
PRŮKAZY  ENERGETICKÉ  NÁROČNOSTI  BUDOV 
 
S účinností od 1. ledna 2009 vznikla stavebníkům a vlastníkům budov nová povinnost ze zákona o 

hospodaření energií č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to zajistit takzvaný průkaz 

energetické náročnosti budov (PENB). Novela zákona 406/2000 Sb. z roku 2012 přinesla m.j. i změnu 

požadavku na pořizování PENB.  

 

Povinnost zpracovat PENB dle zákona 406/2000 Sb., ve znění novely 318/2012 Sb., je při výstavbě 

nových budov nebo při větších změnách dokončených budovy v případě, a dále u budov užívaných 
orgánem veřejné moci s energeticky vztažnou plochou nad 500 m

2
 od července 2013 a nad 250 m

2
 

od července 2015, u ostatních užívaných bytových domů nebo administrativních budov 
s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m

2
 od ledna 2015, nad 1000 m

2
 od ledna 2017 a ostatní od 

ledna 2019. Povinnost zpracovat PENB je definována u všech budov také při prodeji či pronájmu 

budovy, a to od ledna 2013 a u pronájmu části budovy od ledna 2016. V budovách užívaných 

orgánem veřejné moci, například školy nebo budovy veřejné správy, musí být grafická část průkazu 

vystavena na veřejně přístupném místě. Obdobné průkazy jsou zaváděny v celé Evropské unii. 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokumentem, který vyhodnocuje spotřebu energie 

nutné pro provoz budovy. PENB poskytuje informace o celkové energetické náročnosti budovy. 

Celková energetická náročnost budovy je stanovena celkovou roční dodanou energií do budovy v GJ 

potřebnou na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím 

standardizovaném užívání bilančním hodnocením. 

 

Výstupem PENB je protokol zahrnující popis budovy, důležité hodnoty potřebné pro výpočet a 

definici budovy. Tento protokol prokazuje energetickou náročnost budovy. Nedílnou součástí je také 

grafické znázornění energetické náročnosti budovy. ENB je definována 7 klasifikačními třídami A až G 

(mimořádně úsporná až mimořádně nehospodárná). Hranice jednotlivých klasifikačních tříd jsou 

udávány v kWh/m
2
 a odlišují se dle typu budovy.  Platnost PENB je 10 let. 

 

Prováděcím předpisem, který určuje formu a způsob vypracování průkazu energetické náročnosti 

budovy, je vyhláška č. 78/2013 Sb (dříve vyhl. 148/2007 Sb.). Průkazy energetické náročnosti budov 

mohou zpracovávat pouze zákonem definované osoby. Jsou jimi energetičtí specialisté mající 

osvědčení od Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Seznam těchto oprávněných osob je 

k dispozici na internetových stránkách MPO.  

 

 
 
 
 
 



Grafické znázornění průkazu do roku 2013. 
 

 
 
 
Grafické znázornění průkazu od roku 2013. 
 

  


