
Postupn!mi kroky ke kvalitn"j#ím budovám
Zákon v § 7 nastavuje postupné zvy!ování energetick"ch standard# pro novostavby do roku 2020, kdy by se m$ly stav$t u% 
jen budovy s tém$& nulovou spot&ebou energie. Vyhlá!ka de'nuje budovy s tém$& nulou spot&ebou energie tak, %e jsou 
dosa%itelné u% sou(asn"mi technologiemi.

)eské stavebnictví (eká od p&í!tího roku n$kolik d#le%it"ch zm$n vypl"vajících z p&ijaté novely zákona 
o hospoda&ení energií ((. 406/2000 Sb.). Nová právní úprava, v souladu s druhou evropskou sm$rnicí 
o energetické náro(nosti budov, legislativn$ ukotvuje ji% existující trend, kter"m je zvy!ování energetic-
k"ch standard# budov. Roz!i&uje také vyu%ití pr#kaz# energetické náro(nosti i do oblasti realitního trhu.

Novostavby
Po%adavky na energetickou náro(nost novostaveb se budou poprvé zvy!ovat od roku 2013, ale pouze na tzv. nákladov$
-optimální úrove*. To znamená, %e za dobu %ivotnosti stavby modelové budovy je kvalita provedeného opat&ení pro vlast-
níka ekonomicky nejv"hodn$j!í. Na úspornou stavbu bude t&eba pou%ít více izolace, lep!í okna nebo nap&íklad ú(inn$j!í 
kotel, nicmén$ v &ad$ p&ípad# se investi(ní náklady zvednou pouze o procenta, zatímco úspory mohou b"t vy!!í a% o de-
sítky procent. 

Druhé zv"!ení – v"stavba v tém$& nulovém standardu – bude od roku 2018 vy%adována pro budovy nad 1500 m+, od roku 
2019 pro budovy mezi 350 a 1500 m+ a od roku 2020 pak i pro budovy men!í ne% 350 m+. Pro budovy orgán# ve&ejné moci 
a jimi z&izovan"ch institucí jsou termíny p&edsunuty o dva roky. V!echny termíny se t"kají data podání %ádosti o stavební 
povolení nebo data ohlá!ení zm$ny dokon(ené budovy.

Renovace
Aby nebyla (ást potenciálu úspor energie neefektivn$ “uzam(ena” a% do p&í!tí renovace, která typicky prob$hne za 30-40 
let, zahrnují kritéria pro renovaci budovy (i m$n$n"ch prvk# po%adavky na jejich energetickou kvalitu. Zárove* ale zákon 
neur(uje rozsah renovace, co% by mohlo odradit vlastníka od jak"chkoliv stavebních úprav. Jin"mi slovy, bude mo%né 
zrenovovat nap&íklad jen st&echu nebo pouze jednu fasádu, ale kdy% u% se vlastník pro renovaci rozhodne, bude ji muset 
provést d#kladn$.
 

Pr$kazy energetické náro%nosti 
Nutn"m nástrojem pro p&echod k energeticky úsporn"m budovám je roz!í&ení vyu%ití pr#kaz# energetické náro(nosti 
do oblasti prodeje a pronájm# nemovitostí. U bytov"ch dom# se pro tento ú(el bude zpracovávat jen jeden pr#kaz 
pro cel" d#m, kter" pak mohou vyu%ívat v!ichni majitelé byt#.  

Pr#kazy budou zpracovávat energeti(tí specialisté - odborníci autorizovaní Ministerstvem pr#myslu a obchodu. Kontrolu 
správnosti zpracování pr#kaz# má na starosti Státní energetická inspekce. 
 

Smyslem pr#kaz# je zlep!it orientaci kupc# a nov"ch 
nájemník# v nákladech na energie v nemovitostech. 
Podobn$ jako funguje !títek na elektrospot&ebi(ích (i 
technick" pr#kaz u auta, vy(te zájemce z pr#kazu teore-
tickou hodnotu, která m#%e b"t odli!ná od reálné 
spot&eby, ale z hlediska energetické náro(nosti jasn$ 
rozli!í hodnotné a mén$ hodnotné budovy na trhu. 
Nap&íklad z faktur za energie zákazník takovou informaci 
nezíská, ty toti% závisejí na zp#sobu u%ívání domu (i bytu 
nebo také na tom, zda dan" rok byla tuhá nebo mírná 
zima. Pr#kaz také m#%e p&isp$t ke zlevn$ní p&ípadné 
renovace nemovitosti, proto%e pohled a doporu(ení 
odborníka m#%e vést k optimálnímu &e!ení.

&esko na cest" k úsporn"j#ím budovám  
Novela zákona o hospoda'ení energií a její dopady na stavebnictví a realitní trh



Rodinn! d"m

Bytov! d"m

Ve#ejná budova

Kancelá#ská komer$ní budova

V!jimky

novostavba po 1.1.2013* (datum !ádosti o stavební 
povolení); vztahuje se také na p"ístavbu, která zv#t$í 
energeticky vzta!nou plochu budovy o více ne! 25 %

novostavba od roku 2020 

tzv. nákladov#-optimální úrove% ano, stejn# jako nyní zhruba odpovídá nízkoenergetickému standardu

renovace po 1.1.2013* (datum !ádosti o stavební 
povolení nebo datum ohlá$ení zm#ny dokon&ené 
budovy); renovací se rozumí stavební úprava, nástavba 
nebo p"ístavba, která nezv#t$í energeticky vzta!nou 
plochu o více ne! 25 %

tém#" nulová spot"eba ano vysoce efektivní budova s mo!ností pokrytí &ásti 
spot"eby energie obnoviteln'mi zdroji

prodej &i nov' pronájem po 1.1.2013*

tzv. nákladov#-optimální úrove% pro renovované prvky, 
nebo pro celou budovu podle rozhodnutí stavebníka

ano, pokud se renovuje více ne! 25 % obálky a není 
zpracovan' platn' pr(kaz (nap". z p"edchozí koup# 
domu nebo p"edchozí fáze renovace)

neexistuje po!adavek na rozsah renovace, ale na ener-
getickou kvalitu renovovan'ch prvk(, p"ípadn# celé 
budovy v p"ípadech, k d y  j e  t o  pro stavebníka 
v'hodné; pokud se nezpracovává pr(kaz, stavebník si 
uchová ú&etní doklady (nap". od prodejce stavebnin 
nebo od stavební )rmy)

Pozn.: Pokud tedy majitel rodinného domu nestaví, neprovádí renovaci, neprodává &i nov# nepronajímá, nevztahují se na n#ho !ádné po!adavky z tohoto zákona.
* Zákon stanovuje tyto povinnosti ji% od 1.1.2013, nicmén& ú$innost provád&cí vyhlá'ky je navr%ena a% od 1.4.2013. Pro aktuální informace o v!kladu tohoto právního stavu sledujte web www.prukaznadum.cz. 

* Zákon stanovuje tyto povinnosti ji% od 1.1.2013, nicmén& ú$innost provád&cí vyhlá'ky je navr%ena a% od 1.4.2013. Pro aktuální informace o v!kladu tohoto právního stavu sledujte web www.prukaznadum.cz.

není po!adavek ano, toto je novinka; indikace energetické t"ídy musí b't 
i v inzerci

p"edpokládá se, !e n#které realitní kancelá"e budou 
nabízet zaji$t#ní zpracování pr(kazu; pr(kaz m(!e b't 
dra!$í, pokud d(m nemá !ádnou dokumentaci

novostavba po 1.1.2013* (datum !ádosti o stavební 
povolení); vztahuje se také na p"ístavbu, která zv#t$í 
energeticky vzta!nou plochu budovy o více ne! 25 %

novostavba s energeticky vzta!nou plochou nad 1500 m* 
od roku 2018, nad 350 m* od roku 2019  a men$í od roku 2020

tzv. nákladov#-optimální úrove% ano, stejn# jako nyní zhruba odpovídá nízkoenergetickému standardu

renovace po 1.1.2013* (datum !ádosti o stavební 
povolení nebo datum ohlá$ení zm#ny dokon&ené 
budovy); renovací se rozumí stavební úprava, nástavba 
nebo p"ístavba, která nezv#t$í energeticky vzta!nou 
plochu o více ne! 25 % 

tém#" nulová spot"eba ano vysoce efektivní budova s mo!ností pokrytí &ásti 
spot"eby energie obnoviteln'mi zdroji

prodej &i nov' pronájem celé budovy  po 1.1.2013* 

tzv. nákladov#-optimální úrove% pro renovované prvky, 
nebo pro celou budovu podle rozhodnutí stavebníka

ano, pokud se renovuje více ne! 25 % obálky a není 
zpracovan' platn' pr(kaz (nap". z p"edchozí koup# 
domu nebo p"edchozí fáze renovace); doposud byl 
po!adavek pouze u budov nad 1000 m*

neexistuje po!adavek na rozsah renovace, ale na ener-
getickou kvalitu renovovan'ch prvk(, p"ípadn# celé 
budovy v p"ípadech, k d y  j e  t o  pro stavebníka 
v'hodné; pokud se nezpracovává pr(kaz, stavebník si 
uchová ú&etní doklady (nap". od prodejce stavebnin 
nebo od stavební )rmy)

prodej jednotlivého bytu  po 1.1.2013* ; nevztahuje 
se na dru!stevní byty (zde právn# nejde o prodej, ale 
p"evod práva k u!ívání)

není po!adavek ano; indikace energetické t"ídy musí b't i v inzerci

 

nov' pronájem jednotlivého bytu od roku 2016; 
nevztahuje se na dru!stevní byty (zde právn# nejde o 
proná-

není po!adavek existuje povinnost p"edlo!it zájemci pr(kaz budovy; 
pokud jej majitel bytu na písemnou !ádost od SVJ 
nezíská, m(!e vykázat t"i ro&ní spot"eby vyu!ívan'ch 
energií; v p"ípad#, !e se p"edkládá pr(kaz, musí b't 
indikace energetické t"ídy také v inzerci

zpracovává se pouze pr(kaz na cel' bytov' d(m, kter' 
poté vyu!ívají v$ichni majitelé jednotliv'ch byt(; 
od ur&itého roku musí mít cel' d(m pr(kaz tak jako tak, 
co! usnadní jeho získání pro majitele byt(

bytov' d(m s energeticky vzta!nou plochou nad 1500 
m* do roku 2015, nad 1000 m* do roku 2017 a men$í do 
roku 2019 (t'ká se i bytového domu vlastn#ného 
dru!stvem)

není po!adavek existuje povinnost p"edlo!it zájemci pr(kaz budovy; 
pokud jej majitel bytu na písemnou !ádost od SVJ 
nezíská, m(!e vykázat t"i ro&ní spot"eby vyu!ívan'ch 
energii; v p"ípad#, !e se p"edkládá pr(kaz, musí b't 
indikace energetické t"ídy také v inzerci

zpracovává se pouze pr(kaz na cel' bytov' d(m, kter' 
poté vyu!ívají v$ichni majitelé jednotliv'ch byt(; 
od ur&itého roku musí mít cel' d(m pr(kaz tak jako tak, 
co! usnadní jeho získání pro majitele byt(

bytov' d(m s kotlem nad 20 kW nebo klimatizací nad 12 kW

není po!adavek ano, zpracování pr(kazu na d(m v uveden'ch 
termínech 

 

Pozn.: Pokud tedy majitel bytového domu nestaví, neprovádí renovaci, neprodává &i nov# nepronajímá, vztahují se na n#ho z tohoto zákona pouze dva po!adavky:
1) na zpracování pr(kazu energetické náro&nosti v termínu podle velikosti domu, 
2) na pravidelnou kontrolu kotl( nad 20 kW a klimatiza&ních za"ízení nad 12 kW v pravideln'ch intervalech.

 
po!adavek na pravidelnou kontrolu kotl( nad 20 kW 
a klimatiza&ních za"ízení nad 12 kW,  intervaly stanoví 
vyhlá$ka

budova vlastn&ná a u%ívaná orgánem ve#ejné moci 
nebo jím z#ízenou institucí

budova u%ívaná orgánem ve#ejné moci
 

pro novostavby a renovace platí obdobné po!adavky 
jako pro bytové domy, termíny pro novostavby s tém#" 
nulovou spot"ebou jsou p"edsunuty o dva roky

zpracovan' a vystaven' pr(kaz musí mít do poloviny 
roku 2013 budova s energeticky vzta!nou plochou 
nad 500 m* a do poloviny roku 2015 budova nad 250 m*

 

stejné po!adavky jako u bytového domu stejné po!adavky jako u bytového domu na prodej &i nov' pronájem jednotlivé kancelá"e &i 
podla!í se vztahují po!adavky jako na byt

budovy s energeticky vzta!nou plochou do 50 m* budovy s energeticky vzta!nou plochou do 50 m*

kostely, me$ity, chrámy; tedy objekty pro bohoslu!by kostely, me$ity, chrámy; tedy objekty pro bohoslu!by

chaty a chalupy; tedy objekty pro rodinnou rekreaci chaty a chalupy; tedy objekty pro rodinnou rekreaci

pr(myslové a zem#d#lské budovy se spot"ebou do 700 GJ pr(myslové a zem#d#lské budovy se spot"ebou do 700 GJ

p"i renovaci, pokud energetick' audit proká!e 
technickou &i ekonomickou nesplnitelnost po!adavk(

kulturní památky a budovy v památkové rezervaci nebo 
památkové zón#

Pr"kazy energetické náro$nosti a zvy'ování energetick!ch standard" v budovách
P"ehledné shrnutí po!adavk( pro majitele nemovitostí podle novely zákona o hospoda"ení energií (&. 406/2000 Sb.) od roku 2013

Typ budovy, situace Po%adavek na energetickou náro$nost Pr"kaz energetické náro$nosti Poznámka

Zdroj: +ance pro budovy



Novela zákona o hospoda!ení energií logicky reaguje 
na rostoucí ceny energie, které stále více zat"#ují roz-
po$ty domácností, institucí a ve v%sledku i stát& po celé 
Evrop". 

Budovy pat!í mezi nejv"t'í „spot!ebi$e“ energie.  Jen v (es-
ké republice zodpovídají za 65 % kone$né spot!eby tepla 
a skoro polovinu kone$né spot!eby elekt!iny. Drtivá v"t'i-
na jich energií zbyte$n" pl%tvá, a$koliv opat!ení, která 
v%razn" sní#í jejich energetickou náro$nost, ji# existují 
a !ada )rem má s jejich uplatn"ním v budovách zku'enosti.
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P#ínosy úsporn$ch budov

Zdravé vnit#ní prost#edí
Energeticky úsporné novostavby a budovy, které projdou správn" navr#enou,  celkovou energeticky úspornou renovací, 
vytvá!ejí zdrav"j'í a komfortn"j'í prostor pro bydlení i práci. St"ny v takto upraven%ch $i postaven%ch objektech nejsou 
studené, okny netáhne a radiátory nejsou horké. To roz'i!uje efektivn" vyu#ívanou plochu místností. Zárove+ je zde 
pomocí mechanického v"trání s rekuperací odpadního tepla zaji't"n dostate$n% p!ísun p!edeh!átého $erstvého vzdu-
chu, co# dotvá!í pohodu vnit!ního prost!edí. Ve spánku si $lov"k lépe odpo$ine a v práci $i 'kole se lépe soust!edí. 
Ke zdraví obyvatel také p!ispívají ni#'í koncentrace prachov%ch $ástic a alergen&, které odvede !ízené v"trání spolu 
s p!ebyte$nou vlhkostí. Proto#e pro stál% p!ísun $erstvého vzduchu není zapot!ebí v"trat otev!en%mi okny, nevzniká 
pr&van a interiér není zatí#en ani hlukem z venkovního prost!edí. V letním období nedochází k p!eh!ívání prostor, tak#e 
se nemusejí pou#ívat klimatiza$ní jednotky.

Pracovní místa
Energeticky 'etrné stavebnictví p!ispívá k udr#ení $i vytvá!ení pracovních míst zejména u mal%ch a st!edních )rem 
na celém území státu. Budovu je toti# pot!eba stav"t $i renovovat tam, kde bude následn" slou#it lidem nebo institucím. 
Stavebnictví má také vysok% tzv. multiplikátor, co# znamená, #e jedna koruna investovaná do hodnoty budov se v eko-
nomice obrátí 3,5x a# 6x více, ne# je tomu u b"#n%ch státních v%daj&. Podporuje tak ekonomick% r&st a rozvoj region&. 

 Vy%íslené p#ínosy
Ekonom Miroslav Záme$ník se sv%m t%mem vypo$ítal, #e p!echod k energeticky úsporn%m budovám podle novely 
povede k ekonomickému p!ínosu (kumulované $isté sou$asné hodnot" pro vlastníky budov) 223 miliard K$ p!i pom"rn" 
konzervativních p!edpokladech: 3% reálném r&stu ceny energie a #ivotnosti budov 25 let. Pokud ale cena energie poroste 
rychleji, ekonomické p!ínosy se násobí. Úsporné budovy tedy zaji'tují své vlastníky a provozovatele proti r&stu cen ener-
gie i p!ípadn%m cenov%m 'ok&m.

Ochrana spot#ebitele
Stanovením minimálních energetick%ch standard& pro nové budovy i zm"ny staveb zákon zajistí, #e v budoucnu nehrozí 
stavebník&m zbyte$n" vysoké platby za energie.  Roz'í!ení vyu#ití pr&kaz& energetické náro$nosti pak p!isp"je k lep'í 
orientaci kupc& a nov%ch nájemník& v o$ekávan%ch nákladech na energii ve vybrané nemovitosti. To je d&le#ité, proto#e 
stavba domu nebo jeho koup" je rozhodnutím na desítky let dop!edu.    

Energetická bezpe%nost
Men'í spot!eba energie sni#uje na'i závislost na dovozech paliv z nestabilních a politicky problematick%ch region& 
a zlep'uje tak energetickou bezpe$nost. Také vede k pomalej'ímu vy$erpání domácích fosilních zdroj& a men'í zát"#i 
pro #ivotní prost!edí. V p!ípad" ne$ekaného p!eru'ení dodávek energie nemusí energeticky úsporná budova v%razn" 
vychladnout, proto#e obyvatelnou ji udr#í pouhá p!ítomnost lidí.

 
 
 www.sanceprobudovy.cz 

Publikace byla zpracována za )nan$ní podpory Státního programu na podporu úspor energie a vyu#ití obnoviteln%ch zdroj& energie pro rok 2012 – Program EFEKT.
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