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SAVE AGE a přehodnocení Energetické náročnosti budov  (EPBD) 

 

 

Směrnice Energetické náročnosti budov (2002/91/EC) je základem pro stanovení hodnocení náročnosti na energii a certifikaci členskými 

státy (MS). Nicméně nedostatky teto úpravy vedly k jejímu přepracování (2010/31/EU), ke zlepšení efektivity a uvedení věcí na pravou 

míru.  

Budovy včetně domovů pro seniory spotřebují přes 40 % celkové spotřeby energie v Evropě, což představuje 36 % celkových emisí CO2. 

Mají však značný nevyužitý potenciál pro efektivní snížení nákladů na energii, přepracovaná směrnice pomůže snížit v roce 2020 celkovou 

spotřebu energie EU o 11 %. 

 

 

Klíčová opatření přepracované směrnice: 

 Opuštění hranice 1 000 m
2
 pro “rozsáhlou rekonstrukci” (menší domovy pro seniory budou také podporovány, aby zavedly 

opatření nejlepší praxe); 

 Požadavek vytvoření národních plánů, návrhů opatření (včetně těch, které jsou finanční povahy) a zaměření se na zvýšení počtu 

nízkoenergetických budov (s rokem 2020 budou mít domovy pro seniory prakticky nulovou spotřebu energie); 

 Vývoj komplexní metodiky pro měření energetické účinnosti (projekt SAVE AGE pracuje na referenční metodice pro tyto účely, 

včetně domovů pro seniory); 
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 Zavedení minimálních výkonnostních požadavků pro budovy s cílem dosažení optimální úrovně nákladů (do konce června 2011 je 

třeba vypracovat srovnávací metodiku pro výpočet optimální úrovně nákladů s minimálními požadavky na energii pro budovy 

bude vyžadovat spolupráci členských států. Ty určí energeticky účinná opatření zvlášť pro každý typ budov. Projekt SAVE AGE 

umožní domovům pro seniory stanovit konečné a primární potřeby energie a nalézt nejlepší dostupné praktiky, jejichž životní 

náklady budou později spočítány.  

 Zpřísnění podmínek pro získání energetických certifikátů (pokud má domov pro seniory přes 500 m
2 

užitné plochy, v roce 2015 

minimálně 250 m
2
, a má vysokou návštěvnost ze strany veřejnosti, certifikát musí být umístěn na dobře viditelném místě). 

 Provádění pravidelných kontrol budov a stanovení pokut za porušení norem nezávislými experty. Členské státy by měly stanovit 

technické požadavky na budovy podle jejich celkové energetické náročnosti, zahrnující: 

o Vytápění (pravidelná kontrola pro více než 20 kW), 

o Klimatizace (pravidelná kontrola pro více než 12 kW), a 

o Velké ventilační systémy. 

Do července 2012 mají členské státy čas navrhovat změny. Do té doby bude mít projekt SAVE AGE seznam nejlepších praktik a návod, jak 
zlepšit energetickou účinnost v praxi, jak umožnit domovům pro seniory šetřit energií. Jakýkoli výkyv přesahující 15 % mezi současnými a 
nákladově optimálními požadavky budou muset členské státy postoupit kontrole EU. 
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