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194

VYHLÁŠKA

ze dne 17. cervence 2007,

kterou se stanoví pravidla pro vytápení a dodávku teplé vody, merné ukazatele spotreby tepelné
energie pro vytápení a pro prípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitrních tepelných zarízení

budov prístroji regulujícími dodávku tepelné energie konecným spotrebitelum

Ministerstvo prumyslu a obchodu stanoví podle
§ 14 odst. 5 zákona c. 406/2000 Sb., o hospodarení
energií, ve znení zákona c. 177/2006 Sb., (dále jen "zá-
kon") k provedení § 6a odst. 9, 10 a 11 zákona:

§ 1

Predmet úpravy

Tato vyhláška zap'racovává príslušný predpis
Evropských spolecenství!) a stanoví

a) pravidla pro vytápení a dodávku teplé vody,
b) merné ukazatele spotreby tepla pro vytápení a pro

prípravu teplé vody,

c) požadavky na vybavení vnitrních tepelných zarí-
zení budov mericí a indikacní technikou a zaríze-
ními regulujícími dodávku tepelné energie konec-
ným spotrebitelum.

Pravidla pro vytápení

§2

(1) Otopné období zacíná 1. zárí a koncí
31. kvetna následujícího roku.

(2) Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném
období, když prumerná denní teplota venkovru11O
vzduchu v príslušném míste nebo lokalite poklesne
pod +13 oe ve 2 dnech po sobe následujících a podle
vývoje pocasí nelze ocekávat zvýšení této teploty nad
+13 oe pro následující den.

(3) Prumernou denní teplotou venkovruno vzdu-
chu je ctvrtina souctu venkovních teplot merených ve
stínu s vyloucením vlivu sálání okolních ploch v 7.00,
14.00 a ve 21.00 hod., pricemž teplota merená ve 21.00
hod. se pocítá dvakrát.

(4) Vytápení bytu a nebytových prostor v byto-
vých a nebytových budovách se omezí nebo preruší
v otopném období tehdy, jestliže prumerná denní
teplota venkovního vzduchu v príslušném míste nebo
lokalite vystoupí nad +13 oe ve 2 dnech po sobe ná-
sledujících a podle vývoje pocasí nelze ocekávat pokles
této teploty pro následující den. Omezení vytápení se

provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich tep-
lotního útlumu zajištujícího tepelnou stabilitu míst-
nosti. Pri následném poklesu prumerné denní teploty
venkovního vzduchu pod +13 oe se vytápení obnoví.

(5) V prípade souhlasu nejméne dvou tretin ko-
necných spotrebitelu se vytápení uskutecnuje mimo
otopné období, vyžaduje-li to prubeh venkovních tep-
lot a pripouští-li to technické a zásobovací podmínky.

(6) V prubehu otopného období jsou byty v dobe
od 6.00 do 22.00 hod. a ostatní prostory v dobe jejich
provozu vytápeny tak, aby dosažené prumerné teploty
vnitrního vzduchu zajištovaly výpoctové teploty vnitr-
ního vzduchu stanovené projektem budovy.

(7) výpoctová teplota vnitrruno vzduchu stano-
vená projektem je výsledná teplota, která zohlednuje
vedle teploty vnitrruno vzduchu i vliv sálání okolních
sten. Kontrola dodržení výpoctové teploty vnitrního
vzduchu se overuje kulovým teplomerem.

(8) Prumerná teplota vnitrního vzduchu ve vytá-
pených místnostech se merí teplomerem odstíneným
vuci sálání okolních ploch a vlivu oslunení a ciní jednu
ctvrtinu souctu teplot vnitrruno vzduchu namerených
uprostred pudorysu místnosti ve výši 1 m nad nášlap-
nou vrstvou podlahy v 8.00, 12.00, 16.00 a 21.00 hod.

(9) V dobe od 22.00 do 6.00 hod. se vytápení
obytných místností a v neprovozní dobe ostatních vy-
tápených prostor podle potreby omezí nebo krátko-
dobe preruší do té míry, aby byly dodrženy požadavky
jejich teplotního útlumu zajištujícího tepelnou stabilitu
místnoste).

(10) V prubehu vytápeníje podle odstavce 6v obyt-
ných místnostech a v ostatních prostorách s obdobným
využíváním vybavených otopným telesem odpovídají-
cí prumerná teplota vnitrmno vzduchu namerená tep-
lomerem odstíneným vuci sálání okolních ploch a vlivu
oslunení oproti císelné hodnote výpoctové teploty
vnitrního vzduchu stanovené projektem

a) vyšší o 1 oe v místnosti s jednou venkovní stenou,
nebo

1) Smernice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické nárocnosti budov.
2) Napn1dad CSN 73 05 40-2.
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b) vyšší o 1,5 oe v místnosti s dvema venkovními
stenami, nebo

c) vyšší o 2 oe v místnosti s tremi nebo více venkov-
ními stenami, nebo

d) navíc vyšší o 1 oe v místnosti v prípadech, kdy
plocha prusvitné výplne vnejších otvoru presahuje
polovinu celkové plochy vnejších sten a strechy
(stropu), je-li v ní otvor.

§3

(1) Vytápení na vyšší prumerné teploty vnitrního
vzduchu ve vytápených místnostech je možné v prípade
bytu za predpokladu požadavku více než dvou tretin
nájemníku, konecných spotrebitelu nebo vlastru'ku
techto bytu a za podmínky, že v bytech ani nebyto-
vých prostorách nebudou prekroceny limity vnitrních
teplot.

(2) Neprekrocitelné limity prumerných teplot
vnitrru110vzduchu pro byty a nebytové prostory v by-
tových a nebytových budovách jsou dány zvýšením
prumerných teplot vnitrru110vzduchu stanovených po-
dle zásad uvedených v § 2 odst. 6, 10 a § 3 odst. 11
o hodnotu 2 oe, prípadne teplotami urcenými v neby-
tových prostorách technologickými predpisy nebo sta-
novenými odbornou expertízou.

(3) Spolecné vytápené prostory v obytných do-
mech a nebytové prostory v bytových i nebytových
budovách jsou v prubehu otopného období v dobe je-
jich provozu vytápeny tak,. aby v nich byla zabezpe-
cena výpoctová teplota vnitrního vzduchu stanovená
projektem budovy.

(4) Vytápení nebytových prostor v bytových i ne-
bytových budovách se ve dnech, kdy nejsou provozo-
vány, omezí nebo preruší tak, aby byly dodrženy po-
žadavky jejich teplotního útlumu zajištujícího tepel-
nou stabilitu místnosti.

(5) Výpoctové teploty vnitrru110vzduchu a rela-
tivní vlhkosti v otopném období ve vytápených míst-
nostech jsou stanoveny v príloze c. 1 k této vyhlášce.

(6) Plánované opravy, údržbové a revizní práce,
které mohou zpusobit omezení ci prerušení vytápení
budov, se provádejí mimo otopné období.

§4

Pravidla pro dodávku teplé vody

(1) Teplá voda je dodávána celorocne tak, aby
mela na výtoku u spotrebitele teplotu 45 oe až
60 oe, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu

v dobe odberných špicek spotreby v zúctovací jed-
notce3).

(2) Dodávka podle odstavce 1 je uskutecnována
denne nejméne v dobe od 6.00 do 22.00 hod.

(3) Do nebytových budov se dodávka ve dnech,
kdy tyto budovy nejsou provozovány, preruší, pokud
je to technicky možné.

(4) Neprekrocitelné limity spotreby tepelné ener-
gie na dodávky teplé vody odpovídají merným spotre-
bám na její prípravu a dodávku zvýšeným o 50 %
oproti hodnotám uvedeným v príloze c. 2 k této vy-
hlášce.

(5) Odstávka v dodávce teplé vody mimo otopné
období z duvodu plánované údržby v rozsahu do 14
dnu se dohodne mezi dodavatelem a odberatelem,
který ji oznámí nejméne 10 dnu pred jejím zapocetím
všem konecným spotrebitelum.

§5

Merné ukazatele spotreby tepelné energie
na vytápení a na prípravu teplé vody

uplatnované pri užívání nových
nebo pri zmene dokoncených staveb

(1) Merné ukazatele spotreby tepelné energie na
vytápení a prípravu teplé vody bytu, nebytových pro-
stor a spolecných prostor bytových budov, vztažené na
1 m2 podlahové plochy bytových budov nových nebo
budov, u nichž byla dokoncena zmena mající vliv na
všechny tepelne-technické vlastnosti budovy po 1. led-
nu 2002, prípadne na 1 m3 pripravené teplé vody, jsou
uvedeny v prI10ze c. 2 k této vyWášce.

(2) Merné ukazatele spotreby tepelné energie na
vytápení a na prípravu teplé vody nebytových budov
se stanoví individuálne zpusobem uvedeným v príloze
c. 3 k této vyWášce vypocteným podle zvláštmno práv-
runo predpisu4).

§ 6

Regulace ústredního vytápení a prípravy
teplé vody v budove

(1) Regulace vytápení bytových a nebytových bu-
dov se provádí

a) regulací parametru teplonosné látky, zejména po-
dle prubehu klimatických podmínek nebo ven-
kovní teploty vzduchu ve vztahu k vnitrní teplote
vzduchu ve vytápeném prostoru nebo podle zá-
teže, pokud není zajištována již jejím výrobcem

3) Vyhláška c. 372/2001Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúctování nákladu na tepelnou energii na vytápení a nákladu na
poskytování teplé užitkové vody mezi konecné spotrebitele.

4) Vyhláška c. 148/2007Sb., o energetické nárocnosti budov.
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ci distributorem, s výjimkou vytápení ze zdroju
s násypnými kotli na tuhá paliva,

b) samostatnou automatickou regulací cásti vnitr-
m110zarízení - zónová regulace, pokud to vyža-
duje situování budovy vzhledem ke svetovým
stranám, odlišná tepelná akumulace nebo ruzný
zpusob využívání jejích jednotlivých cástí, ze-
jména byty a nebytové prostory,

c) individuálním automatickým regulacním zaríze-
ním u jednotlivých spotrebicu urcených pro vy-
tápení reagujícím na zmeny vnitrních teplotních
podmínek a výskyt tepelných zisku s výjimkou
prípadu, kde je to z technických nebo bezpecnost-
ních duvodu neuskutecnitelné, zejména u sálavého
vytápení, teplovzdušného vytápení, vytápení ze
zdroju tepelné energie s násypnými kotli na tuhá
paliva,

d) regulací tlakové diference v odberném tepelném
zarízení, pokud to vnitrní rozvod tepelné energie
vybavený individuální regulací podle písmene c)
vyžaduje.

(2) Regulace parametru teplé vody se provádí, po-
kud není zajištována již jejím výrobcem ci distributo-
rem,

a) regulací teploty teplé vody v rozmezí stanoveném
v pravidlech pro dodávku teplé vody,

b) zajištením požadovaného pretlaku nezbytného ke
spolehlivé dodávce v budove.

§7

Merení množství tepelné energie a teplé vody
v zúctovací jednotce

(1) Stanovení množstVí tepelné energie v prípade
její výroby uvnitr zúctovací jednotky se provádí mere-
ním v kotelne nebo zjištováním množstVí spotrebova-
ného paliva a výpoctem z množstVí paliva jeho pru-
merné výhrevnosti a úcinnosti zdroje.

(2) Merení množstVí teplé vody pripravované

v zúctovací jednotce se provádí merením množstVí
vody na vstupu do ohrívace. Spotreba teplé vody u ko-
necných spotrebitelu se vyhodnocuje na základe osa-
zení a odecítání spotrebitelských vodomeru, pokud
jsou instalovány.

(3) Stanovení množstVí tepelné energie pro prí-
pravu teplé vody v zúctovací jednotce se v bytové a ne-
bytové budove provádí

a) v prípade, že je teplá voda pripravována v pre-
dávací stanici umístené v budove, merením množ-
stVí tepelné energie na vstupu do ohrívace teplé
vody, prípadne jeho stanovením ze spotreby mimo
otopné období,

b) v prípade prípravy teplé vody ve zdroji tepelné
energie (kotelne) umísteném v budove muže být
merení tepelné energie nahrazeno stanovením
množstVí paliva na její prípravu (napr. podle spo-
treby mimo otopné období), prípadne použitím
vzájemného podílu spotreby tepelné energie na
prípravu teplé vody 40 % a na vytápení 60 %.

(4) Mericí a indikacní technika5), uplatnená u spo-
trebitelu v zúctovací jednotce, se instaluje u všech spo-
trebitelu a je shodného principu a provedení.

§ 8
Zrušovací ustanovení

Vyhláška c. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravi-
dla pro vytápení a dodávku teplé užitkové vody, merné
ukazatele spotreby tepla pro vytápení a pro prípravu
teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitrních
tepelných zarízení budov prístroji regulujícími do-
dávku tepelné energie konecným spotrebitelum, se
zrušuje.

§ 9
Úcinnost

Tato vyhláška nabývá úcinnosti dnem 1. zárí 2007.

Ministr:

Ing. Ríman v. r.

5) CSNEN 834a CSN EN 835.
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Príloha C.1 k vyhlášce c. 194/2007 Sb.

výpoctové vnitrní teploty a relativní vlhkosti vnitrního vzduchu v otopném
období ve vytápených místnostech

(pokracování)

Výpoctová Relativní
vnitrní vlhkost

Druh místnostis požadovanýmstavemvnitrníhoprostredí teplota vnitrního
v otopném vzduchu

období
oP f!Ji2)

oe %

1 Obytnébudovy

1.1 TrvaleuYvané

Obývacímístností (obývacípokoje, Ložníce,jídeLny,jídelny s kuchynskýmkoutem,
pracovny, detsképokoje, aiJ 20 50

Kuchyne 20 50

Koupelny 24 rp/)

KLozety 20 50

Vytápenévedlejšímístnosti (predsíne,chodby,aj.) 15 50

Vytápenáschodíšte 10 50

1.2 Obcasneužívané (rekreacní)-v dobeprovozu

Obývacímístností (obývacípokoje, Ložnice,jídeLny,jídelny s kuchynskýmkoutem, 20 50
pracovny, detsképokoje)

Kuchyne 20 50

Koupelny 24 I)

VytápenévedLejšímístnosti (predsíne,chodby,aj.) 15 50

Vytápenáschodíšte 10 50

2 AtlminiWalimt budovy

Kanceláre,cekárny,zasedacísine,jídelny 20 50

VytápenévedLejšímístnosti (chodby,hLavnischodište,klozety,aj.) 15 50

VytápenávedLejšíschodište 10 50

HaLy,místnostis prepážkomi 18 50

3 Školni budovy

Ucebny,kresllrny,rysovny,kobinety, laboratore,jídelny 20 55

Ucebnídllny 18 55

TeLocvicny 15 70

Šatny u teLocvicen 20 50

Lázne a prevlékárny 24 rp/)

Ordinace a ošetrovny 24 50
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(pokracování)

- . ------- - _.n ____ __...

Výpoctová Relativní
vnitrní vlhkost

Druhmístnosti s požadovaným stavem vnitrního prostredí teplota vnitrního
v otopném vzduchu

období

o/l rp;2)
oe %

Vytápenévedlejšímístnosti (chodby,schodíšte,klozety, 15 50
šatnyjen pro svrchní odev,aj.)

3.1 Materskéškolky

Ucebny,herny, lehárny 22 50

Šatnypro deti 20 50

Umývárnypro deti, WC 24 rp/)
Izolacnímistnosti 22 50

4 Zdravotnická zarízení

4.1 Jesle

Ucebny,herny lehámy 22 50

Šatnypro deti 20 50

Umývárnypro deti, WC 24 rp/)
Izolacnímistnosti 22 50

4.2 Zdravotnickástrediska,polikliniky

Ordinace 24 50

Cekárny,chodby, WC 20 50

4.3 Nemocnice

Pokojepro nemocné 22 55

Vyšetrovny,prípravny 24 55

Koupelny 24 rp/)

Operacnísály 25 55-65

Predsíne, chodby,WC,schodište 20 50

4.4 Domovyduchodcua obdobnésociáhúzarízeni

Obývacímistnosti (obývacípokoje. ložnice,jídelny,jídelny s kuchynskýmkoutem, 20 50
pracovny, kuchyne,aj)

Koupelny 24 'PI3)

Klozety 20 50

Vytápené vedlejši mistnosti (predsíne, chodby, aj.) 15 50

Vytápenáschodište 10 50



Strana 2412 Sbírka zákonu c. 194 / 2007 Cástka 62

I) Výpoctová vnitrní teplota se stanovuje podle CSN EN 7730, CS EN 12831 :2003, CSNEN 7726 nebo CSN 730540-3.

]) Hodnoty relativní vlhkosti vnitrního vzduchu vytápených místnosti jsou hodnoty informativní.

3) Relativní vlhkost vnitrního vzduchu se stanoví jako strední hodnota z celodenního casového snímku vnitrního prostredí daného
vnitrního prostoru.

-- - -- -- _.-. -_. ----

Výpoctová Relativní
vnitrní vlhkost

Druh místnosti s požadovanýmstavem vnitrníhoprostredí teplota vnitrního
v otopném vzduchu

období
e/J rp/J
oe %

5 Hotely a restaurace

Pokoje pro hosty 20 50

Koupelny 24 rp;3)

Hotelové haly, zasedad místnosti, jfdelny, sály 20 50

6 Koleje a ubyttWny

Pokoje, hovorny, spolecenské místnosti 20 50

Spolecná noclehárna 16-18 50

Umývárny 24 rp/)


