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PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI  BUDOVY 

Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění 
 

Zatím platí aktuální znění 61/2008 s drobnými úpravami 

(do1.1. nebo 1.4. 2013): 

Povinnost PENB: 
 

- při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, 

kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle 

písmene a) nebo b) (nové budovy a větší rekonstruované). 
 

- provozovatelé budov využívaných pro účely školství, 

zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a 

stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního 

hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné 

správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2 jsou povinni 

umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově. 
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PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění 

- poslední změna je zákon 318/2012 Sb. 

 

- Platnost od 1.1. 2013, možná 3 měsíce odklad 

 

Na každý prodej či pronájem nemovitosti 

 

Prováděcí vyhláška (148/2007 Sb. – zatím není) 
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Důvody vedoucí k PEN 

 

- Snižovat energetickou náročnost budov 

- Snižovat náklady na energie 

- Ukazovat veřejnosti energetickou náročnost budov 

- Zvyšovat využívání obnovitelných zdrojů energie 

- Zvyšovat povědomí veřejnosti o spotřebě energie při 

provozu budovy 
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PEN – kdy je potřeba: 

 

- při výstavbě nových budov a při větších změnách 

dokončených budov 

  

u budov užívaných orgánem veřejné moci (OÚ, školy, 

nemocnice, policejní služebny…) 

nad 500 m2 od 1.7. 2013 

nad 250 m2 od 1.7. 2015 

  

u obytných a administrativních budov s plochou 

nad 1 500 m2 od 1.1. 2015 

nad 1 000 m2 od 1.1. 2017 

do 1 000 m2 od 1.1. 2019 
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PENB – kdy je potřeba: 

  

při prodeji budovy nebo ucelené části budovy nebo jednotky 

(přechodně lze při prodeji jednotky toto nahradit fakturami 

za energie za poslední 3 roky provozu) 

  

při pronájmu budovy 

  

od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy nebo 

jednotky 

  

při jednání o koupi nebo pronájmu a v inzerátech na koupi a 

pronájem 
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Kontrola kotlů a klimatizace: 

 

majitel nebo provozovatel kotle o výkonu nad 20 kW (mimo 

samostatně topené byty a rodinné domy) si musí nechat 

provést kontrolu účinnosti kotle 

 

majitel nebo provozovatel klimatizace o příkonu nad 12 kW 

si musí nechat provést kontrolu účinnosti klimatizace 

(nevztahuje se na technologické části) 

  

Upozornění: Za nesplnění zákona může být uležena 

pokuta dle konkrétního přestupku 50 000 až 100 000 Kč. 
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PEN výpočtově: 

 

U novostaveb potvrzení požadovaných parametrů budovy 

U stávajících staveb  analýza stávajícího stavu objektu 

Posouzení možnosti zlepšení stavu budovy 

Posouzení možnosti využití obnovitelných zdrojů 
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PENB 

 

Dříve fixní požadavek, nyní referenční budova 

 

Hodnotí se: 

a) celková primární energie za rok 

b) neobnovitelná primární energie za rok 

c) celková dodaná energie za rok 

d) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, 

chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé 

vody a osvětlení za rok 

e) průměrný součinitel prostupu tepla 

f) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na 

systémové hranici 

g) účinnost technických systémů 
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ČSN EN ISO 13 790 – Výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení, ČSN EN 15316-1 – 

Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností 

soustavy – Část 1: Všeobecné požadavky, ČSN EN 15316 – 2 Tepelné soustavy v budovách – 

Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 2-1: Sdílení 

tepla pro vytápění, Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění, ČSN EN 15316-4-1 – Tepelné soustavy v 

budovách – výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinnosti soustavy – Část 4-1: 

Zdroje tepla pro vytápění, kotle, Část 4-2:  Výroba tepla na vytápění, tepelná čerpadla, Část 4-3: 

Výroba tepla na vytápění, tepelné sluneční soustavy, Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, 

kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, 

účinnosti a vlastnosti dálkového vytápění a soustav o velkém objemu, Část 4-6: Výroba tepla na 

vytápění, fotovoltaické systémy, Část 4-7: Zdroj tepla na spalování biomasy, Část 4_8: Otopné 

soustavy, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění. ČSN EN 13465 – Větrání budov – 

Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích, ČSN EN 15241 – Větrání budov – 

Výpočtové metody ke stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v komerčních 

budovách, ČSN EN 15242 – Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v 

budovách včetně filtrace, ČSN EN 15243 – Větrání budov – Výpočet teplot v místnosti, tepelné 

zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy, ČSN EN 15 243 – Větrání budov – Výpočet 

teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy ČSN EN 15316-3 

- Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a 

účinností soustavy: Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr 

vody),  Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody a Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava, ČSN EN 

15193 Energetické hodnocení budov – Energetické požadavky na osvětlení 
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Větší změna budovy – více jak 25 % obálky budovy: 

 

Splnit buď požadavek na celou budovu nebo 

 

Splnit doporučené součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 a 

účinnosti systémů vytápění 
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Možné příští dotace: 

 

- Zelená úsporám II 

- Zlepšování veřejného osvětlení 
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