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Zákon 406/2000

Sb. o hospodaření energií

Energetické průkazy a snižování energetické náročnosti budov
Obec, město, státní majetek
Povinnost označení objektů energetickým štítkem v rámci energetického průkazu.
Zajistit zpracování energetického auditu pro objekty určené ke snížení energetické náročnosti budov.
Zajistit snížení energetické náročnosti budov.

Energetický průkaz
Zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od:
1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2,
1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m'.

Energetický audit
Zajistit

zpracování

energetického

auditu

a jeho

stanovených

opatření

v souladu

se zákonem

a platným

prováděcím předpisem:
- budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní
roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem;
- splnit opatření nebo část opatření vyplývající z energetického auditu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Státní
energetické inspekce v případě, že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace.

Snižování energetické

náročnosti budov

Kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 je splnění požadavků na energetickou náročnost budovy
s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci
nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále jen "orgán veřejné moci") a jejíž celková energeticky vztažná plocha
bude
větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016,
větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,
menší než 350 rrr', a to od 1. ledna 2018.
Co z těchto VÝše uvedených povinností vyplývá?
V první řadě je třeba se připravit na označování všech objektů v majetku obcí a měst, které město pronajímá, užívá
pro svou vlastní potřebu v rámci administrativní

správy a dále při samotném prodeji.

Výše uvedená data ukládají za povinnost vystavení energetického štítku (šipkovníku) na viditelném přístupné
prostranství, nejlépe v přístupových prostorách či chodbách u vchodu.
Dále pak je třeba zahájit zpracování energetických auditů u větších budov, kde je dle platné vyhlášky vyšší spotřeba
energií, než je samotnou vyhláškou stanovena hranice. Samotný energetický audit je však zpracovat tak, aby s ohledem
na další povinnost, kterou je snižování energetické náročnosti budov, byla splněna podmínka, aby bylo v rámci auditu
navrženo několik optimalizačních

vyhodnocení

z hlediska snížení energetické

náročnosti

a případné

zvýšení

energetické účinnosti technologií.
Jelikož je od roku 2015 zaveden pro všechny objekty státní správy tzv. energetický monitoring, je třeba veškeré audity
a přípravné fáze vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov udělat s maximální přesností a kvalitou vedoucí
k samotnému snížení energetické náročnosti a dále je třeba zpracovat případné projektové záměry na revitalizaci
objektů samotných s následnou výměnou technologií z oblasti obnovitelných zdrojů.

Povinnost zpracování energetického průkazu pro
obce a města, státní správu?
Připravili jsme pro Vás přehled, kdy se Vás týká povinnost zpracování energetického prukazu od 1. července
2013, abyste se vyhnuli současným či budoucím problémům, pokud by energetický průkaz nebyl vystaven pro
objekty, který vlastní obec či město.

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy se týká, pokud:

•

Objekt je majetkem státní správy, města či obce a spadá do terminového zařazeni níže uvedeného.

•

Objekt administrativniho či bytového charakteru dle níže uvedeného zařazení.

•

Objekt je provozován státní správou nebo se pronajímá jinému subjektu.

Obecně je povinnost zajistit průkaz energetické náročnosti budovy od 1. července 2013 pro všechen svuj majetek
vyjma technických budov, které nelze posoudit energeticky provozované budovy.

Povinnost snížení energetické náročnosti budov
Vedle samotné povinnosti zajištění energetických prukazu pro majetek obci a měst je státni majetek zatížen
povinnosti snižovat do roku 2020 u svých provozovaných

budov energetickou

náročnost formou ruzných

programů na revitalizace, dotačními programy, EPC a energetickým managementem.
Jestliže se již letos chystáte vynaložit určité finanční prostředky na tvorbu energetických průkazů, je třeba

SI

uvědomit, že tím celá tato záležitost vůbec nekončí. U budov státní správy, bytových domu či polyfunkčních
budov bude nutné navrhnout u samotného posouzeni objektu efektivní způsob revitalizace a snížení nákladů na
provoz budov. Zde však není možné realizovat tato opatření tak, že se papírově a výpočtem stanovi jakékoliv
uspokojivé vyjádření hodnot, které budou znamenat další výdaje na projektovou činnost a diagnostiku objektu.
Naše nabídka je zaměřena právě do této oblasti s tím, že již při samotném vzniku energetického prukazu bude
proveden detailni průzkum nemovitosti a konkrétně zapracován návrh na revitalizaci objektu k jejimu snížení
energetické náročnosti a především proveditelnosti těchto navržených opatření

Co z tohoto vyplývá? Snížení

výdajú na zajištění komplexniho energetického servisu a zajištění servisu energetického managementu nebo
žádostí z dotaci na OPŽP nebo EPC managementu.
Termínový přehled pro zajištění energetických

průkazů:

Povinnost PENB

Termín:

Administrativní budovy státní správy s plochou větší než 500 m~

1.7.2013

Administratívní budovy státni správy s plochou větší než 250 m~

1.7.2015

Bytové a administrativni budovy s plochou větší než 1500 m:.!

1.1.2015

Bytové a administrativní budovy s plochou větší než 1000 m~

1. 1.2017

Bytové a administrativní budovy s plochou menší než 1000 ml

1. 1. 2019

Terminový přehled pro zajištěni sniženi energetické náročnosti budov:
Povinnost sniženi energetické náročnosti objektů a budov

Termin:

Administrativní budovy státní správy s plochou větší než 1500 m;l

1.1.2016

Admínistrativní budovy státnf správy s plochou větší než 350 m;l

1.1.2017

Administrativni budovy státní správy s plochou menši než 350

m;l

V případě potřeby zajištění PENB mě prosím kontaktujte

1. 1. 2018

a ve spolupráci

s firmou Comfort Space ,a.s. Vám připravíme cenovou nabídku pro povinný
objekt:

Za Remax Exc/usive: Ing. David Bíža, tel. 739259995, david.biza@remax.cz

