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Průkaz energetické náročnosti budov
  Manuál pro společenství vlastníků 

a bytová družstva

Od 1. 1. 2013 platí novela zákona o hospodaření 
energií č. 406/2000 Sb., která vyšla jako zákon 
č. 318/2012 Sb. K tomuto zákonu se připravuje 
prováděcí vyhláška, která by měla platit od dubna 
2013. 
Tento manuál poskytuje přehled o povinnostech, 
které ze zákona vyplývají pro vlastníky bytových 
domů a jednotek v nich. Manuál zpracovala spo-
lečnost EkoWATT ve spolupráci s SBD Praha 
a  CERPAD. Se svými dotazy se můžete obrátit na 
penb@ekowatt.cz nebo na fendrych@sbdpraha.cz.
Další informace o energetických průkazech na-
jdete na www.prukaznadum.cz nebo www.pruka-
zybudov.cz.

  Průkaz energetické náročnosti 
budov

  Vysvětlení pojmů energetický průkaz, 
energetický štítek, energetický audit

Uvedené pojmy se často zaměňují a pletou. Správ-
ný název je Průkaz energetické náročnosti bu-
dovy, používá se též zkratka PENB. Tento pojem 
zavedla starší novela zákona o hospodaření ener-
gií č. 177/2006 Sb. 
PENB je již od 1. 1. 2009 povinnou součástí do-
kumentace při výstavbě nových budov. Tato povin-
nost zůstává v platnosti. Od 1. 1. 2013 bude PENB 

povinný při rekonstrukcích, které zahrnují více než 
25% obálky budovy (stěny, okna, podlahy, střechy), 
a to i v případě, že není vyžadováno stavební po-
volení.
Lidé často zaměňují pojem Průkaz energetické ná-
ročnosti budovy s pojmem Energetický štítek obál-
ky budovy. Jedná se však o dva rozdílné dokumen-
ty. Zatímco Průkaz energetické náročnosti budovy 
je zpracován dle metodiky vyhl. č. 148/2007 Sb. 
a hodnotí veškeré energie užívané v budově, Ener-
getický štítek obálky budovy je zpracováván na 
základě technické normy ČSN 73 0540 a hodno-
tí pouze kvalitu obálky budovy. Energetický štítek 
bude podle nových předpisů součástí PENB.
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je 
podrobně upraven vyhláškou č. 148/2007 o ener-
getické náročnosti budov, tvoří jej protokol proka-
zující energetickou náročnost budovy a její grafi cké 
znázornění. Tento průkaz nahradil předchozí Ener-
getický průkaz budovy podle vyhlášky č. 291/2001. 
Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí 
budovu z hlediska všech energií, které do budovy 
vstupují - tedy z hlediska energie na vytápění, chla-
zení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení.
V novém zákoně č. 318/ 2012 Sb. je však PENB 
defi nován nově, proto se připravuje i novela prová-
děcí Vyhlášky č. 148/2007 Sb.
Pojem Energetický štítek ve spojení s budovami 
a jejich energetickou náročností je sám o sobě ne-
správný. Používá se ve spojení s označením ener-
getické náročnosti spotřebičů. 
Energetický audit je podle zákona č. 406 soubor 
činností, jejichž výsledkem jsou informace o způ-
sobech a úrovni využívání energie v budovách 
a v energetickém hospodářství prověřovaných 
fyzických a právnických osob a návrh na opatře-
ní, která je třeba realizovat pro dosažení energe-
tických úspor. Povinnost podrobit své energetické 
hospodářství a budovu energetickému auditu sta-
noví zákon 406 a vyhláška č. 213/2001. Audit se 
u bytových domů vyžaduje zejména při podání žá-
dosti o státní dotaci.

 Kdo může průkaz zpracovat
Zpracovatelem průkazu může být pouze Energe-
tický specialista autorizovaný Ministerstvem prů-
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myslu a obchodu. Seznam je na www.mpo-enex.
cz/experti. Zpracování průkazu pro klienty SBD 
Praha v optimálním provedení za výhodných 
podmínek je smluvně zajištěno u společnosti 
EkoWATT.

  Povinnost zajistit PENB 
pro bytový dům

 Vysvětlení pojmů

Energeticky vztažná plocha. Celkovou energe-
ticky vztažnou plochou je vnější půdorysná plocha 
všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím 
v celé budově, vymezená vnějšími povrchy kon-
strukcí obálky budovy.
Větší změna dokončené budovy je změna dokon-
čené budovy na více než 25 % celkové plochy obál-
ky budovy.
Ucelená část budovy je podlaží, byt nebo jiná část 
budovy, která je určena k samostatnému používání 
nebo byla za tímto účelem upravena.
Nákladově optimální úroveň: požadavky na ener-
getickou náročnost budov, která vede k nejnižším ná-
kladům na investice v oblasti užití energií, na údržbu, 
provoz a likvidaci budov.
Budova s téměř nulovou spotřebou energie je 
budova s velmi nízkou energetickou náročností, je-

jíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta 
z obnovitelných zdrojů.

 Poznámky

 Při nabídce prodeje či pronájmu je nutno uvést 
ukazatele energetické náročnosti v informačních 
a reklamních materiálech nezávisle na dosažené 
třídě energetické náročnosti nemovitosti. 

 Předložení či předání průkazu kupujícímu či ná-
jemci budovy je povinné. V případě prodeje či 
pronájmu ucelené části budovy může její vlast-
ník zajistit PENB pouze pro tuto část.

 Při převodu či pronájmu družstevního bytu není 
povinnost předložit PENB za celou budovu, pro-
tože se právně jedná o převod členského podílu 
v družstvu.

 PENB se nevyžaduje při převodu bytu z titulu 
dědictví, daru a jiného případu, kdy nejde o pro-
dej.

 PENB zpracovaný v minulosti, například v před-
chozí fázi renovace, je platný po dobu 10 let.

  Další povinnosti společenství vlastníků 
jednotek a vlastníků budov 

 Vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji 
regulujícími a registrujícími dodávku tepelné 

Od kdy vzniká povinnost Za jakých podmínek povinnost vzniká

od 1. 1. 2013  Při větší změně dokončené budovy (nad 25% obálky budovy)
 Prodej celé budovy nebo její ucelené části
 Prodej bytu (neplatí pro družstevní byty)
 Nový pronájem celé budovy
 Novostavba bytového domu:
Povinnost PENB platí pro všechny budovy s datem podání žádosti 
o stavební povolení po 1. 1. 2013. Musí být splněna nákladově opti-
mální úroveň.

do 1. ledna 2015  Pro všechny bytové domy s energeticky vztažnou plochou větší než 
1500 m2

od 1. ledna 2016  Pronájem bytu

do 1. ledna 2017  Pro všechny bytové domy s energeticky vztažnou plochou větší než 
1000 m2

od 1. ledna 2018  Všechny novostavby s energeticky vztažnou plochou větší než 
1500 m2: téměř nulová spotřeba

od 1. ledna 2019  Pro všechny bytové domy, platí i pro domy s energeticky vztažnou 
plochou menší než 1000 m2

 Všechny novostavby s energeticky vztažnou plochou větší než 
350 m2: téměř nulová spotřeba

od 1. ledna 2020  Všechny novostavby, platí i pro domy s energeticky vztažnou plo-
chou menší než 350 m2: téměř nulová spotřeba
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energie konečným uživatelům, a to do 1. 1. 
2015.

 Zajistit při užívání budov nepřekročení měr-
ných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, 
chlazení a pro přípravu teplé vody stanove-
ných prováděcím právním předpisem, a to od 
1. 1. 2013.

 Řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a do-
dávku teplé vody stanovenými prováděcím 
právním předpisem, a to od 1. 1. 2013.

 Shrnutí 

Pro bytová družstva a SVJ nastává povinnost zpra-
covat PENB:
 od 1. ledna 2013, přičemž PENB musí být zpra-

cován nejpozději 
 do 1. ledna 2015 u bytového domu nad 

1500 m2, 
 do 1. ledna 2017 u bytového domu nad 

1000 m2,  
 od 1. ledna 2019 se tato povinnost týká i by-

tových domů pod 1000 m2

 od 1. ledna 2013, pokud se renovuje více jak 
25 % obálky budovy. 

 Doporučení 

Doporučujeme zajistit zpracování PENB, teprve až 
vyjde novela stávající vyhlášky. Do té doby lze při 

prodeji bytu použít kopie faktur za energie. PENB 
je v případě nutnosti možno zpracovat i podle sou-
časně platné vyhlášky; bude mít však mnohem niž-
ší vypovídací hodnotu.

 Závěr

 Pokud majitel budovy objekt nestaví, neprovádí 
v objektu renovaci, neprodává nebo nově bu-
dovu nepronajímá, vztahují se na něho z výše 
uvedeného zákona pouze dva požadavky: 
 Požadavek na zpracování PENB v termí-

nu podle velikosti domu,
 požadavek na pravidelnou kontrolu kotlů 

nad 20 kW a klimatizačních zařízení nad 
12 kW v pravidelných intervalech, podle 
§ 6a Kontrola provozovaných kotlů a roz-
vodů tepelné energie a klimatizačních sys-
témů.

 Zpracování PENB pro rekonstrukci je povin-
né, pokud se renovuje více než 25 % obál-
ky a není zpracovaný platný průkaz (např. 
z předchozí koupě domu nebo předchozí 
fáze renovace). 

 Samostatného bytu se povinnost zpracovat 
PENB netýká, týká se pouze bytových domů. 

Praha, prosinec 2012
Jiří Beranovský, Ekowatt CZ s. r. o., penb@ekowatt.cz
Tomáš Fendrych, SBD Praha, fendrych@sbdpraha.cz

Obrázek 1: Grafi cký návrh Průkazu energetické náročnosti. Zdroj: Šance pro budovy (2012).
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