
VII. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

čl. I. bod 5  V § 2 odst. 1 písmeno o) zní: 

„o) energetickým auditem systematická kontrola a analýza užití a spotřeby energie v energetickém 
hospodářství, která umožní identifikovat a kvantifikovat možnosti nákladově efektivní úspory energie 
a jehož výstupem je písemná zpráva,“ 

32010L0027 Článek 2 
odst. 25 

"energetickým auditem" systematický postup za účelem 
získání dostatečných znalostí o stávajícím profilu energetické 
spotřeby určité budovy či skupiny budov, průmyslového nebo 
obchodního provozu nebo zařízení a soukromé nebo veřejné 
služby, který identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově 
efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních; 

čl. I. bod 6 V § 2 odst. 1 písm. s) se slova „upravovaným vnitřním prostředím“ nahrazují slovy „požadovanou 
vnitřní výpočtovou teplotou“. 

32010L0027 Článek 2 
odst. 10 

"celkovou užitnou podlahovou plochou" podlahová plocha 
budovy nebo části budovy, v níž se používá energie k úpravě 
vnitřního prostředí; 

čl. I. bod. 29 V § 7a odst. 1 písm. d) se slova „užívané orgánem veřejné moci“ zrušují a slova „odstavce 1 písm. a) 
až c)“ se nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 2 a  je často navštěvovaná veřejností“ 

32010L0031 Čl.13 odst. 1 
a 2 

1. Členské státy přijmou opatření k tomu, aby tam, kde 
celkovou užitnou podlahovou plochu budovy, pro kterou byl 
vydán certifikát energetické náročnosti podle čl. 12 odst. 1, 
větší než 500 m 2 užívají orgány veřejné moci a často ji 
navštěvuje veřejnost, byl certifikát energetické náročnosti 
vystaven na nápadném místě dobře viditelném veřejnosti.  
Dne 9. července 2015 se tato hraniční hodnota 500 m 2 sníží 
na 250 m 2 .  
2. Členské státy vyžadují, aby tam, kde celkovou užitnou 
podlahovou plochu budovy, pro kterou byl vydán certifikát 
energetické náročnosti podle čl. 12 odst. 1, větší než 500 m 2 
často navštěvuje veřejnost, byl certifikát energetické 
náročnosti vystaven na nápadném místě dobře viditelném 
veřejnosti. 
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čl. I. bod. 30 V § 7a odst. 2 úvodní část ustanovení zní: 

„Vlastník budovy, většinový vlastník, společenství vlastníků jednotek a v případě, že společenství 
vlastníků nevzniklo, správce budovy v bytovém spoluvlastnictví, jsou povinni“ 

32010L0031 Článek 12 
odst. 1 

 1. Členské státy zajistí, aby byl certifikát energetické 
náročnosti vydán pro:  
a) budovy nebo ucelené části budov při výstavbě, prodeji nebo 
pronájmu novému nájemci a  
b) budovy, kde celkovou užitkovou podlahovou plochu větší 
než 500 m 2 užívá orgán veřejné moci a kde je tato plocha 
často navštěvována veřejností. Dne 9. července 2015 se tato 
hraniční hodnota 500 m 2 sníží na 250 m2.  
Požadavek na vydání certifikátu energetické náročnosti v 
případě dotčené budovy nebo ucelené části budovy se 
neuplatní, je-li k dispozici certifikát vydaný podle směrnice 
2002/91/ES nebo podle této směrnice a je-li tento certifikát 
platný. 

čl. I. bod. 35 V § 7a odst. 4 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: 

„f) obsahovat doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, s výjimkou průkazu, při 
jehož zpracování dojde k prokázání dosažení mimořádně úsporné klasifikační třídy u celkové dodané 
energie budovy a neobnovitelné primární energie podle prováděcího právního předpisu.“ 

32010L0031 Článek 11 
odst. 2 

2. Certifikát energetické náročnosti obsahuje doporučení na 
snížení energetické náročnosti budovy nebo ucelené části 
budovy, které je optimální nebo efektivní vzhledem k 
vynaloženým nákladům, pokud ve srovnání s platnými 
požadavky na energetickou náročnost existuje pro taková 
zlepšení přiměřený potenciál.  
Doporučení obsažená v certifikátu energetické náročnosti 
zahrnují: 
a) opatření přijatá v souvislosti s větší renovací obvodového 
pláště budovy nebo technického systému nebo systémů 
budovy a  
b) opatření přijatá v souvislosti s jednotlivými prvky budov 
nezávisle na větší renovaci obvodového pláště budovy nebo 
technického systému nebo systémů budovy. 

čl. I. bod. 37 V § 7a odst. 7 se slova „včetně jednotky“ zrušují. 32010L0031 Článek 11 
odst. 6 

6. Certifikace ucelených částí budov může být založena na:  
a) společné certifikaci celé budovy nebo  
b) posouzení jiné srovnatelné ucelené části budovy s 
totožnými energetickými charakteristikami ve stejné budově. 
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čl. I. bod 44 (1) Energetickým specialistou je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného 

ministerstvem pro   

a) zpracování energetického auditu a energetického posudku,  

b) zpracování průkazu,  

c) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo  

d) provádění kontroly klimatizačních systémů. 
 

32010L0027 Článek 8 
odst. 1 

1. Členské státy prosazují, aby všichni koneční zákazníci měli 
přístup k energetickým auditům, které mají vysokou kvalitu, 
jsou nákladově efektivní a 
a) jsou prováděny nezávisle kvalifikovanými nebo 
akreditovanými odborníky na základě kvalifikačních kritérií 
nebo 
b) jsou prováděny a kontrolovány nezávislými orgány v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy. 
Energetické audity ve smyslu prvního pododstavce mohou být 
prováděny vnitropodnikovými odborníky nebo energetickými 
auditory za předpokladu, že dotyčný členský stát má vytvořen 
systém za účelem zajištění a kontroly jejich kvality, zahrnující 
případně i každoroční náhodný výběr alespoň statisticky 
významného procentního podílu ze všech energetických 
auditů, které provádějí. 
Za účelem zajištění vysoké kvality energetických auditů a 
systémů hospodaření s energií členské státy pro energetické 
audity zavedou transparentní a nediskriminační minimální 
kritéria založená na zásadách stanovených v příloze VI. 
Energetické audity nesmějí obsahovat ustanovení, která by 
bránila předávání nálezů auditu kterémukoli kvalifikovanému 
či akreditovanému poskytovateli energetických služeb, jestliže 
zákazník nemá námitky. 
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 (2) Ministerstvo na žádost udělí oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty 

a) fyzické osobě, která:  

1. složí odbornou zkoušku podle § 10a,  

2. je plně svéprávná,  

3. je bezúhonná podle odstavce 3 a  

4. odborně způsobilá podle odstavce 4,  

b) právnické osobě, která 

1. je držitelem oprávnění podle zvláštního právního předpisu, které se prokazuje uveřejněním 

ve veřejném rejstříku, 

2. určí alespoň jednu fyzickou osobu, která je k žadateli v pracovním nebo obdobném 

poměru, a která souhlasí s výkonem činnosti pro právnickou osobu. Tato určená osoba musí 

být držitelem oprávnění energetického specialisty k činnosti podle odstavce 1 a bude tuto 

činnost pro právnickou osobu vykonávat a 

3. doloží potvrzení, které nejsou starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti, že nemá  

I. evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo 

rozložení jeho úhrady na splátky u orgánů Finanční správy České republiky, nebo u orgánů Celní 

správy České republiky (dále jen „celní správa“), a 

II. evidován nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno splácení ve splátkách a žadatel 

není ani nebyl v prodlení se splácením splátek. 
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 (6) Energetický specialista je povinen  

a) předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie a zprávu o kontrole 

klimatizačního systému, průkaz, energetický audit a energetický posudek vlastníkovi budovy, 

společenství vlastníků jednotek nebo nájemci budovy,  

b) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se 

dozvěděl v souvislosti s prováděním činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a; získané skutečnosti nesmí použít ke 

svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby; zprostit energetického specialistu 

mlčenlivosti může pouze fyzická nebo právnická osoba, která zadala energetickému specialistovi 

provedení činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a, ministerstvo v případě § 10b, nebo stanoví-li tak zvláštní 

právní předpis, 

c) opatřit energetický audit, energetický posudek, průkaz nebo zprávu o kontrole provozovaného kotle a 

rozvodu tepelné energie nebo zprávu o kontrole klimatizačního systému vlastnoručním podpisem, svým 

jménem, svým identifikačním číslem, je-li mu přiděleno, číslem dokumentu vygenerovaným z evidence 

ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty a číslem oprávnění uděleným 

ministerstvem a datem zpracování,  

d) průběžně předávat způsobem umožňujícím dálkový přístup do evidence ministerstva o provedených 

činnostech energetických specialistů údaje týkající se energetického auditu, energetického posudku, 

průkazu, zprávy o kontrolách kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie a zprávy o kontrolách 

klimatizačních systémů minimálně v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem,  

(7) Energetický specialista, je dále povinen absolvovat pravidelné vzdělávací akce zařazené do 

průběžného aktualizačního vzdělávání podle § 10a (dále jen „průběžné vzdělávání“) v období do 3 let 

od udělení oprávnění energetického specialisty nebo od ukončení poslední periody průběžného 

aktualizačního vzdělávání a získat potřebný počet kreditů stanovený prováděcím právním předpisem 

účastí na vzdělávacích akcí průběžného aktualizačního vzdělávání.  

(8) Energetický specialista, který je držitelem oprávnění energetického specialisty jako právnická 

osoba, naplňuje povinnost podle odstavce 7 prostřednictvím jím určené osoby respektive určených 

osob. 
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 e) předkládat na vyžádání ministerstvu nebo Státní energetické inspekci dokumenty a informace 

vztahující se k činnostem podle § 6a, 7a, 9 a 9a a podklady pro zpracování zprávy o kontrole 

provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie a zprávy o kontrole klimatizačního systému, průkazu, 

energetického auditu a energetického posudku stanovené prováděcím předpisem,  

f) v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného zpracovávat energetický audit a 

energetický posudek, být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v 

souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný možným 

škodám, které lze reálně předpokládat; pojištění musí trvat po celou dobu výkonu činnosti,  

g) neprovádět činnost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud  

1. je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo má majetkovou účast v právnické 

osobě nebo fyzické osobě, která je vlastníkem nebo provozovatelem kotlů, rozvodů tepelné energie, 

klimatizačních systémů, budovy nebo její části nebo energetického hospodářství, které jsou předmětem 

kontroly nebo na které zpracovává energetický audit, energetický posudek nebo průkaz, nebo  

2. je osobou blízkou k osobám podle bodu 1,  

h) uchovávat po dobu 5 let podklady pro zpracování zprávy o kontrole provozovaného kotle a rozvodu 

tepelné energie a zprávy o kontrole klimatizačního systému, průkazu, energetického auditu a 

energetického posudku stanovené v prováděcích právních předpisech.  

i) oznámit ministerstvu do dvou měsíců od doby, kdy nastala, změnu skutečností rozhodných pro 
udělení oprávnění podle odstavce 1. 

   

čl. I. bod 40  (8) Subjekt, kterému nastala povinnost zajistit zpracování energetického auditu podle odstavce 1 a 2 

dále musí  

a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,   

b) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou podle odstavce 5 písm. a) bodu 2 a 

předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu 

jiného členského státu Unie.“ 

   

čl. I. bod 40  (1) Podnikatel, který v součtu s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílí na jeho základním 
kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %, a zaměstnává 250 a více osob ročně nebo vykazuje 
roční obrat vyšší než 1 300 milionů Kč a roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1 100 milionů Kč, má 
povinnost zajistit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství zpracování energetického 
auditu. Způsob stanovení parametrů rozhodných pro identifikaci povinnosti zpracovat energetický 
audit je stanoven prováděcím právním předpisem. Energetický audit je následně zpracován jednou za 4 
roky. Povinnost zajistit zpracování energetického auditu následně jednou za 4 roky nemá podnikatel, 
který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle 
harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá 
rozsahu zpracovaného auditu. 

32010L0027 Článek 8 
odst. 4 

4. Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a 
středními podniky, musely absolvovat energetický audit 
provedený nezávisle a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo akreditovanými odborníky nebo 
provedený a kontrolovaný nezávislými orgány v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy do 5. prosince 2015 a 
alespoň každé čtyři roky od data předchozího energetického 
auditu. 
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   Článek 8 
odst. 6 

6. Od požadavků odstavce 4 jsou osvobozeny podniky, které 
nejsou malými a středními podniky a které zavádějí systém 
hospodaření s energií nebo systém environmentálního řízení 
certifikovaný nezávislým orgánem podle příslušných 
evropských či mezinárodních norem, pokud členské státy 
zajistí, že příslušný systém řízení zahrnuje energetický audit 
na základě minimálních kritérií založených na zásadách 
stanovených v příloze VI. 

čl. I. bod 42 V § 9a odst. 3 písm. b) se slova „objektivně, pravdivě a úplně“ nahrazují slovy „v souladu s prováděcím 

právním předpisem 

32010L0027 Článek 8 
odst. 5 

5. Energetické audity se považují za splňující požadavky 
odstavce 4, jsou-li prováděny nezávisle na základě 
minimálních kritérií založených na zásadách stanovených v 
příloze VI a jsou-li prováděny na základě dobrovolných dohod 
uzavřených mezi organizacemi zúčastněných stran a 
pověřeným orgánem a podléhajících dohledu příslušného 
členského státu nebo jiných subjektů, jimž příslušné orgány 
svěřily danou odpovědnost, nebo Komise. 

čl. I. bod 47 (1) Energetická služba je činnost, jejímž účelem je ověřitelné a měřitelné nebo výpočtem stanovené 
zvýšení účinnosti užití energie nebo jejímž účelem jsou úspory spotřeby energie prostřednictvím 
energeticky účinných technologií nebo provozních činností, údržbou nebo kontrolou. 
(2) Energetická služba může být poskytována jako energetická služba se zaručeným výsledkem. Tato 
služba je poskytována za účelem dosažení předem stanovené úspory energie a s tím související úspory 
nákladů za stanovená období, při kterém nese poskytovatel energetických služeb smluvně dohodnutou 
míru finančního rizika či sankcí pro případ nedosažení úspor. 
 

32010L0027 Cl. 2 odst. 7 7) "energetickou službou" fyzický přínos, užitek nebo 
prospěch získané kombinací energie s energeticky účinnými 
technologiemi nebo činnostmi, které mohou zahrnovat 
provozní činnosti, údržbu a kontrolu nezbytnou pro dodání 
služby, jež je dodávána na základě smlouvy a u níž bylo 
prokázáno, že za normálních okolností vede k ověřitelnému a 
měřitelnému či odhadnutelnému zvýšení energetické 
účinnosti nebo k úsporám primární energie; 

čl. I. bod 47  (3) Energetická služba je poskytovaná na základě smlouvy o energetických službách, která je 
smluvním ujednáním mezi příjemcem a poskytovatelem energetických služeb o opatření ke zvýšení 
účinnosti užití energie, ověřované a kontrolované během celého trvání smluvního závazku, kdy jsou 
náklady na toto opatření placeny ve vztahu ke smluvně stanovené míře zvýšení účinnosti užití energie 
nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické náročnosti, například finančním úsporám. 
(4) Energetická služba se zaručeným výsledkem je poskytována na základě smlouvy o energetických 
službách se zaručeným výsledkem, která je smluvním ujednáním mezi příjemcem a poskytovatelem 
energetických služeb o opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, ověřované a kontrolované během 
celého trvání smluvního závazku, kdy jsou náklady na toto opatření placeny ve vztahu ke smluvně 
stanovené míře zvýšení účinnosti užití energie nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické 
náročnosti, například finančním úsporám, a poskytovatel energetických služeb se zavázal nést smluvně 
dohodnutou míru finančního rizika či sankcí pro případ nedosažení úspor.“. 

32010L0027 Článek 2 
odst. 27 

"smlouvou o energetických službách" smluvní ujednání mezi 
příjemcem a poskytovatelem o opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti, ověřované a kontrolované během 
celého trvání smlouvy, kdy jsou investice (dílo, dodávka 
nebo služba) do tohoto opatření placeny ve vztahu ke 
smluvně stanovené míře zvýšení energetické účinnosti nebo k 
jinému dohodnutému kritériu energetické náročnosti, 
například finančním úsporám; 
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32010L0031 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. 
května 2010 o energetické náročnosti budov 
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