmene c) také objeví hodnocení "ANO".
Tento příspěvek navazuje na dříve uvedený příspěvek:
Požadavky na energetickou náročnost pro rekonstrukce

