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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 91.120.10  Leden 2023 

Energetická náročnost budov –  
Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní 
teploty a citelné a latentní tepelné výkony –  
Část 1: Výpočtové postupy 

ČSN 
EN ISO 52016-1 
OPRAVA 1 
73 0336 

 

Corrigendum 

ČSN EN ISO 52016-1 (73 0336) Energetická náročnost budov – Potřeba energie na vytápění a chlazení, 
vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony – Část 1: Výpočtové postupy ze září 2019 se opravuje 
takto: 

V kapitole 6 se v článku 6.1.2 v tabulce 4 řádky 5, 6, 10 a 11 nahrazují novým zněním takto: 

Popis Značka Jednotka Interval 
platnosti a 

Určený cílový 
modul b 

Mění se c Viz článek d 

 

Vnitřní operativní teplota, pro 
tepelně upravovanou zónu, za 
měsíc 

θint;op;ztc;m °C 0 až 50 M1-4,  
M3-5, M4-5, M5-

5, M8-5, 
M3 až M8 

ANO H: 6.5.5.3 e 
M: 6.6.11.6 

Vnitřní operativní teplota, pro 
tepelně neupravovanou zónu, 
za měsíc 

θztu;m °C –20 až 50 M3 až M8 ANO H: 6.4.5.3 e 
M: 6.4.5.3 

 

Vnitřní střední sálavá teplota, 
pro tepelně upravovanou 
zónu, za hodinu 

θint;r;mn;ztc;t °C 0 až 50 stejné ANO H: 6.5.5.3 
M: n. a. 

Teplota vnitřního vzduchu, 
pro tepelně upravovanou 
zónu, za hodinu 

θint;a;ztc;t °C 0 až 50 stejné ANO H: 6.5.5.4 
M: n. a. 

 

Vypracování opravy normy 

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

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika 

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 požadavcích 
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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