
Centrum pro
obnovitelné
zdroje a úspory
energie

PrÛkaz
energetické
nároãnosti
budovy



Slovní vyjádfiení energetické nároãnosti budovy

Klasifikaãní Slovní vyjádfiení energetické 
tfiída nároãnosti budovy

A Mimofiádnû úsporná

B Úsporná

C Vyhovující

D Nevyhovující

E Nehospodárná

F Velmi nehospodárná

G Mimofiádnû nehospodárná

PrÛkaz energetické nároãnosti budovy dle vyhlá‰ky 148/2007 Sb.

V âR jsou prÛkazy energetické nároãnosti budov
zavádûny právû nyní. Od 1. 1. 2009 musí mít prÛ-
kaz kaÏdá nová budova nebo budova, která je re-
konstruována a jejíÏ celková podlahová plocha je
vût‰í neÏ 1000 m2. To je kaÏd˘ vût‰í bytov˘ dÛm,
‰kola nebo úfiad. Rekonstrukcí se zde nemyslí
drobné opravy, ale taková rekonstrukce, která má
dopad na energetickou nároãnost. Podle zákona se
tím rozumí zásahy do více neÏ 25 % plá‰tû budovy
nebo zmûna vytápûní objektu. 
Energetickou nároãnost budovy lze totiÏ v˘znamnû
ovlivnit pouze pfii její stavbû nebo pfii rekonstrukci.
Jakmile je budova hotová, nese s sebou svou ener-
getickou spotfiebu po desítky let. Proto se tvÛrci
pfiedpisu rozhodli zasáhnout právû u nov˘ch sta-
veb a u rekonstrukcí velk˘ch budov, kdy je moÏno
ekologick˘ dopad provozu budovy sníÏit.
Provozovatelé budov, které jsou vût‰í neÏ onûch
1000 m2 a má do nich voln˘ pfiístup vefiejnost, jako
jsou úfiady, kina, nákupní centra, sportovní haly atd.,
jsou povinni prÛkaz viditelnû vyvûsit, pokud ho zpra-
covali v rámci projektu stavby ãi rekonstrukce. Dal‰í
povinností je pfiedloÏení prÛkazu pfii prodeji nebo
pronájmu budovy nebo její ãásti (bytu, obchodu,
kanceláfie atd.). Cílem tûchto povinností je vytvofiit
vefiejn˘ tlak na sniÏování energetické nároãnosti. Li-
dé se postupnû nauãí vnímat energetickou nároã-
nost budov stejnû jako ãistotu vefiejn˘ch prostranství
a ekologicky zodpovûdné chování firem.

Kvalita budovy hodnocená z pohledu energetické
nároãnosti podle PrÛkazu energetické nároãnosti

Centrum ekologické v˘chovy Stfievlík, Oldfiichov v Hájích. Nízkoenergetick˘
dÛm. Foto: Ekowatt.

PrÛkaz energetické
nároãnosti budovy

Koupili byste si v obchodû praãku nebo ledniãku,
na které by bylo napsáno, Ïe má energetickou tfií-
du D? Asi ne. Nejspí‰ byste ji ani nikde nesehnali.
Zavedení energetick˘ch ‰títkÛ totiÏ ovlivnilo cel˘
trh. Zákazníci pfiestali neúsporné spotfiebiãe ku-
povat a v˘robci je pfiestali vyrábût. Energetické
‰títky jsou tak populární, Ïe je v˘robci zavedli
i u obûhov˘ch ãerpadel, aãkoli to Ïádn˘ zákon ne-
vyÏaduje.
PrÛkaz energetické nároãnosti budovy (PENB) je
obdobou ‰títkÛ, které známe z ledniãek a jin˘ch
spotfiebiãÛ. I kdyÏ je Ïivotnost domu mnohem
del‰í, neÏ je Ïivotnost elektrospotfiebiãÛ, lze oãe-
kávat, Ïe „‰títkování“ domÛ bude mít podobn˘
dopad na trh s nemovitostmi. Pfii koupi domu ne-
bo bytu se stane energetick˘ prÛkaz jedním z pro-
dejních argumentÛ a cena neúsporn˘ch domÛ
a bytÛ spadne dolÛ. Naopak nemovitosti s nízkou
energetickou nároãností budou ãím dál více vy-
hledávány a budou zárukou dobré investice do
budoucna.
PrÛkaz energetické nároãnosti budovy není ãesk˘
vynález. Vychází z evropské smûrnice 2002/91/ES
a je zavádûn i v ostatních státech EU. Cílem tohoto
opatfiení je sníÏit spotfiebu energií a emise CO2.
Sektor budov je pro tuto snahu jedním z hlavních
cílÛ, protoÏe budovy se na celkové koneãné spo-
tfiebû energií v âR podílí více neÏ 30 % (prÛmûr EU
je dokonce 40 %). 

Sídli‰tû pasivních domÛ, Erlangen, Nûmecko. Foto: EkoWATT.



budovy by se od pfií‰tího roku také mûla stát jed-
ním z hodnotících kriterií pfii posuzování projektÛ
v˘stavby budov z vefiejn˘ch prostfiedkÛ, aÈ jiÏ z ev-
ropsk˘ch, státních ãi krajsk˘ch zdrojÛ. Nûkteré kra-
je toto hledisko pfii rozhodování o pfiidûlení finanã-
ních prostfiedkÛ uplatÀují jiÏ dnes.

Co zahrnuje pojem energetická 
nároãnost budovy?
Obvykle chápeme tento pojem v souvislosti s vytá-
pûním. Nyní v‰ak hodnocení budov získává mno-
hem ‰ir‰í souvislosti: kromû vytápûní se sleduje ta-
ké spotfieba energie na ohfiev vody, na vûtrání,
chlazení, osvûtlení a také na pohon podpÛrn˘ch
systémÛ, jako jsou ãerpadla, motory a ventilátory.
Kromû odborníkÛ si totiÏ málokdo uvûdomuje, Ïe

napfiíklad u moderních kanceláfisk˘ch budov nebo
obchodních center není hlavní spotfiebou energie
vytápûní, ale vûtrání a chlazení. U velmi dobfie za-
teplen˘ch rodinn˘ch domkÛ mÛÏe b˘t zase v˘-
znamná spotfieba teplé vody.
Co se ov‰em do spotfieby budovy nezapoãítává, je
spotfieba elektfiiny na provoz elektrospotfiebiãÛ, ja-
ko je chladniãka, myãka, praãka ãi poãítaã a desítky
dal‰ích spotfiebiãÛ. Na to je dobré myslet pfii kalku-
laci nákladÛ na energie v domû. 

Administrativní budova – ¤ízení letového provozu, Ruzynû. Foto: EkoWATT.

Vztahuje se povinnost zpracování 
prÛkazÛ na v‰echny budovy?
Od povinnosti zpracování prÛkazu jsou osvobozeny
jen samostatné budovy do 50 m2, budovy uÏívané
obãasnû, jako jsou kostely, dále nevytápûné zemû-
dûlské stavby, v˘robní haly a dal‰í podobné v˘jimky. 

Lze z energetického prÛkazu poznat,
jaké budou náklady na provoz budovy?
Jen do jisté míry. Úsporná budova bude mít vÏdy niÏ-
‰í náklady neÏ budova neúsporná, za pfiedpokladu,
Ïe obû spotfiebovávají stejn˘ typ energie. Pokud ale
budeme porovnávat rodinn˘ domek, kter˘ budeme
vytápût plynem, s domkem vytápûn˘m elektfiinou,
zjistíme v˘znamn˘ rozdíl v nákladech, i kdyÏ budou
mít oba stejné energetické hodnocení. PrÛkaz totiÏ
zajímají pouze energie, ale nikoli to, kde je bereme. 
Dal‰ím problémem je, Ïe v˘sledné kritérium spo-
tfieby energie na m2 sãítá energie s rÛznou cenou –
teplo na vytápûní b˘vá levnûj‰í neÏ elektfiina pro
osvûtlení ãi pohon ãerpadel a ventilátorÛ. Abyste
zjistili, kolik kWh elektfiiny, m3 plynu nebo metrákÛ
uhlí dÛm spotfiebuje, musíte zapátrat hloubûji v ce-
lém nûkolikastránkovém protokolu k prÛkazu. 

Co kdyÏ se bude spotfieba budovy li‰it
od hodnoty uvedené v prÛkazu? Dá se
budova reklamovat?
Nikoli. PrÛkaz porovnává budovy bez vlivu místa, kde
dÛm stojí, a bez vlivu odli‰ného chování lidí. V˘poãet
se provádí pro smluvní klimatické podmínky a tzv.

Pasivní dÛm, Koberovy. Foto: EkoWATT.

standardizované uÏívání budovy. Stejn˘ v˘sledek tak
získáme pro tutéÏ budovu, aÈ jiÏ stojí na hfiebenu Kr-
kono‰ ãi v Polabí. Smyslem prÛkazu je vzájemnû po-
rovnávat kvalitu budovy jako v˘robku, nikoliv odráÏet
reálné pfiírodní podmínky. Je to podobné jako se ‰tít-
kem u ledniãky, kter˘ je také vystaven pro normali-
zované podmínky. Pokud ledniãku rok neodmrazíte
a je‰tû ji umístíte vedle sporáku, mÛÏe b˘t její spo-
tfieba i nûkolikanásobnû vy‰‰í. Také je zfiejmé, Ïe ten-
t˘Ï dÛm bude mít jinou spotfiebu, bude-li v nûm byd-
let dvojice seniorÛ nebo ‰estiãlenná rodina.

JiÏ v minulosti se objevovaly u budov
energetické ‰títky. Platí dnes?
Dfiíve platila vyhlá‰ka 291/2001 Sb., která se pou-
Ïívala pro hodnocení budov, ov‰em mnohem jed-
nodu‰‰ím zpÛsobem. Tato metodika jiÏ neplatí.
Podobn˘ tvar má ale i tzv. Energetick˘ ‰títek obálky

Energetick˘ ‰títek obálky budovy dle âSN 73 0540-2.



budovy, kter˘ se zpracovává nikoli podle vyhlá‰ky,
ale podle technické normy âSN 73 0540. ·títek po-
suzuje celkovou tepelnû-izolaãní schopnost obálky
budovy. Byl zaveden proto, Ïe poÏadavky na kvali-
tu jednotliv˘ch konstrukcí se li‰í a napfiíklad okna
splÀující poÏadavek normy pfiesto propustí mno-
hem více tepla neÏ stûna splÀující poÏadavek nor-
my. Pokud bychom postavili dÛm cel˘ ze skla, kte-
ré vyhovuje normû, bude v˘sledek neradostn˘.
Proto tvÛrci normy doplnili dal‰í poÏadavek, aby
prÛmûrná hodnota pro celou obálku budovy ne-
pfiesáhla urãitou hodnotu, která se mûní podle tva-
ru budovy – ãlenitûj‰í budovy, které mají vût‰í plo-
chu konstrukcí ochlazovan˘ch okolním prostfiedím,
musejí mít kvalitnûj‰í konstrukce. Zjednodu‰enû
fieãeno: pokud architekt trvá na velkém procentu
zasklení, musí zlep‰it ostatní konstrukce tak, aby to
vyrovnalo ztrátu energie zasklením. Ani tento do-
klad v‰ak nemÛÏe PrÛkaz energetické nároãnosti
budovy nahradit. Na rozdíl od prÛkazu posuzuje
pouze to, jak dobfie je dÛm izolován.

PrÛkaz vyjadfiuje stav budovy 
– navrhuje také zlep‰ení?
Ano, prÛkaz má ãást, která navrhuje konkrétní
opatfiení pro dosaÏení úspornûj‰ího stavu a vyãíslu-
je i návratnost investic vynaloÏen˘ch na tato opat-
fiení. U nov˘ch budov s podlahovou plochou nad
1000 m2 musí b˘t povinnû zváÏena moÏnost vyuÏi-
tí centrálního zásobování teplem, spoleãné v˘roby
tepla a elektfiiny, vyuÏití tepeln˘ch ãerpadel a ob-
noviteln˘ch zdrojÛ energie.
Tato ãást je na prÛkazu to nejnároãnûj‰í, zejména
u sloÏit˘ch budov. KaÏdá budova je jiná a dobré fie-
‰ení mÛÏe nûkdy najít pouze zku‰en˘ t˘m odborní-
kÛ specializovan˘ch na rÛzné obory. Proto klade
tato ãást velmi vysoké poÏadavky na kvalitu a kva-
lifikaci zpracovatele prÛkazu. Mnohem vhodnûj‰ím
nástrojem pro hledání úspor a jejich ekonomické
efektivity je v‰ak energetick˘ audit. 

Návrh Centra komplexních sluÏeb v Nové Vsi nad Nisou, nízkoenergetick˘
standard. Autor Jana Mináfiová.

Kdo mÛÏe prÛkaz zpracovat?
Pro zpracování prÛkazu je zapotfiebí zvlá‰tní opráv-
nûní, které vydává Ministerstvo prÛmyslu a obcho-
du. Seznam odborníkÛ je uveden na internetov˘ch
stránkách www.mpo-efekt.cz.

Máme energetick˘ audit, lze na jeho
základû vystavit prÛkaz?
I kdyÏ to bylo pfiáním tvÛrcÛ legislativy a v legislati-
vû je dokonce uvedeno, Ïe k vystavení prÛkazu lze
pouÏít jako podklad energetick˘ audit, v praxi to
vût‰inou nejde.
Energetick˘ audit je zamûfien na nûco jiného a fia-
du informací obsaÏen˘ch v prÛkazu vÛbec nefie‰í.
Odli‰ná je i metodika v˘poãtu. Z auditu tak lze pfie-
vzít jen velmi málo informací.

Je zpracování prÛkazu drahé?
Pokud je souãasnû zpracováván energetick˘ audit,
je moÏno práce sladit natolik, Ïe se vût‰ina infor-
mací pouÏije pro obû ãásti. PrÛkaz tak dostanete za
pomûrnû nízkou ãástku.
Pokud je zpracováván pouze prÛkaz, je pracnost
srovnatelná s energetick˘m auditem. Cena pak závisí
na sloÏitosti budovy a stavu podkladÛ pro zpracová-
ní. Dobfie zpracovan˘ prÛkaz se v‰ak vyplatí, protoÏe
umoÏní jiÏ ve fázi projektu objevit moÏnosti pro efek-
tivní sníÏení nákladÛ na budoucí spotfiebu energie. 

Sídli‰tû pasivních domÛ, Erlangen, Nûmecko. Foto: EkoWATT.
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Dá se údajÛm z prÛkazu vûfiit? 
V˘poãet je natolik sloÏit˘, Ïe laik zde chyby stûÏí
odhalí. Nezb˘vá tedy neÏ vybrat kvalitního, reno-
movaného zpracovatele, kter˘ je nezávisl˘ na in-
vestorovi stavby. 

Co kdyÏ budova prÛkaz mít nebude?
PrÛkaz energetické nároãnosti budovy se pfiedklá-
dá stavebnímu úfiadu pfii v˘stavbû ãi rekonstrukci
budovy. Budova bez prÛkazu by tedy nemûla vÛbec
dostat stavební povolení, nejde-li o budovu, která
prÛkaz mít nemusí. NedodrÏení zákonné povinnos-
ti prÛkaz zpracovat je navíc správním deliktem, za
kter˘ mÛÏe Státní energetická inspekce udûlit po-
kutu aÏ 100 tis. Kã. Pokuta aÏ 1 mil. Kã hrozí tomu,
kdo prÛkaz nevyvûsí v budovû pfiístupné vefiejnosti. 

Související legislativa: Vyhlá‰ka ã. 148/2007, 
Zákon ã. 406/2000, âSN 73 0540-2

Související odkazy:
www.mpo.cz
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