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CITYPLAN spol. s r.o.
Středisko energetiky a životního prostředí

- Energetické audity – bytové domy
- průmyslové objekty
- nemocnice
- MVE, výměníkové stanice
- a další

- od roku 2000 celkem zpracováno přes 450 EA
- ÚEK, Akční plány, Krizové řízení a strategická
bezpečnost

– JčK, OK, PK,StK, Vysočina, řada měst
- Studie proveditelnosti
- Technické, ekonomické a environmentální analýzy
- Poradenství v oblasti nízkoenergetické výstavby
- Účast v mezinárodních projektech EC

     - Posuzování vlivů na životní prostředí
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 2002/91/ES o energetické náročnosti

budov (EPBD)
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Článek 4 – požadavky na EN

• nové a stávající budovy
• budovy, na které nebudou požadavky

kladeny:
památky, církevní budovy, dočasné, 

rekreační, průmyslové, zemědělské,
budovy s užitnou pl. do 50 m2
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• Splnění minimálních požadavků na EN
• Podlahová plocha větší než 1000 m2

 posoudit - OZE
- Kogenerace (CHP)
- CZT (i zásobování chladem)
- Tepelné cerpadlo

Článek 5 – Nové budovy
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Článek 6 – Stávající budovy

• při větší renovaci budov s užitnou plochou
nad 1000 m2 snížení EN, je-li to technicky,
funkčně a ekonomicky vhodné

• platí pro celou budovu nebo její části s
cílem snížení EN
• Budovy  více než 40 % konečné spotřeby

energie v EU
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Článek 7 – Certifikát EN

• certifikát ne starší 10 let při výstavbě,
prodeji, změně stavby nebo pronájmu

• certifikace bytů k samostatnému užívání na
základě c. budov se společnou OS nebo
posouzení srovnatelného bytu

• obsah certifikátu  porovnatelnost
• veřejné budovy nad 1000 m2 zveřejní

certifikát na dobře viditelném místě
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Článek 10 – Nezávislí odborníci

• kvalifikovaní a nebo autorizovaní odborníci
– Ponecháno na jednotlivých členských státech
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Článek 15 - Transpozice

• do 4.1.2006
• možná dodatečná lhůta 3 let v případě

nedostatku odborníků pro plné uplatňování
čl. 7 – certifikace budov
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Zákon č.406/2000 Sb.
O hospodaření energií

Hlavní důvody novelizace zákona:
• směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov
(Energy Performance in Building Directive – EPBD).

• potřeba upřesnění stávajícího znění zákona

• Zákon č. 177/2006 Sb.

• Vyhláška č. 291/2001 Sb. (ve vývoji)

• Vyhláška č. 152/2001 Sb.



www.cityplan.cz

§ 6a – Energetická náročnost budov

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek5)

musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a
splnění porovnávacích ukazatelů, které stanoví  prováděcí právní
předpis6a), a dále splnění požadavků stanovených příslušnými
harmonizovanými českými technickými normami. Prováděcí právní
předpis stanoví požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací
ukazatele, metodu výpočtu energetické náročnosti budovy a podrobnosti
vztahující se ke splnění těchto požadavků. Při změnách dokončených
budov jsou požadavky plněny pro celou budovu nebo pro změny systémů
a prvků budovy.

   realizacní povinnost
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§ 6a – Energetická náročnost budov

(2) Splnění požadavků podle odstavce 1 dokládá stavebník, vlastník
budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické
náročnosti budovy (dále jen „průkaz“), který musí být přiložen při
prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.
Průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle
prováděcího právního předpisu při

• výstavbě nových budov
• při větších změnách dokončených budov s celkovou

podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich
energetickou náročnost 

- změna spotřeby energií = 25% původní spotřeby
- renovace = 25% obvodového pláště budovy

• při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí
(když a) nebo b))



www.cityplan.cz

§ 6a – Energetická náročnost budov

(4) Součástí průkazu nové budovy nad 1000 m2 celkové podlahové
plochy musí být výsledky posouzení technické, ekologické a
ekonomické proveditelnosti alternativních systémů vytápění, kterými
jsou

• decentralizované systémy dodávky energie založené na energii
z obnovitelných zdroju

• kombinovaná výroba elektriny a tepla
• dálkové nebo blokové ústrední vytápení, v prípade potreby

chlazení
• tepelná cerpadla.
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§ 6a – Energetická náročnost budov

(5) Obsah průkazu a způsob jeho zpracování, včetně využití již
zpracovaných energetických auditů podle § 9, stanoví prováděcí

právní předpis.

• Nutná jasná, průkazná a transparentní metodika pro
zpracování EP  porovnatelnost výsledku

• U nekterých již zpracovaných EA nelze zarucit jednotnou
metodiku jejich zpracování (napr. SEN X STN atd.)

• Zpracovatel EP je zodpovedný i za prevzaté hodnoty

• V EA chybí nekterá hodnocení (napr. chlazení)

   využitelnost výsledku EA pro EP je problematická
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§ 6a – Energetická náročnost budov

(6) Provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví,
kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb,
zákaznických stredisek odvetví vodního hospodárství, energetiky,
dopravy a telekomunikací a verejné správy o celkové podlahové ploše
nad 1000 m2  jsou povinni umístit prukaz na verejne prístupném míste
v budově do 4 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.

1. ledna 2009
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§ 6a – Energetická náročnost budov

(7) Průkaz může vypracovávat pouze osoba oprávněná podle § 10 nebo
osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu4d, přezkoušená
ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností
jeho vypracování

• Energetický auditor

• Autorizovaný inženýr 
(§5 odst. 3 písm. a), e) a f) zákona 360/1992 Sb.

- Pozemní stavby
- TZB
- Technika prostredí staveb

•  vydání osvědčení s identifikačním číslem
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§ 6a – Energetická náročnost budov

(8) Požadavky podle odstavce 1 nemusí být splněny při změně dokončené
budovy v případě, že vlastník budovy prokáže energetickým auditem,
že to není technicky a funkčně možné nebo ekonomicky vhodné s
ohledem na životnost budovy, její provozní účely nebo pokud to
odporuje požadavkům zvláštního právního předpisu6). Požadavky
podle odstavce 1 nemusí být dále splněny u budov dočasných
s plánovanou dobou užívání do 2 let, budov experimentálních, budov
s občasným používáním, zejména pro náboženské činnosti, obytných
budov, které jsou určeny k užívání kratšímu než 4 měsíce v roce,
samostatně stojících budov o celkové podlahové ploše menší než
50 m2 a budov obsahujících vnitřní technologické zdroje tepla.
Požadavky dále nemusí být splněny u výrobních budov
v průmyslových areálech, u provozoven a neobytných zemědělských
budov s nízkou roční spotřebou energie na vytápění6a).
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§ 12 – Přestupky a správní delikty

do 100 tis. 
- nezajistí splnení požadavku na energetickou nárocnost
budovy a neprokáže energetickým auditem technickou a
funkcní nemožnost ci ekonomickou nevhodnost jejich
splnení
- nemá EA

do 1 mil.
- neumístí EP na prístupném míste ve stanovené lhute 
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Nutné předpoklady

• Novelizace vyhlášek č. 291/2001 Sb. a č.152/2001 Sb.
- metodika výpočtu

- doplnit data a požadavky pro hodnocení EN 
    (např. klimatologie a referenční požadavky)
- rozšířit hodnocení i na osvětlení a chlazení

• Návaznost na ostatní prováděcí předpisy
- motivačních opatření – náklady na úsporná opatření mezi 
  přímé výdaje
- snížení DPH u investic do prokazatelného snížení EN
- atd.
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Průkaz podle CEN (prEN 15 217)
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Děkuji za pozornost.

Ing. Jan Kárník
CityPlan spol. s r.o.

+420-221 184 215
jan.karnik@cityplan.cz


