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Národný predhovor  

Obrázky v tomto dokument sú prevzaté z elektronických podkladov dodaných z ISO, © ISO YYYY, ref. č. 
ISO/TR 52003-2: YYYY (E). 

TNI obsahuje štyri národné poznámky. 

Normatívne referenčné dokumenty 

Nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v tomto dokumente normatívnymi odkazmi a sú nevy-
hnutné pri jeho používaní. Pri datovaných odkazoch sa používa len citované vydanie. Pri nedatovaných 
odkazoch sa používa najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien). 

POZNÁMKA 1. – Ak medzinárodná publikácia bola zmenená spoločnými modifikáciami, čo je indikované označením (mod), 
použije sa príslušná EN/HD. 

POZNÁMKA 2. – Aktuálne informácie o platných a zrušených STN možno získať na webovej stránke www.unms.sk. 

ISO 52003-1: YYYY prijatá ako STN EN ISO 52003-1: YYYY Energetická hospodárnosť budov. Ukazo-
vatele, požiadavky, hodnotenie a energetické certifikáty. Časť 1: Všeobecné aspekty a aplikácia na celkovú 
energetickú hospodárnosť (73 0720) 

Súvisiace právne predpisy 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení zákona     č. 
237/2000 Z. z.; 

zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  

Vypracovanie normy  

Spracovateľ: názov organizácie, sídlo, meno pracovníka 

Technická komisia: TK (jej číslo a názov) 
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Európsky predhovor 

Tento dokument (EN ISO 52003-2: YYYY) vypracovala technická komisia ISO/TC 163 Tepelnotechnické 
vlastnosti a potreba energie pre vnútorné prostredie budov v spolupráci s technickou komisiou CEN/TC 89 
Tepelnotechnické vlastnosti budov a prvkov budov, ktorej sekretariát je v SIS. 

Tejto európskej norme sa musí priznať postavenie národnej normy buď vydaním identického textu, alebo 
oznámením najneskoršie do januára YYYY a národné normy, ktoré sú s ňou v rozpore, musia sa zrušiť 
najneskoršie do januára YYYY. 

Upozorňuje sa na možnosť, že niektoré časti tohto dokumentu môžu byť predmetom patentových práv. 
CEN nezodpovedá za identifikáciu ktoréhokoľvek alebo všetkých takýchto patentových práv. 

Tento dokument vypracoval CEN na základe mandátu, ktorý mu udelila Európska komisia a Európske 
združenie voľného obchodu. 

Tento dokument je súčasťou súboru noriem a súvisiacich technických správ na energetickú hospodárnosť 
budov vypracovaných na základe mandátu, ktorý udelili CEN Európska komisia a Európske združenie 
voľného obchodu (Mandát M/480, pozri odkaz [EF3] ďalej). 

Smernica 2010/31/EÚ, ktorou sa prepracovala smernica 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov 
(EPBD, [EF4]) podporuje zlepšenie energetickej hospodárnosti budov v rámci Európskej únie, pričom sa 
zohľadňujú všetky druhy potreby energie (vykurovanie, osvetlenie, chladenie, klimatizácia, vetranie) a von-
kajšie klimatické a miestne podmienky, ako aj požiadavky na vnútorné prostredie a nákladová efektívnosť 
(článok 1). 

Smernica vyžaduje, aby členské štáty prijali opatrenia a nástroje na dosiahnutie šetrného a racionálneho 
prístupu využívania energetických zdrojov. V záujme dosiahnutia týchto cieľov EPBD vyžaduje zvýšenie 
energetickej efektívnosti a zvýšené využívanie obnoviteľných energií v nových aj existujúcich budovách. 
Jedným z týchto nástrojov v členských štátoch je uplatňovanie minimálnych požiadaviek na energetickú 
hospodárnosť nových budov a existujúcich budov, ktoré sú predmetom významnej obnovy, ako aj  mini-
málne požiadavky na obalové konštrukcie budovy, ak sa príslušné časti vymieňajú alebo obnovujú. Inými 
nástrojmi sú energetická certifikácia budov, kontrola kotlov a klimatizačných systémov. 

Používanie európskych noriem zvyšuje dostupnosť, transparentnosť a objektivitu posúdenia energetickej 
hospodárnosti v členských štátoch umožnením porovnania osvedčených postupov a podpory vnútorného 
trhu so stavebnými výrobkami. Použitie noriem EHB na výpočet energetickej hospodárnosti, ako aj na 
certifikáciu energetickej hospodárnosti a kontrolu vykurovacích systémov a kotlov, ventilačných a klima-
tizačných systémov, zníži náklady v porovnaní s vývojom rôznych noriem na národnej úrovni. 

Prvý mandát CEN na vypracovanie súboru noriem CEN EPBD (M/343, [EF2]) na podporu prvého vydania EPBD 
[EF1] viedol k úspešnému vydaniu všetkých noriem CEN týkajúcich sa EPBD v rokoch 2007 až 2008. 

Mandát M/480 bol vydaný na preskúmanie mandátu M/343, keďže prepracovanie EPBD vyvolalo potrebu 
prehodnotiť normy a preformulovať a pridať normy tak, aby sa stali na jednej strane jednoznačné a kom-
patibilné a na druhej strane jasné a poskytujúce podrobný prehľad o voľbách, hraničných podmienkach 
a vstupných údajoch, ktoré je potrebné definovať na národnej alebo regionálnej úrovni. Takéto voľby na 
národnej alebo regionálnej úrovni sú potrebné z dôvodu rozdielov klímy, kultúry a tradícií stavania, politiky 
a právneho rámca. V dôsledku toho súbor noriem publikovaných v rokoch 2007 až 2008 sa musel zlepšiť 
a rozšíriť na základe prepracovania EPBD. 

Normy EHB sú dostatočne flexibilné, aby umožnili nevyhnutnú národnú a regionálnu diferenciáciu a uľahčili 
implementáciu v členských štátoch a stanovenie požiadaviek členskými štátmi. 

Ďalšie cieľové skupiny sú používatelia dobrovoľnej spoločnej certifikačnej schémy Európskej únie na 
energetickú hospodárnosť nebytových budov (článok 11.9 EPBD) a iné regionálne (napr. celoeurópske) 
strany, ktoré chcú motivovať svoje predpoklady klasifikáciou energetickej hospodárnosti budov vyhra-
deného fondu budov. 

Dokumenty EN ISO 52003-1 a CEN ISO/TR 52003-2 nahrádzajú EN 15217: 2007 [EF5], ktorá sa vypraco-
vala v rámci prvého mandátu (M/343). 

V súlade s vnútornými predpismi CEN-CENELEC sú túto európsku normu povinné prevziať národné nor-
malizačné organizácie týchto krajín: Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, 
Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, 
Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Severného Macedónska,  Slovenska, 
Slovinska, Spojeného kráľovstva, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a Turecka. 



TNI CEN ISO/TR 52003-2: YYYY 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  7 
 

Odkazy 

[EF1] EPBD, Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 
on the energy performance of buildings. [EPBD, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
č. 002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov.] 

[EF2] EPBD Mandate M/343, Mandate to CEN, CENELEC and ETSI for the elaboration and adoption of 
standards for a methodology calculating the integrated energy performance of buildings and estimating 
the environmental impact, in accordance with the terms set forth in Directive 2002/91/EC, 30 January 
2004. [EPBD Mandát M/343 udelený CEN, CENELEC a ETSI na vypracovanie a prijatie noriem na 
metodiku výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti budov a odhad environmentálneho 
dopadu v súlade s podmienkami uvedenými v smernici 2002/91/ES, 30. január 2004.] 

[EF3] Mandate M/480, Mandate to CEN, CENELEC and ETSI for the elaboration and adoption of 
standards for a methodology calculating the integrated energy performance of buildings and 
promoting the energy efficiency of buildings, in accordance with the terms set in the recast of the 
Directive on the energy performance of buildings (2010/31/EU), 14 December 2010. [Mandát M/480, 
Mandát udelený CEN, CENELEC a ETSI na vypracovanie a prijatie noriem na metodiku výpočtu 
integrovanej energetickej hospodárnosti budov a podporu energetickej efektívnosti budov v súlade 
s podmienkami stanovenými v prepracovanom znení smernice o energetickej hospodárnosti budov 
(2010/31/EÚ), 14. december 2010.] 

[EF4] EPBD, Recast of the Directive on the eneergy performance of buildings (2010/31/EU). 14th December 

2010. EPBD, prepracovanie smernice o energetickej hospodárnosti budov (2010/31/EÚ). 14. 

december 2010. 

[EF5] EN 15217: YYYY Energy performance of buildings – Method for expressing energy performance 

and for energy certification of buildings. EN 15217: YYYY Energetická hospodárnosť budov. Metódy 

vyjadrovania energetickej hospodárnosti a energetickej certifikácie budov. 

Oznámenie o schválení 

Text ISO/TR 52003-2: YYYY schválil CEN ako CEN ISO/TR 52003-2: YYYY bez akýchkoľvek modifikácií. 

Úvod 

Vzťah medzi týmto dokumentom a sprievodnou medzinárodnou normou 

Na správne pochopenie tohto dokumentu je potrebné čítať ho v úzkom spojení s normou ISO 52003-1, 
kapitolu za kapitolou. Najprv je potrebné čítať zodpovedajúce ustanovenie v časti 1; potom sa môžu  
prečítať doplňujúce informácie v rovnakej kapitole tejto technickej správy. Základné informácie uvedené 
v časti 1 sa v tomto dokumente neopakujú. Odkazy na konkrétnu kapitolu sa vzťahujú na kombinovaný 
obsah tej kapitoly v obidvoch častiach 1 a 2. Stručné články o tejto téme sa nachádzajú v [14] a [15]. 

Súbor noriem EHB, technických správ a podporných nástrojov 

V snahe uľahčiť nevyhnutný celkový súlad a jednotnosť terminológie v prístupe, pri vstupných a výstupných 
vzťahoch a formátoch sú pre celý súbor noriem EHB k dispozícii tieto dokumenty a nástroje: 

a) dokument so základnými princípmi, ktoré sa majú dodržať pri vypracovaní noriem EHB: CEN/TS 
16628: 2014 Energetická hospodárnosť budov. Základné princípy pre súbor noriem EHB [6]; 

b) dokument s podrobnými technickými pravidlami, ktoré treba dodržiavať pri vypracovaní noriem 
EHB: CEN/TS 16629: 2014 Energetická hospodárnosť budov. Podrobné technické pravidlá pre 
súbor noriem EHB [7]; 
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1    Predmet  

Tento dokument sa týka ISO 52003-1. Obsahuje informácie na podporu správneho pochopenia normy ISO 
52003-1 a neobsahuje žiadne normatívne ustanovenia. 

POZNÁMKA 1. – Vzťah s inými normami EHB, výrobkovými normami a výrobkovou politikou je schematicky znázornený na 
obrázku 4 v kapitole 6. 

2    Normatívne odkazy  

Na nasledujúce dokumenty sa odkazuje v texte takým spôsobom, že časť ich obsahu alebo ich celý obsah 
predstavuje požiadavky tohto dokumentu. Pri datovaných odkazoch sa používa len citované vydanie. Pri 
nedatovaných odkazoch sa používa najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane akýchkoľvek 
zmien). 

Viac informácií o používaní čísiel modulov EHB pre normatívne odkazy medzi normami EHB je uvedených 
v ISO/TR 52000-2 [11]. 

ISO 52003-1: 2017 Energy performance of buildings. Indicators, requirements, rating and certificates Part 
1: General aspects and application to the overall energy performance. [Energetická hospodárnosť budov. 
Ukazovatele, požiadavky, hodnotenia a certifikáty. Časť 1: Všeobecné aspekty a aplikácia na celkovú 
energetickú hospodárnosť.] 

3    Termíny a definície 

V tomto dokumente sa používajú termíny a definície uvedené v ISO 52003-1. 

ISO a IEC udržiavajú terminologické databázy na používanie v normalizácii na týchto adresách: 

– IEC Elektropédia: prístupná na http://www.electropedia.org/; 

– on-line vyhľadávacia platforma ISO: prístupná na http://www.iso.org/obp. 

Ďalšie informácie o niektorých kľúčových termínoch a definíciách EHB sú uvedené v ISO/TR 52000-2 [11]. 

4    Značky a indexy 
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Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú 
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 
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