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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.  

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 91.140.10; 91.140.30  Listopad 2018 

Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu 
potřeb energie a účinností soustav – 
Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem, 
Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5 

ČSN 
EN 15316- 4 -5 
OPRAVA 1 
06 0401 

 

Corrigendum 

ČSN EN 15316- 4 -5 (06 0401) Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností sou-
stav – Část 4 -5: Soustavy zásobováné teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5 z října 2018 
se opravuje takto: 

Na straně 1 a straně 5 se název normy „Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účin-
ností soustav – Část 4-5: Soustavy zásobováné teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5“ 
opravuje na „Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-5: Sou-
stavy zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5“. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, IČO 68407700; spolupráce: 
Ing. Jan Kolomazník 

Technická normalizační komise: TNK 93 Ústřední vytápění a příprava teplé vody 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Michal Dalibor 

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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