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Zpracování energetického auditu, projektu na revitalizaci domu a průkazu energetické 

náročnosti budovy pro rodinné a bytové domy 

 

Energetický audit ( EA ) řeší úsporu energie domu, porovnává spotřebu energie stávajícího 

stavu domu a spotřebu energie po provedení navržených opatření ( např. výměna oken, 

zateplení fasád, zateplení střechy apod. ). Dle nákladů nutných na provedení daných opatření ( 

investiční náklady ) a dle úspory energie, které tyto opatření přinesou , je zde vyčíslena 

návratnost investic. 

Cena energetického auditu pro bytový dům: od 40 tis.Kč dle rozsahu 

Doba zpracování celkem cca 4 týdny od předání podkladů 

Podklady nutné ke zpracování : 

- půdorysy a řez objektu 

- skladba obalových konstrukcí (střechy, obvodového pláště, podlah) 

- informace o energetických vstupech do objektu (topném systému, přípravě teplé vody, 

osvětlení atd.) 

- vyčíslení spotřeby energie domu v GJ (za již uzavřené poslední 3 roky) a cena v Kč 

vyplývá z fakturace: spotřeba na vytápění, spotřeba TV, spotřeba el.energie ( osvětlení 

společných prostor, výtahy ) 

- počet bytů  

- odhad investičních nákladů nutných k provedení opatření příp. výsledky z výběrových 

řízení (může vyjít i ze zpracované PD ) 

 

Při zpracování  energetického auditu úzce spolupracujeme s kolegy z fakulty stavební ČVUT 

katedry technických zařízení budov, odborným auditorem je vedoucí této katedry  Prof. Karel 

Kabele CSc. 

 

Projektová dokumentace na revitalizaci domu na dodatečné zateplení obálky bytového 

domu obsahuje průvodní zprávu, stavební a statickou část  ( technická zpráva a výkresy 

včetně detailů zateplení a barevného ztvárnění fasády ), tepelně technické posouzení  - 

vychází z výsledku energetického auditu ,  část požární ochrana, POV. Rámcová kalkulace 

nákladů. 

Cena dohodou dle stupně projektu a rozsahu . 

Doba zpracování celkem cca 4 týdny od předání podkladů 
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Průkaz energetické náročnosti  budovy (PENB) – od 1. 1. 2009 je povinnou součástí 

dokladové části projektové dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení a od 

1.1.2013 dle novely zákona o hospodaření energie nutný k prodeji a pronájmu celé budovy ( 

od 1.1.2016 nutný i k pronájmu ucelené části budovy – bytové jednotky). Výjimkou jsou 

pouze stavby s podlahovou plochou (dle zákona „celkovou energeticky vztažnou plochou“) 

do 50 m
2
, stavby pro rodinnou rekreaci, stavby dočasné, stavby užívané k náboženským 

účelům a průmyslové a zemědělské stavby s velmi malou spotřebou energie. PENB 

zpracovaný pro budovu platí také pro její ucelenou část. Vlastník jednotky tedy žádný 

samostatný PENB zpracovávat nebude, měl by ho získat od vlastníka budovy nebo 

společenství vlastníků jednotek. 

předpis k zákonu o hospodaření s energií 406/2000 Sb, od 1.1.2013 je platná  novela č. 

318/2012 Sb. Při nesplnění požadavků zákona je možné vystavit pokutu až 200 000 Kč. 

Podrobnosti by měl stanovit prováděcí předpis, který však  ještě nebyl vydán. 

 

Cena PENB : pro rodinný dům od 4,5 tis.Kč dle rozsahu, pro bytový dům od 8,5 tis.Kč dle 

rozsahu 

Doba zpracování do 1 týdne od předání podkladů a prohlídky na místě 

 

 

Zpracuje: Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby  a Energetický expert – oprávnění  

MPO k vypracovávání průkazů energetické náročnosti budovy  
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