
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekční  

a inženýrská činnost 

Úspory energií a 

energetická efektivita Odborné služby 

Průkaz energetické náročnosti budovy 

(PENB)  

 

V souvislosti velkou s novelou zákona č. 406/2000 Sb. - Zákon o hospodaření energií 
je s účinností od 1. ledna 2013 vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek 
povinen zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (laickou veřejností často 
nesprávně nazýván jako energetický štítek budovy) při prodeji budovy nebo ucelené 
části budovy a při pronájmu budovy. 
 

• Provedení energetického hodnocení a zpracování 
průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) 

• Návrh a optimalizace energeticky úsporných 
opatření 

• Projekční a inženýrské činnosti 

• Zajištění dotaci z programu Nová zelená úsporám 

 

 

Od 1. ledna 2013 - při prodeji budovy nebo její 
ucelené části (například bytu) a při pronájmu domu. 
Od 1. července 2013 - Budovy užívané orgány 
veřejné moci (například krajské, městské a obecní 
úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, 
soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou 
větší než 500 m2. 
Od 1. ledna 2015 - stávající bytové domy nebo 
administrativní budovy s celkovou energeticky 
vztažnou plochou větší než 1 500 m2. 
Od 1. července 2015 - budovy užívané orgány 
veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou 
plochou větší než 250 m2. 
Od 1. ledna 2016 - při pronájmu ucelené části 
budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně 
družstevních domů.  
Od 1. ledna 2017 Stávající bytové domy nebo 
administrativní budovy s celkovou energeticky 
vztažnou plochou větší než 1 000 m2. 
Od 1. ledna 2019 Stávající bytové domy nebo 
administrativní budovy s celkovou energeticky 
vztažnou plochou menší než 1 000 m2. 
Od 1. ledna 2019 Stávající rodinné domy vztažnou 
plochou menší než 350 m2. 
 
 

Společnost VIA ALTA a.s. se zaměřuje na koncentraci lidského potenciálu, znalostí  
a zkušeností s cílem poskytnout svým zákazníkům komplexní inženýrská  
a dodavatelská řešení, projekční a inženýrské služby a odbornou podporu v oblasti 
průmyslu, energetiky, pozemních, dopravních a inženýrských staveb, ekologie  
a environmentálních technologií. Ve spolupráci s výzkumnými partnery provádí vlastní 
výzkumné a inovační aktivity a odborné a expertní poradenství, studie a analýzy v 
oblasti techniky, stavebnictví, strojírenství, ekologie a energetiky. 
 
 

http://www.via-alta.cz 

VIA ALTA a.s. 
Okružní 963/5 
674 01 Třebíč 
Česká republika 
tel.: +420 568 84 6601 
fax: +420 568 420 905 
e-mail: info@via-alta.cz 
http://www.via-alta.cz 


