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Průkaz energetické náro čnosti budovy a jeho 
aplikace v praxi 

Zpracovatel: Ing. arch. Jiří Gerö 
Školitel: Doc.ing. Miloslav Meixner, Csc. 

Ústav stavitelství 
 

Od 1.1.2009 platí podle zákona č. 177/2006 Sb., kterým se mění zákon          
č. 406/2000 Sb., nová povinnost  pro stavebníky a vlastníky budov, která má zajistit 
splnění požadavků  na energetickou náročnost budovy. 1)  Splnění těchto požadavků 
stanovených zákonem se dokládá tzv. Průkazem energetické náročnosti budovy 
zpracovaným podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. 
Výsledky energetického hodnocení budovy zobrazuje Energetický štítek budovy. 
Vznik této certifikace vzešel z dohody zástupců Evropské Unie.  V Evropské Unii je 
povinné označování výše spotřeby u veřejných i privátních budov, které je zakotveno 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES, o energetické náročnosti 
budov.   

Průkaz a štítek energetické náročnosti budovy musí být podle vyhlášky            
č. 499/2006 Sb., o  dokumentaci staveb, přílohy 1, bodu D, písm. b) součástí 
projektové dokumentace pro stavební povolení. 

Průkaz energetické náročnosti budov se zabývá výší spotřeby energie          
na vytápění, chlazení, větrání, ohřevu teplé vody a osvětlení. Důležitou součástí je 
vyhodnocení energetických přínosů a zisků z obnovitelných či netradičních zdrojů 
energie. Těmito zdroji se rozumí zejména tepelná čerpadla, solární tepelné a 
fotovoltaické systémy. PENB se nezabývá vyhodnocením spotřeby pitné vody, i když 
na její čerpání, úpravu a rozvod je nutno také vynaložit nemalé množství energie.  

Finálním výsledkem pracného a složitého výpočtu je grafický štítek, který je 
podobný těm, jaké známe např. z ledniček. Stavební úřad je oprávněn vydat stavební 
povolení pouze na stavby, které odpovídají klasifikaci A (mimořádně úsporná), B 
(úsporná) nebo v nejhorším případě C (vyhovující). 

 
Ukázka štítku zpracovaného pro konkrétní objekt. 
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Podkladem pro výpočet PENB je projektová dokumentace pro stavební 
povolení. V projektu pro stavební povolení ale není například známo, jaké účinnosti 
dosáhnou ve skutečnosti nainstalovaná zařízení, může také dojít k jejich záměně.     
U osvětlení se berou měrné hodnoty osvětlenosti místností a neberou se v potaz 
skutečně nainstalované příkony žárovek, dokonce se nezapočítávají energetické 
nároky na provoz ostatních elektrospotřebičů. Skladby konstrukcí a výplně otvorů se 
posuzují podle toho, jak jsou navrženy projektantem v dokumentaci. 

Při realizaci stavby se ale např. z finančních důvodů častěji sáhne 
k lacinějšímu řešení, kdy se nahradí trojskla s vynikajícími tepelně technickými 
vlastnostmi za horší dvojskla či v důsledku technologické nekázně na stavbě 
vzniknou tepelné mosty apod.   

Ve výpočtovém softwaru nejsou zahrnuty provozní kriteria jako například 
počet osob v domě či jak dlouho se bude svítit. Jednoduše řečeno neznáme a ani 
nemůžeme znát přesné chování uživatelů objektu. V úvahu se neberou ani skutečné 
klimatické údaje pro danou lokalitu, ale standardizované obecné výpočtové hodnoty.  

Dalším problémem je nejednotná metodika výpočtu, kdy každý výpočtový 
program pracuje jinak a tak může docházet ke zkresleným výsledkům výpočtu. 
Dokonce i s jedním softwarem můžeme dosáhnout velkého výpočtového rozptylu       
u posuzovaného objektu v závislosti na tom, jaké odchylky hodnot dosadíme. PENB 
je tedy přesně spočítaným modelem, který ale vychází z teoretických, odhadovaných 
či zprůměrovaných  údajů, které známe či odhadujeme ve fázi projektu pro stavební 
povolení. Tento stupeň dokumentace ale mnohdy neodpovídá skutečné podobě 
realizovaného díla.  

Má tedy smysl vypracovávat výše zmíněný výpočet v této fázi projektu? 
Nebylo by vhodnější provést PENB na základě prováděcího projektu či ještě lépe až 
po dokončení stavby a vycházet  tak při výpočtu ze skutečných hodnot a parametrů?  

Pokud by byl PENB spočítán na základě prováděcího projektu, tak se určitě 
dostaneme k přesnějším hodnotám, ale zase nikde není jistota, že realizována 
stavba bude zcela v souladu s tímto projektem a přesný výpočet by tak pozbyl 
smyslu. Navíc dle stavebního zákona není stavebník povinen nechat zpracovat 
prováděcí projekt a často staví podle projektu pro stavební povolení. 

Z výše uvedeného vyplývá, že jako optimální řešení se jeví nechat zpracovat 
PENB až po dokončení stavby a následném provozu. Ve výpočtu by se kalkulovalo 
se skutečnými parametry zabudovaných materiálů, či by se výpočet vůbec 
neprováděl, neboť reálná energetická náročnost objektu by byla zcela zřejmá z faktur 
za energie. Budova by byla klasifikována do jednotlivých kategorií až následně; 
stavby spadající do kategorií A, B a C by mohly být daňově či jinak zvýhodněny.  

V zájmu každého investora je už dnes samozřejmě postavit objekt s co 
nejmenší energetickou náročností. Ale tím, že by budova opravdu byla např. 
v kategorii A, by na tom investor mohl vydělat hned dvakrát. Jednak by platil málo za 
energie a pak by mohl být třeba daňově zvýhodněn. Ostatně až do konce loňského 
roku byly s časovým omezením daňově osvobozeni poplatníci u staveb, u kterých 
byly provedeny změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními 
úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení.   
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Obecně lze konstatovat, že PENB se provádí v dosti rané fázi projektu, což 
má za následek, že vypočtené hodnoty jsou hypotetické. Jedná se o teoretický 
zoptimalizovaný model, což se také ukazuje v praxi, neboť nikdo nemá povinnost 
informovat zpracovatele o reálné spotřebě analyzovaného objektu, chybí zpětná 
vazba. Nezanedbatelnou skutečností jsou i náklady na tento složitý výpočet, který 
provádějí například energetičtí auditoři nebo autorizované osoby přezkoušené 
ministerstvem. Cena PENB se stanovuje individuálně každým zpracovatelem dle 
typu, velikosti objektu a množství energetických zdrojů. Částka ovšem není nízká. 

Ačkoliv hlavním principem nové právní úpravy bylo docílení souladu 
s evropskou směrnicí o energetické náročnosti budov, v konečném důsledku tato 
změna přinesla z praktického pohledu investorům spíše těžko pochopitelné zvýšení 
finančních nároků na splnění kritérií pro vydání stavebního povolení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozn.: 1) Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce stanovuje ČSN 73 0540-2. 




