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V. 
 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Hana Schvarczová 

vedoucí oddělení hospodaření s energií 

schvarczova@mpo.cz 

tel.: 224 853 463  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

01.2018 

      

Implementace práva EU: Ano; (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: 01.2013 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU ze dne 19. května 2012 o energetické náročnosti budov (dále jen "směrnice o energetické 
náročnosti budov"); 06.2014- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 
o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES 
a 2006/32/ES (dále jen „směrnice o energetické účinnosti“)  

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

• Soulad národního práva a práva EU:  

V současné době je v třístranných jednáních mezi Radou, Evropským parlamentem a Evropskou 
komisí projednáván návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro 
označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU. Směrnice 2010/30/EU je 
nyní transponována v § 8 zákona. Po vstupu tohoto nařízení v účinnost již ustanovení zákona 
nebudou platná z důvodu existence nadřazeného přímo účinného předpisu. Z důvodu 
jednoznačnosti pro dotčené subjekty, jakým předpisem se mají řídit, budou některá ustanovení 
obsažená v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), zrušena.  

• Náprava neprovedení transpozice čl. 13 odst. 2 Směrnice o energetické náročnosti budov: 

Ze strany Evropské komise (dále jen „Komise“) bylo doručeno České republice formální 
upozornění týkající se řízení o porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské 
unie č. 2016/2131. Komise v tomto formálním upozornění namítá, že Česká republika nesplňuje 
některá ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov (dále jen „směrnice o energetické náročnosti budov“).  

Komise vytýká, že do českého právního řádu nebyla transponována povinnost umístit certifikáty 
energetické náročnosti budov na viditelném místě u budov s celkovou užitnou plochou větší než 
500m², které často navštěvuje veřejnost, a mají zpracovaný certifikát podle čl. 12 odst. 1 směrnice 
o energetické náročnosti budov.  

Na výtku Komise reaguje předkládaný návrh úpravou § 7a odst. 1 písm. d) tím, že ukládá 
povinnost umístit průkaz energetické náročnosti budov na dobře viditelném místě, jak stanoví 
prováděcí předpis, § 10 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění 
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pozdějších předpisů, i pro budovy jiné než užívané orgánem veřejné moci, které jsou často 
navštěvovány veřejností. 

• Upřesnění stávajícího znění zákona, zejména v oblasti povinnosti zpracovávat 
energetický audit: 

Zákonem č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, vstoupila v platnost povinnost pro podnikatele, kteří nejsou malými nebo středními, 
zpracovávat každé 4 roky energetický audit. V případě, že nechtějí tito podnikatelé absolvovat 
každé 4 roky zpracování energetického auditu, mají možnost tuto povinnost nahradit zavedením 
a certifikací systému hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu 
hospodaření s energií nebo systému environmentálního řízení podle ČSN EN ISO 14001 - 
Systémy environmentálního managementu. 

To, kdo je podnikatel, který není malý nebo střední, se stanovuje podle Doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků. 
Přímým odkazem na toto doporučení se však povinnost zpracovat energetický audit vztahuje na 
podnikatele, u kterých věcně není účelné energetický audit zpracovávat. Z tohoto důvodů bude 
znění § 9 zákona nahrazeno novým zněním, které zavádí nový přístup k naplnění povinnosti 
zpracovávat energetický audit a přesněji stanoví, koho se tato povinnost dotýká, aby bylo 
dosaženo účelu této povinnosti, snižování energetické náročnosti energetického hospodářství. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Finanční nároky na zajištění průběžného vzdělávání podle stávajícího právního řádu, které je 
pořádáno organizacemi pověřenými ministerstvem podle § 10a odst. 2 písm. b) zákona, je pokryto 
z ceny za kurz průběžného aktualizačního vzdělávání, které hradí energetický specialista.  

Úpravou § 10 zákona a § 10a zákona, konkrétně ustanovení týkajících se způsobu organizace 
průběžného aktualizačního vzdělávání. V důsledku těchto systémových změn dojde k přesunu 
odpovědnosti za zajišťování organizace průběžného aktualizačního vzdělávání z pověřených 
organizací na Státní energetickou inspekci České republiky (dále jen „SEI“). S touto změnou jsou 
spojeny zvýšené administrativní nároky na SEI. Zvýšení administrativní zátěže spočívá v přípravě 
přehledů žádostí subjektů o zařazení do vzdělávacích akcí průběžného aktualizačního vzdělávání 
pro jednání výběrové komise s popisem vzdělávací akce, evidenci vybraných vzdělávacích akcí do 
databáze ENEX, kontrole seznamu absolventů vzdělávací akce se seznamem přihlášených 
účastníků databázi ENEX, organizování výběrových komisí. Toto navýšení administrativních 
nároků se odhaduje na min. 30 člověkohodin měsíčně.  

Kromě navýšení administrativních nároků bude potřebné rozšířit a přizpůsobit webové stránky 
SEI pro elektronické přijímání žádostí o zařazení subjektu pořádajícího vzdělávací akce do 
systému průběžného aktualizačního vzdělávání (cca 20 000 Kč).  

Další nárok na zvýšení rozpočtu SEI souvisí s pořádáním výběrových komisí pro výběr 
vzdělávacích akcí zařazených do průběžného aktualizačního vzdělávání. Výběrem vzdělávací akce 
do systému průběžného vzdělávání je jejímu organizátorovi poskytnuta konkurenční výhoda, proto 
je zřízení výběrové komise zcela nezbytné z důvodu právě transparentnosti výběru těchto akcí. 
Komise bude složena z  členů vybraných podle jasně předem stanovených kvalifikačních kritérií. 
Na základě zkušeností s organizací zkušebních komisí pro udělování oprávnění energetických 
specialistů byla vyhodnocena potřeba navýšení rozpočtu SEI pro tyto účely o 140 000 Kč ročně. 

Výše uvedená zvýšení finančních prostředků na zajištění činností spojených se změnou 
průběžného aktualizačního vzdělávání bude SEI převedeno do příslušné kapitoly SEI na 
základě žádosti z příslušné kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu.  

Změna systému organizace průběžného aktualizačního vzdělávání klade nároky na úpravu 
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a rozšíření stávajícího systému využívaného pro tyto účely podle aktuálního znění zákona tzv. 
databáze ENEX. Náklady na tyto úpravy budou hrazeny z příslušné kapitoly v rámci 
rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

V oblasti povinnosti zpracovat energetický audit bude mít návrh pozitivní dopad na podnikatelské 
prostředí. Návrh výrazně zúží skupinu subjektů, podnikatelů, kteří nejsou malými a středními 
a kteří mají podle stávající právní úpravy povinnost zpracovávat energetický audit a v případě, že 
nezavedou a necertifikují systému hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 - Systém 
managementu hospodaření s energií nebo systému environmentálního řízení podle ČSN EN ISO 
14001 - Systémy environmentálního managementu, opakovat jeho zpracování každé 4 roky.  

Zákonem č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, vstoupila v platnost povinnost pro podnikatele, kteří nejsou malými nebo středními, 
zpracovávat energetický audit. Jedná se o transpoziční ustanovení směrnice o energetické 
účinnosti, které odkazuje při stanovení skutečnosti, zda se podnikatele povinnost dotýká či nikoli, 
na doporučení Komise 361/2003/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých 
a středních podniků. Podle tohoto doporučení se pro stanovení velikosti podnikatele počítá se 
započítáváním nadnárodních vazeb společností. V důsledku tohoto přístupu se podle současného 
znění dotkla tato povinnost podnikatelů, kteří z pohledu národního jsou malými nebo středními, 
ale díky vazbám na zahraniční společnosti v souladu s doporučením Komise 361/2003/ES jsou 
podnikateli, kteří nejsou malými nebo středními, a tudíž musí naplnit povinnost podle § 9 odst. 2 
zákona. Dochází tudíž k nadhodnocování velikosti podnikatelů, v důsledku kterého jsou 
energetické audity zpracovány v případech, kdy zpracování energetického auditu neplní svůj účel. 

Zvýšené nároky naopak budou v případě právnických osob, které nabízejí zpracování průkazů 
energetické náročnosti budov, energetických auditů a energetických posudků a provádění kontrol 
provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie nebo provádění kontrol klimatizačních systémů, 
ke kterým jsou oprávněny fyzické osoby podle § 10 odst. 1 zákona (oprávnění energetického 
specialisty k vybraným činnostem). Tyto společnosti budou mít povinnost být oprávněny 
k výkonu těchto činností v případě, že budou mít i nadále zájem tyto služby nabízet. Podání 
žádostí je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, 1000 Kč/činnost energetického specialisty. Na základě průzkumu trhu lze předpokládat, 
že se tato povinnost dotkne cca 480 společností. Cílem této úpravy je dosáhnout rovných pravidel 
na trhu a zkvalitnění poskytovaný služeb energetických specialistů. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano 

V oblasti povinnosti zpracovat energetický audit bude mít návrh pozitivní dopad rovněž na územní 
samosprávné celky. Návrh výrazně zúží skupinu subjektů, kteří nejsou malými a středními, a kteří 
mají podle stávající právní úpravy povinnost zpracovávat energetický audit, viz výše. Tato 
povinnost se dotýká rovněž subjektů, které jsou zřizovány krajem nebo obcí a tyto financují jejich 
rozpočty. Nejčastěji se to dotýká příspěvkových organizací krajů a obcí. Novou legislativní 
úpravou této povinnosti dojde ke zrušení opakované povinnosti pro tyto subjekty, které jsou na 
základě posuzování podle doporučení Komise 361/2003/ES automaticky považovány za 
podnikatele, který není malým nebo středním.  

 

3.5 Sociální dopady: Ne 
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3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Veškeré úpravy pouze upřesňují již stávající stav, a tudíž není očekáván dopad na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

Zákon dává legislativní rámec pro zvyšování energetické účinnosti, v důsledku kterého dochází ke 
snižování spotřeby energie a tedy i primárních energetických zdrojů a snižování emisí 
skleníkových plynů. Předkládané změny nepřinášejí v tomto smyslu žádné změny, naopak cílem 
je podpora tohoto legislativního rámce. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh zákona“) 

1.2. Definice problému 

V současné době je v třístranných jednáních mezi Radou, Evropským parlamentem 
a Evropskou komisí projednáváno nařízení, které nahradí Směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie 
a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie 
a v normalizovaných informacích o výrobku. Vstupem tohoto Nařízení v účinnost 
dojde k situaci, kdy se daná oblast bude řídit přímo účinným nařízením a zároveň 
budou v národním právním řádu, konkrétně v zákoně č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hospodaření 
energií“) ustanovení, která budou tuto oblast také řešit. Z důvodu uvedení do 
souladu EU a národní legislativy jsou v předloženém návrhu zákona zrušena 
ustanovení, která by kopírovala přímo účinné nařízení. 

V předloženém návrhu zákona je řešena náprava výtky ze strany Evropské komise 
(dále jen „Komise“) vznesené ve formálním upozorněním týkajícího se řízení pro 
porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie 
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č. 2016/2131, ve kterém Komise namítá, že Česká republika nesplňuje některá 
ustanovení směrnice o energetické náročnosti budov. Česká republika vyjádřila 
souhlas s touto výtkou a přislíbila nápravu při nejbližší novelizaci zákona 
o hospodaření energií.  

Dále je nutné provést úpravy ustanovení, která se v aplikační praxi ukázaly jako 
nepřesná nebo nedostatečně řešená. V první řadě se jedná o zpřesnění ustanovení 
týkajících se povinnosti zpracovat energetický audit a vyjasnit postup, jakým 
způsobem tuto povinnost naplnit. Zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 103/2015 Sb.“), stanovil povinnost tzv. „velkým podnikatelům“ s tím, že 
stanovení, koho se tato povinnost týká, se stanovuje v souladu s doporučením 
2003/361/ES ze dne 6. května o definici mikropodniků a malých a středních 
podniků. Podle tohoto doporučení je nutné pro stanovení velikosti podnikatele 
počítat s nadnárodní provázaností majetkových vztahů společností. V důsledku této 
skutečnosti dochází k situacím, kdy je energetický audit zpracován i v případech, 
kde jeho zpracování není nákladově efektivní.  

Druhou oblastí, kterou je třeba zpřesnit je udělování oprávnění energetických 
specialistů. Toto oprávnění se podle současného znění zákona o hospodaření energií 
uděluje pouze fyzickým osobám. Vzhledem k tomu, že tato profese není vázanou 
živností, dochází v praxi k případům, že fyzické osoby zakládají společnosti 
s ručením omezeným, kde jsou vedeni jako jednatelé. Tato společnost následně 
poskytuje za úplatu dokumenty podle § 10 odst. 1 zákona o hospodaření energií, ale 
nenese v tomto případě právní odpovědnost za tyto vydané dokumenty. Právnické 
osoby tutdíž mají na trhu jiné podmínky (možnost udělování sankcí za nekvalitně 
vydané dokumenty) než fyzické osoby. Cílem návrhu je stanovení stejných 
podmínek k vykonávání činností energetického specialisty pro fyzické a právnické 
osoby. 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

1.3.1. Evropská legislativa 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 
o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (dále jen „směrnice 2012/27/EU“) zavádí 
společný rámec opatření na podporu energetické účinnosti v EU s cílem zajistit do 
roku 2020 splnění hlavního 20 % cíle EU pro zvýšení energetické účinnosti 
a vytvoření podmínek pro další zvyšování energetické účinnosti i po tomto datu. 
Směrnice 2012/27/EU stanoví pravidla zaměřená na odstranění překážek na trhu 
s energií a překonání některých nedokonalostí trhu, jež brání účinnosti při 
dodávkách a využívání energie, a stanoví zavedení orientačních vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti do roku 2020. 

Směrnice 2012/27/EU nahrazuje od 5. června 2014 (transpoziční termín) Směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 16. prosince 2006 o energetické 
účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách (dále jen „Směrnice 
2006/32/ES“) 
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Směrnice 2006/32/ES obsahuje dvě oblasti působnosti. První je zaměřená na 
poskytovatele opatření ke zvýšení energetické účinnosti, distributory energie, 
provozovatele distribučních soustav a maloobchodní prodejce energie, druhá pak na 
konečné zákazníky. 

Tyto oblasti působnosti zachovává i směrnice 2012/27/EU, jsou však dále 
rozšiřovány a podrobněji popsány. Vzhledem k širokému zaměření nové směrnice 
napříč všemi sektory energetické účinnosti, jsou dále tyto dvě oblasti doplněny 
o další. Jedná se hlavně o posílení role ústředních vládních institucí a státu 
samotného. 

Část opatření plynoucí ze směrnice 2006/32/ES, zejména problematika měření 
spotřeb energií a jejich vyúčtování byla implementována do zákona č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Proto 
i rozšíření požadavků podle nové směrnice je přeneseno do energetického zákona 
a to včetně oblasti přeměny, přenosu nebo přepravy a distribuce energie. 

Dále Směrnice 2012/27/EU nahrazuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny 
založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií.  

Rušená směrnice popisuje opatření ke zvýšení energetické účinnosti a zlepšení 
bezpečnosti zásobování vytvořením rámce pro podporu a rozvoj vysoce účinné 
kombinované výroby tepla a elektřiny na základě poptávky po užitečném teple 
a úspor primární energie na vnitřním trhu s energií s přihlédnutím ke klimatickým 
a hospodářským podmínkám okolnostem dané země. Požadavky plynoucí 
z transpozice této směrnice jsou zapracovány do zákona č. 165/2012 Sb., 
o podporovaných zdrojích energie. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov (dále jen „směrnice 2010/31/EU) je dalším 
nástrojem na zvyšování energetické účinnosti a tím přispívá k dosažení hlavního 20 
% cíle EU pro zvýšení energetické účinnosti doi roku 2020. Tato směrnice se 
zaměřuje na snižování energetické náročnosti budov a prosazování výstavby 
v nízkoenergetickém standardu. Jedná se o druhou směrnici o energetické náročnosti 
budov (EPBD II), která přepracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov.  

Budovy mají vliv na dlouhodobou spotřebu energie. Z tohoto důvodu směrnice 
2010/31/EU stanovuje požadavky pro nové a stávající budovy, které jsou 
předmětem větší renovace, na plnění minimálních požadavků na energetickou 
náročnost.  

Směrnice 2010/31/EU obsahuje termíny, která jsou pro členské státy závazná a které 
mají za cíl zavádění nízkoenergetické výstavby a renovací. Směrnice 2010/31/EU 
stanovuje povinnost výstavby tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie od 31. 
12. 2018 v případě budov užívaných a vlastněných orgány veřejné moci, respektive 
od 31. 12. 2020 v případě ostatních budov.  
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Směrnice 2010/31/EU zavádí tzv. nákladově optimální úroveň, čímž je kladen důraz 
na ekonomickou stránku renovací a výstavby. Podklady pro výpočet nákladově 
optimální úrovně, tzv. srovnávací metodický rámec, stanoví Evropská komise, ale 
konkrétní výpočty si provádí každý členský stát sám.  

Dále směrnice 2010/31/EU stanovuje, kdy je povinost zpracovávat průkaz 
energetické náročnosti a v jakých případech je nutné zpracovaný průkaz energetické 
náročnosti uveřejňovat. V případě veřejných budov se pro zpracování a vyvěšení 
průkazu na viditelném místě stává limitní hodnotou 500 m2 podlahové plochy. Od 9. 
7. 2015 je tato hodnota dále snížena na 250 m2.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 
o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků 
spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku 
stanovuje rámec pro harmonizaci vnitrostátních opatření týkajících se označování 
energetickými štítky. Výrobky spojené se spotřebou energie mají během používaní 
význymný přímý nebo nepřímý dopadem na spotřebu energie. Cílem označování 
těchto výrobků štítky je informovat konečné uživatele o spotřebě energie a případně 
jiných hlavních zdrojů během používání, aby měl konečný uživatel možnost volby 
výrobků s vyšší účinností.  

1.3.2. Česká legislativa 

Výše uvedené směrnice jsou transponovány zejména v zákoně č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Poslední novela zákona 
o hospodaření energií proběhla v roce 2015 zákonem č. 103/2015 Sb. Cílem této 
novely byla transpozice směrnice 2012/27/EU, která nahradila původní směrnici 
2006/32/ES. Úprava se týkala větší části zákona o hospodaření energií včetně 
přidání nových paragrafů. Do oblastí energetického štítkování a ekodesignu 
řešeného v ustanovení § 8 zákona o hospodření energií, které byly řešeny novelou 
v roce 2011, která transponovala směrnici 2010/30/EU a směrnici 2009/125/ES, 
nebylo zasahováno vůbec. Poslední dvě zmiňované oblasti jsou upraveny 
v předkládaném návrhu zákona z důvodu změny této oblasti na úrovni evropského 
práva. Předkládaný návrh zákona dále precizuje zejména ustanovení zákona 
č.103/2015 Sb. (transpoziční ustanovení) a oblast činnosti energetických specialistů. 

Směrnice 2012/27/EU byla transponována i do dalších energetických zákonů, 
konkrétně zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
a to zákonem č. 131/2015 Sb. kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 
některých zákonů. 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty, na který má navrhovaná úprava dopad, jsou: 

• vlastníci budov, společenství vlastníků, správci budovy v bytovém 
spoluvlastnictví a jejichž budovy jsou často navštěvované veřejností; 
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• podnikatelé, kteří nejsou malými nebo středními podle doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých 
a středních podniků; 

• energetičtí specialisté, kterým bylo uděleno oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona 
o hospodaření energií a právnické osoby, které nabízejí služby energetických 
specialistů. 

• územní samosprávné celky 

1.5. Popis cílového stavu 

1.5.1. Úprava § 7a zákona o hospodaření energií v souladu 
s ustanoveními směrnice 2010/31/EU 

Na základě pilotního řízení EU Pilot č. 8044/15/ENER ze dne 28. července 2016 
byla identifikována skutečnost, že transpozice směrnice 2010/31/EU nebyla 
provedena správně. Konkrétně se jedná o uplatňování čl. 13 odst. 2 ve vazbě na čl. 
12 odst. 1 směrnice 2010/31/EU. Současné znění zákona o hospodaření energií 
stanovuje povinnost vystavovat průkazy energetické náročnosti budov pouze 
v případě, kdy je průkaz energetické náročnosti budov zpracován pro budovy 
orgánů veřejné moci a tyto budovy jsou často navštěvované veřejností (§ 7a odst. 1 
zákona o hospodaření energií). Směrnice 2010/31/EU však požaduje uveřejňování 
průkazů energetické náročnosti budov ve všech případech, kdy povinnost tento 
průkaz zpracovat nastává a budova je často navštěvovaná veřejností. 

Předkládaný návrh zákona předpokládá dosažení tohoto souladu úpravou § 7a odst. 
1 písm. d) zákona o hospodaření energií. V tomto ustanovení je navrženo rozšíření 
povinnosti uveřejňovat průkaz energetické náročnosti na dobře viditelném místě, jak 
stanoví prováděcí předpis, § 10 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 
budov, ve znění pozdějších předpisů, i pro budovy jiné než užívané orgánem veřejné 
moci, které jsou často navštěvovány veřejností. Konkrétně je povinnost umístit 
průkaz dle § 7a odst. 1 písm. d) novely stanovena pro budovy, jež jsou často 
navštěvovány veřejností a pro které vyvstala povinnost opatřit si průkaz;  

i) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov dle § 

7a odst. 1 písm. a),  

ii) jelikož jsou užívané orgánem veřejné moci dle § 7a odst. 1 písm. b), nebo 

iii.) při prodeji budovy nebo ucelené části budovy či při pronájmu budovy nebo při 
pronájmu ucelené části budovy dle § 7a odst. 2 novely.  

1.5.2. Soulad evropské a národní právní úpravy oblasti energetických 
štítků a ekodesignu 

V Evropském parlamentu probíhá trialog ohledně znění Návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro označování 
energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU. Jak bylo uvedeno výše 
směrnice 2010/30/EU je nyní transponována v § 8 zákona. Po přijetí nařízení a jeho 
vstupu v účinnost bude znění nařízení nadřazené národní právní úpravě tzn. bude 
přímo účinné. V případě, že by byla zachována ustanovení § 8 zákona o hospodaření 
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energií beze změn, mohlo by docházet k situacím, kdy pro dotčené subjekty nebude 
zřejmé, která ustanovení jsou platná. Ustanovení § 8 zákona o hospodaření energií 
by v tu chvíli byla redundantní. Tato situaci by mohla být problematická 
i v případech kontroly a následných správních řízení. Z tohoto důvodu předkládaný 
návrh zákona reaguje na tuto situaci úpravou ustanovení zákona o hospodaření 
energií, které řeší oblast štítkování, tak aby nedocházelo k duplicitám 
s projednávaným nařízením. 

1.5.3. Energetický audit  

Povinnost zpracovat energetický audit v současné podobě, § 9 zákona o hospodaření 
energií, byla zavedena do zákona o hospodaření energií v roce 2012 zákonem č. 
318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů (povinnost dle spotřeby energie) a zákonem č. 103/2015 
Sb. (povinnost dle velikosti podnikatele). Dále současné znění v § 2 zákona 
o hospodaření energií definuje pojmy energetické hospodářství a energetický audit. 
Právě definice energetického hospodářství není dostatečně přesná pro následné 
praktické naplnění povinnosti zpracovat energetický audit, která je stanovena 
v ustanoveních § 9 zákona o hospodaření energií. Upřesněním definice dojde 
k jasnému vymezení hranic energetického auditu. 

Stávající definice energetického auditu neodpovídá věcnému obsahu toho, co má 
energetický audit ve skutečnosti být. Energetický audit není písemnou zprávou, ale 
jedná se o analýzu spotřeby energie energetického hospodářství. Úpravou těchto 
dvou definic by mělo dojít k věcné správnosti těchto definic, které následně mají 
vliv i na praktické naplňování povinnosti zpracovat energetický audit. 

Zákon č. 103/2000 Sb. zavedl opakovanou povinnost pro „velké“ podnikatele 
absolvovat audit, a to každé 4 roky nebo zavedení systému hospodaření s energií 
podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření 
s energií nebo systému environmentálního řízení podle české harmonizované normy 
upravující systémy environmentálního managementu. Tento zákon se při stanovení 
velikosti podnikatele odkazuje na doporučení Komise ze dne 6. května 2003 
o definici mikropodniků a malých a středních podniků. Podle tohoto doporučení se 
pro stanovení velikosti podnikatele počítá se započítáváním nadnárodních vazeb 
společností. V důsledku tohoto přístupu se podle současného znění dotkla tato 
povinnost podnikatelů, kteří z pohledu národního jsou malými nebo středními, ale 
díky vazbám na zahraniční společnosti v souladu s doporučením Komise 
361/2003/ES jsou podnikateli, kteří nejsou malými nebo středními, a tudíž musí 
naplnit povinnost podle § 9 odst. 2 zákona.  

Předloha návrhu zákona si bere za cíl upřesnit, kdo je „velkým“ podnikatelem tak, 
aby zpracování energetického v tomto případě bylo účelné, a to ještě před uplynutím 
prvního 4 letého cyklu platnosti zpracovaných energetických auditů (účinnost od 1. 
1. 2018, rok před opětovným naplněním povinnosti stanovené v roce 2015), aby 
opět nedocházelo k jejich neúčelnému zpracování a neefektivnímu vydávání 
prostředků dotčených subjektů na jejich zpracování. Stále bude docházet 
k uplatňování propojování vztahů podnikatelů, ale pouze na území ČR. Přístup ke 
zpracování energetického auditu by se díky navrhovanému zákonu a změně 
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prováděcího předpisu měl více přiblížit obecnému přístupu podle ČSN EN 16247 - 
1-5.   

Upřesněním povinnosti pro velké podnikatele dochází s ohledem na rovný přístup 
dotčených subjektů k upřesnění povinnosti zpracovat energetický audit podle 
spotřeby energie, stanovení platnosti takto zpracovaných energetických auditů 
a k aktualizaci hraničních hodnot pro vznik povinnosti a jejich stanovení přímo 
v zákoně nikoli v prováděcím právním předpisu, jak je tomu dle stávající právní 
úpravy. 

V případě veřejného sektoru je hranice spotřeby energie, od které vzniká povinnost 
zpracovat energetický audit, posunuta na 500 MWh (1800 GJ) za rok. Pro podniky, 
které nejsou „velkými“ je hranice spotřeby energie aktualizovávána na hodnotě 
5 000 MWh (18 000 GJ) za rok. Tato povinnost se dotýká malých a středních 
podnikatelů, kteří podnikají v sektoru, kde dochází ke zvýšené spotřebě energie, tzn. 
jejich náklady za energie tvoří vysoký podíl z celkových nákladů. Pokud by byla 
zachována stávající hranice spotřeby pro tyto subjekty (35 000 GJ), došlo by 
k překryvu povinnosti stanovené pro subjekty, které ji naplňují dle své velikosti 
(„velkých“ podniků) a takto stanovená povinnost by byla redundantní. 

1.5.4. Energetičtí specialisté 

Cílem úpravy § 10 - § 10b zákona o hospodaření energií je stanovení rovných 
podmínek (stejných povinností a odpovědnosti) pro fyzické osoby, fyzické osoby 
podnikající a právnické osoby, které nabízejí na trhu dokumenty podle § 10 odst. 1 
zákona o hospodaření energií. Stávající právní úprava stanovuje povinnosti 
a pravidla pro zpracování energetických auditů, energetických posudků, průkazů 
energetické náročnosti budov provádění kontrol klimatizačních zařízení a kontrol 
kotlů a rozvodů tepelné energie energetickým specialistům, kterými jsou fyzické 
osoby oprávněné k výkonu činnosti ministerstvem. V souvislosti s naplňováním 
stanovených povinností jsou následně stanovené sankce při jejich poručení. Z tohoto 
systému jsou však vyčleněny společnosti s ručením omezeným, které nabízejí výše 
uvedené dokumenty. Tyto společnosti jsou z pohledu kontrolního orgánu 
nekontrolovatelné, a tudíž na trhu jsou nabízeny dokumenty, které nesplňují 
požadavky zákona o hospodaření energií a jeho prováděcích předpisů. Předkládaný 
návrh si bere za cíl tuto skupinu zahrnout do systému udělování oprávnění 
energetického specialisty a tím stanovit těmto subjektů stejné povinnosti. 

Další úprava si klade za cíl zefektivnit systém průběžného aktualizačního 
vzdělávání energetických specialistů, aby odpovídal systému vzdělávání obdobných 
profesí. 

1.6. Zhodnocení rizika 

Největší riziko je spojené s probíhajícím řízením pro porušení povinnosti podle 
čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie č. 2016/2131, které je proti ČR  vedeno 
kvůli nesplnění některých ustanovení směrnice 2010/31/EU. Česká republika 
v tomto směru již připustila pochybení a přislíbila ve svých vyjádřeních nápravu. 
V případě, že by tak neučinila, vystavuje se riziku, že bude celá věc postoupena 
Soudnímu dvoru EU. Pokud by Soudní dvůr shledal nesplnění povinností, bude ČR 
povinna přijmout opatření vyplývající z rozsudku Soudního dvora. Pokud by ČR 
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rozsudku nevyhověla a stanovená opatření nepřijala, může Soudní dvůr uložit 
zaplacení paušálu nebo penále, jejichž výše se odvíjí od délky neplnění povinností či 
závažnosti porušení povinností. 

Další riziko je spojeno s neúčelným plýtváním prostředků soukromých subjektů, 
které díky majetkovým vazbám na zahraniční podniky mají stanovenou povinnost 
zpracovat energetický audit. Tito podnikatelé často nedosahují takové velikosti na 
uzemí České republiky, při které je zpracování energetického auditu smysluplné 
a věcné správné.   

V oblasti energetických specialistů je  riziko spojené s využitím legislativní mezery, 
které může vést k účelovému zakládání společností s ručením omezeným fyzickými 
osobami, které jsou držiteli oprávnění energetického specialisty a které zároveň 
vykonávají činnosti jednatele takto zakládaných společností. V takovém případě je 
problematické s ohledem na správní lhůty a současný legislativní rámec takovéto 
osoby sankcionovat. Při kontrolách činností energetického specialisty je naráženo na 
nemožnost konstatování správního deliktu za zpracování nekvalitního energetického 
dokumentu, jelikož správní delikt není v této souvislosti v zákoně definován.  
Energetického specialistu, který má ze zákona statut pouze fyzické osoby,  tak často 
nelze postihnout kvůli uplynutí odpovědnosti za spáchání, která je u přestupků 1 
rok. Energetičtí specialisté, kteří podnikají na základě jiné legislativy a požívají 
výhod podnikání na druhou stranu nemají odpovídající postihy za nekorektní 
vykonávání podnikatelské činnosti, tzn., že mohou mít výrazně vyšší příjmy než 
energetický specialista zaměstnanec, mají však stejnou odpovědnost a i přes jejich 
podnikatelskou činnost jim za porušení zákona hrozí pokuta ve výši přestupku. 
Navíc u přestupků je nutné na rozdíl od správních deliktů právnických nebo 
podnikajících fyzických osob, prokazovat zavinění, což je obtížnější. 

Kvalita zpracování průkazů je napříč spektrem zpracovatelů velice rozdílná. 
Důsledná kontrola kvality zpracování tento trend jednoznačně potvrdila. Avšak 
s neustále se zvyšujícím počtem prováděných kontrol se ukazuje rovněž i to, že 
samotná možnost dopadu případné kontroly má vliv na kvalitu zpracování 
dokumentů, která se mírně zvyšuje. Proto je potřeba napravit nerovný stav 
posuzování podnikajících energetických specialistů, aby rovněž pro ně byl možný 
postih motivačním faktorem vedoucím ke kvalitním dokumentům. 

Tvorba nekvalitních dokumentů zpracovaných energetickými specialisty může vést 
k pomalejšímu naplňování cílů EU v oblasti energetické účinnosti, jehož naplňování 
je spojeno s pozitivním dopadem na životní prostředí. Významný a nevratný dopad 
by se projevil v oblasti nové výstavby a větší změně dokončené budovy, kdy 
v důsledku nekvalitně zpracovaných průkazů energetické náročnosti budov může 
docházet k výstavbě, která nesplňuje požadavky na energetickou náročnost.  

Je stále potřeba ukazovat široké veřejnosti význam a benefity vyplývající ze 
zpracování energetických dokumentů, aby se tyto staly běžnou součástí života 
občanů a nikoliv jen nepříjemnými povinnostmi ze zákona. Toho lze dosáhnout 
hlavně tím, že budou dokumenty kvalitní a předají občanům validní informace. 

Energetický specialista má povinnost absolvovat průběžné aktualizační vzdělávání, 
při kterém prokazuje své znalosti složením odborného testu. Právě aktualizační 
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průběžné vzdělávání by mělo zajistit, že má energetický specialista dostatečné 
odborné znalosti pro výkon činnosti. Tím, že své služby nabízí na trhu, kde díky 
konkurenčnímu prostředí je tlak na nízkou cenu, je často cena určijícím faktorem 
kvality zpracovaných dokumentů. Proto je potřebné pro všechny účastníku trhu 
stanovit jednotné podmínky, a to i s pohledu následků protiprávního jednání. 

Úpravy v oblasti udělování oprávnění energetického specilalisty a povinností 
k výkonu této činnosti upravuje nepřímo ingerence veřejné moci. Nastavením 
jasných a transparentních pravidel a administrace (požadavky na udělení oprávnění, 
přehledně definované okruhy pro ústní část odborné zkoušky, dostatečný počet 
členů zkušební komisem, aby komise byla usnášeníschopná, zpřesnění požadavků 
vznesených na energetické specialisty při kontrole) stanovených zákonem a 
souvisejících právních předpisech, by však měla zajistit prostředí, ve kterém není 
prostor pro korupci. Udělování oprávnění se mimo jiné řídí správním řádem, a tudíž 
v případě pochybností uchazeč může podat rozklad proti rozhodnutí ministerstva, 
které je přezkoumáno rozkladovou komisí. 

Úpravy v ostatních oblastech nedávají prostor pro správní uvážení, a tudíž lze 
konstatovat, že nevzniká prostor pro korupční riziko.  

2. Návrh variant řešení 

2.1. Zpracování průkazu energetické náročnosti budov a jeho uveřejňování 
u budov často navštěvovaných veřejností 

Varianta I – „nulová“ 

Zachování stávající právní úpravy, ve které se tato povinnost objevuje pouze 
u budov orgánů veřejné moci, znamená netranspozici příslušného ustanovení 
směrnice 2012/31/EU a nereagování na výtky ze strany Komise vyjádřené ve 
formálním upozornění k řízení o porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy 
o fungování Evropské unie č. 2016/2131. 

Cílem uveřejňování průkazů energetické náročnosti budov je zvýšení povědomí 
veřejnosti o energetických úsporách, a tím motivovat k hospodárnějšímu chování. 
Nepřesnou transpozicí požadavků směrnice 2012/31/EU není dostatečně efektivně 
tento cíl naplňován.  

Varianta II – rozšíření stávajícího § 7a odst. 1 písm. d) a zrušení ustanovení § 7a 
odst. 7 zákona o hospodaření energií 

Tato varianta plně odpovídá ustanovením směrnice 2010/31/EU, která stanovuje 
povinnost uveřejňovat průkaz energetické náročnosti budov v případech, kdy 
existuje povinnost průkaz energetické náročnosti budov zpracovat. V takové případě 
je však nutné zajistit, aby průkazy energetické náročnosti byly zpracovávány 
a nedocházelo k účelnému zneužívání výjimky stanovené v § 7a odst. 7 zákona 
o hospodaření energií. Z tohoto důvodu by tato výjimka měla být zrušena.  

Varianta III – opětovné zavedení povinnosti zpracovat průkaz energetické 
náročnosti ve znění zákona č. 318/ 2012 Sb. s úpravou o jejich uveřejňování 

Tato varianta by znamenala znovuzavedení povinnosti zpracovávat průkaz 
energetické náročnosti budov u bytových domů a administrativních budov podle 
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velikosti energeticky vztažné plochy v různých časových intervalech. Tím by bylo 
zajištěné zpracování průkazu energetické náročnosti, který by byl následná 
uveřejňován. 

2.2. Štítkování výrobků spojených se spotřebou energie 

Varianta I – „nulová“ 

Zachování stávající právní úpravy znamená, že budou platná ustanovení zákona 
o hospodaření energií a zároveň ustanovení přímo účinného nařízení EU.  

Varianta II – zrušení vybraných ustanovení § 8 zákona o hospodaření energií 

Dojde k úpravě ustanovení zákona o hospodaření energií, která budou řešena 
v nařízení nahrazující směrnici 2010/30/EU.  

Varianta III – zrušení § 8 zákona o hospodaření energií 

Zrušením celého § 8 zákona o hospodaření energií by došlo ke zrušení ustanovení, 
která nebudou řešena v nařízení, konkrétně se jedná o povinnost dodávat 
energetický štítek a informační list v českém jazyce. 

2.3. Energetický audit  

Varianta I – „nulová“ 

Zachování stávající právní úpravy, která doslovně transponuje příslušná ustanovení 
směrnice 2012/27/EU, a která klade nadměrné požadavky na podnikatele, kteří jsou 
kategorizováni jako „velký“ podnikatel v důsledku propojených a spojeneckých 
vztahů podniků na nadnárodní úrovni. 

Varianta II – dodefinování „velkého“ podnikatele v § 2 zákona o hospodaření 
energií 

Tato varianta řeší pouze dílčí část problému, který je spojen s naplňováním 
povinnosti podle § 9 zákona o hospodaření energií, kterým je zejména odlišný 
přístup k naplňování povinnosti podle § 9 odst. 1 a odst. 2 zákona o hospodaření 
energií, kdy skupina podle § 9 odst. 1 má povinnost zpracovat energetický audit 
jednorázově. Takto stanovená povinnost nenaplňuje věcný záměr motivovat dotčené 
subjekty k hospodaření energií. Dále tyto subjekty naplňují povinnost pouze na 
vlastněná energetická hospodářství, zatímco „velcí“ podnikatelé naplňují povinnost 
na vlastněné nebo užívané energetické hospodářství. Vyjimky stanovené 
v ustanoveních § 9 zákona o hospodaření energií nejsou prakticky aplikovatelná. 

Varianta III – nahrazení § 9 novým zněním a konkretizací povinnosti zpracovat 
energetický audit nejenom pro „velké“podnikatele 

Tato varianta umožňuje nastavit věcně správně plnění povinnosti zpracovávat 
energetický audit zacílený na zvyšování energetické účinnosti. Řeší výše uvedené 
problematické ustanovení tohoto §. Dále v této variantě dojde k nápravě právního 
stavu, kdy výjimky z povinnosti jsou stanoveny v prováděcím právním předpise. 

2.4. Energetičtí specialisté 

Varianta I – „nulová“ 

Zachování stávající právní úpravy. 
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Varianta II – změnou živnostenského zákona zavést činnost energetického 
specialisty jako vázanou živnost  

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 23. září 2016 nabyla účinnost novela zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“), ve znění 
pozdějších předpisů, a dne 1. prosince 2016 nabyl účinnosti zákon č. 258/2016 Sb., 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském 
úvěru, který novelizuje rovněž přílohu č. 2 živnostenského zákona, kde se ruší 
vázaná živnost "Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru", není 
vhodné v takto krátké době opět živnostenský zákon otevírat. Obecně je navíc 
prosazována minimalizace počtu vázaných živností, jejichž počet je v České 
republice oproti jiným členským státům nadprůměrný. 

Varianta III – změnou § 10 zákona o hospodaření energií dojde k udělování 
oprávnění energetického specialisty právnickým osobám 

Vzhledem k tomu, že se zákon o hospodaření musí novelizovat jeví se tato varianta 
tehnicky jednodušší než varianta II. Dále umožňuje úpravu dalších ustanovení 
týkajících se výkonu činnosti energetického specialisty, jako je např. změna systému 
průběžného aktualizačního vzdělávání, úprava požadavků na archivaci dokumentů 
souvisejících s činností energetického specialisty. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1. Zpracování průkazu energetické náročnosti budov a jeho uveřejňování 
u budov často navštěvovaných veřejností 

3.1.1. Identifikace nákladů a přínosů 

Požadavek na uveřejňování grafické části průkazu energetické náročnosti u budov často 
navštěvovaných veřejností, kterým nastala povinnost průkaz energetické náročnosti 
zpracovat - rozšíření stávajícího § 7a odst. 1 písm. d) a zrušení ustanovení § 7a odst. 
7 zákona o hospodaření energií (varianta II) 

+ Soulad s evropskou legislativou 
+ Poskytnutí informací o objektu 
+ Naturalizace užívání průkazů energetické náročnosti budov a vedení k jejich užívání 

obdobně jako je tomu při štítkování výrobků spojených se spotřebou energie 
 

3.1.2. Náklady 

Se zavedením této právní úpravy nejsou identifikovány zvýšené náklady, kromě 
nákladů na pořízení kopie grafické části průkazu energetické náročnosti budov. Již 
podle stávající právní úpravy mají stavebníci, vlastníci budov nebo společenství 
vlastníků při výstavbě nových budov povinnost opatřit si průkaz energetické 
náročnosti budov, dále vlastníci budovy nebo společenství vlastníků mají povinnost 
při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy opatřit průkaz 
energetické náročnosti budov. V takovýchto případech je povinnost průkaz 
energetické náročnosti předkládat a následně kupujícímu nebo pronajímajícímu 
předávat. Nad rámec těchto povinností po zpracování bude grafická část průkazu 
energetické náročnosti budov vyvěšována na viditelném místě. 
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Oproti tomu by varianta III by představovala administrativní a finanční zatížení 
majitelů bytových domů a administrativních budov, protože by zpracování průkazu 
energetické náročnosti bylo vyžadováno i v případech, kdy není dále využíván. 
Zpracování by tudíž bylo prováděno pouze účelově s cílem uveřejnění.  

3.2. Štítkování výrobků spojených se spotřebou energie 

3.2.1. Identifikace nákladů a přínosů 

Zrušení vybraných ustanovení § 8 zákona o hospodaření energií (varianta II) 

+ Soulad s evropskou legislativou 
 

3.2.2. Náklady 

V případě úpravy oblasti štítkování se jedná o legislativně technickou úpravu 
s cílem mít v souladu národní a evropskou legislativu v této oblasti. 

 

 

 

 

3.3. Energetický audit  

3.3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

Nahrazení § 9 novým zněním a konkretizací povinnosti zpracovat energetický 

audit nejenom pro „velké“ podnikatele (varianta III) 

+ Snížení finanční a administrativní zátěže pro podnikatele 
+ Sjednocení podmínek při naplňování povinnosti zpracovat energetický audit 
+ Snížení finanční a administrativní zátěže příspěvkových organizací 
+ Legislativní správnost stanovení výjimek z povinnosti 
+ Možnost využití výjimek ze stanovené povinnosti 
 

3.3.2. Náklady 

S novým zněním § 9 zákona o hospodaření energií je spojeno snížení 
vynakládaných prostředků na zpracování energetických auditů pro skupinu 
podnikatelů, kteří byli kategorizování jako velký podnikatel v důsledku 
spojeneckých a propojených vztahů s podniky mimo území České republiky. 
V současné době lze říci, že povinnost zpracovat energetický audit každé 4 roky se 
týká podnikatelů, kteří nejsou malými nebo středními podle doporučení Komise 
2003/361/ES. Mezní hodnoty pro stanovení velikosti jsou následující: 
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Podniky však nejsou posuzovány izolovaně, ale v příslušných podílech jsou do 
jejich počtu zaměstnanců, obratu a bilanční sumy započítány i údaje o jejich 
mateřských a dceřiných společnostech. V případě partnerských podniků zkoumaný 
podnik vlastní či je vlastněn v poměru mezi 25 až 50 % a v poměru vlastnictví jsou 
zkoumanému podniku přičteny poměrně i údaje o zaměstnancích, obratu a bilanční 
sumě od jeho partnerských podniků. Je-li zkoumaný podnik propojen s mateřskou či 
dceřinou společností formou vlastnictví nadpolovičního podílu, jedná se o propojené 
podniky a údaje těchto propojených podniků se sčítají.  

Ve studii „Analýza potenciálu čerpání OPPIK dle velikosti žadatelů“ zpracované 
Národním centrem energetických úspor, z. s., je konstatována následující 
skutečnost: Lze předpokládat, že nadprůměrný podíl přímých zahraničních investic 
na českém HDP mezi zeměmi v EU zároveň implikuje i nadprůměrné majetkové 
propojení českých podniků se zahraničními matkami ve srovnání se zeměmi, kde je 
podíl přímých zahraničních investic nižší. Srovnatelné podniky v EU tedy nebudou 
zřejmě v průměru častěji drženy větším podnikem, zatímco jejich české ekvivalenty 
jsou častěji propojeny s mezinárodními strukturami. Identické podniky jsou zde tedy 
častěji z důvodu zahraničního vlastníka kvalifikovány jako velké podniky, přestože 
z pohledu počtu zaměstnanců a obratu nebo bilanční sumy samotného českého 
závodu by hranici pro zařazení do kategorie velkých podniků nepřekonaly. 
Bohužel neexistují statistiky a bohužel ani data, které by umožnily přesně 
kvantifikovat četnost uvedeného jevu. Veřejné statistiky uvádějí, že zahraniční 
subjekty vlastní 40 procent z celkového základního kapitálu českých společnost 
a zároveň mají majetkový podíl ve více než pětině z nich. Tyto údaje indikují velkou 
propojenost českých podniků se zahraničními matkami a lze předpokládat, že 
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mnoho malých a středních podniků se tak kvůli svému začlenění do 
mezinárodních struktur stává velkými podniky. Z analýzy dále vyplývá, že 
v případě, že se bude řešit pouze vztah mezi obratem a počtem zaměstnanců bez 
započtení partnerských a spojeneckých vztahů, je v  ČR 2800 „velkých“ 
podnikatelů. 

V souladu se závěry Analýzy potenciálu čerpání OPPIK dle velikosti žadatelů lze 
konstatovat, že v důsledku omezení propojenosti vztahů podnikatelů pro jejich 
zařazení dle velikosti pouze na území České republiky dojde k významnému snížení 
počtu subjektů dotčených touto povinností. S ohledem na nedostupnost relevantních 
dat, kolika subjektů se nyní povinnost dotýká, nelze snížení nákladů vyčíslit. 

Na druhou stranu dojde k nárůstu počtu podnikatelů, kteří nespadají do skupiny 
„velkých“ podnikatelů a mají povinnost zpracovat energetický audit na základě 
spotřeby energie. Toto navýšení však nelze však očekávat v rozsahu, v jakém došlo 
ke snížení počtu "velkých“ podnikatelů. K tomuto navýšení dochází v důsledku 
snížení hranice z 35 000 GJ/rok na 18 000 GJ/rok, od které vzniká malým 
a středním podnikatelům povinnost zpracovat energetický audit. Nově navržená 
hranice byla navržena na základě případové studie. 

Cílem je stanovit tuto povinnost tak, aby docházelo ke zpracování energetických 
auditů v sektorech, kde dochází ke zvýšené spotřebě energie, tzn. náklady za energie 
tvoří vysoký podíl z celkových nákladů. Zachováním původní hranice 35 000 
GJ/rok by tato povinnost pozbývala smyslu, a to z toho důvodu, že u podnikatele 
s takto vysokou spotřebou lze očekávat i překročení prahových hodnot pro 
kategorizaci, tj. že se zároveň jedná o „velkého“ podnikatele.  

Spotřeba energie 18 000 GJ (5 000 MWh) představuje 6 500 000 Kč za energie 
ročně (1 300 Kč/MWh). Subjekt vydá za zpracování energetického auditu cca 
200 000 Kč. Při platnosti energetického auditu 10 let vydá subjekt za energie po 
dobu platnosti 65 000 000 Kč. Na tomto příkladu je zřejmé, že náklady na 
pořízeníenergetického auditu v porovnání s výdaji za energie není neúměrný. 
Přidanou hodnotou energetického auditu je identifikace  opatření vedoucích ke 
snížení spotřeby energie, které lze do roku 2020 realizovat za finanční podpory 
např. z OPPIK. 

3.4. Energetičtí specialisté 

3.4.1. Identifikace nákladů a přínosů 

Změna § 10 zákona o hospodaření energií dojde k udělování oprávnění 
energetického specialisty právnickým osobám (varianta III) 

+ Vytvoření rovných podmínek podnikání v oblasti poskytování služeb energetických 
specialistů 

+ Zkvalitnění dokumentů (energetický audit, energetický posudek, průkaz energetické 
náročnosti budov, kontrola klimatizačních zařízení a kontrola kotlů a rozvodů 
tepelné energie) zpracovávaných právnickými osobami 

+ Zefektivnění systému průběžného aktualizačního vzdělávání energetických 
specialistů 
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-  Zvýšení administrativního zatížení SEI 
- Zvýšení administrativního zatížení podnikatelů 
- Zvýšení finančního zatížení rozpočtu SEI spojené se zajištěním organizace 

průběžného aktualizačního vzdělávání 

3.4.2. Náklady 

Podle stávajícího znění zákona o hospodaření energií uděluje Ministerstvo 
průmyslu a obchodu opravnění energetického spoecialisty pouze fyzickým 
osobám. Podle záznamů SEI ČR založila 1/3 energetických specialistů 
společnosti s ručením omezeným, tzn. cca 480 energetických specialistů. Právě 
této skupiny se dotkne nově stanovená povinnost, kdy i právnická osoba musí 
být držitelem oprávnění. Právnické osoby, které nabízejí služby energetických 
specialistů, se zaměřují zejména na zpracování energetických auditů a 
zpracování průkazů energetické náročnosti budov. Vzhledem k tomu, že správní 
poplatek  je ve výši 1 000 Kč/činnost, lze očekávat obvykle náklady na žádost o 
udělení oprávnění energetického specialisty pro právnickou osobu 2 000 Kč. 

Se změnou způsobu naplňování povinnosti absolvovat průběžné aktualizační 
vzdělávání jsou spojeny zvýšené náklady ze státního rozpočtu. Podle 
současného znění zákona o hospodaření jsou za organizaci odpovědné pověřené 
subjekty (4 vysoké školy), které za organizaci vybírají poplatek, který náklady 
spojené s organizací a zajištěním vzdělávacích kurzů pokrývá. Podle 
předkládaného návrhu již průběžné aktualizační vzdělávání nebude zajišťováno 
pověřenými organizacemi, ale SEI ČR. Absolvování aktualizačního průběžného 
vzdělávání již nebude podmíněno složením odborné zkoušky. Pro absolvování 
bude dostatečné absolvovat vzdělávací akce vybrané výběrovou komisí a 
uveřejněné v databázi ENEX. Vzdělávací akce budou registrovány u SEI ČR, 
která zajistí organizaci výběru (svolávání výběrové komise) a registaraci akcí do 
databáze ENEX. Následně po ukončení vzdělávací akce provede kontrolu, zda 
se vzdělávací akce zúčastnili všichni přihlášení energetičtí specialisté. 

K zajištění této činnosti bude potřeba úprava databáze ENEX, které je ve správě 
Ministerstva průmyslu a obchodu. Náklady na tyto úpravy budou hrazeny 
z příslušné kapitoly v rámci rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Další náklady budou spojené s navýšením činnosti SEI. Jedná se o náklady: 

• na organizaci výběrových komisí pro průběžné vzdělávání ve výši 
48.000 Kč/rok, 

• rozšíření webových stránek SEI; předpokládáme náklady 20.000 
Kč/akce. 

O tyto položky bude potřeba navýšit rozpočet SEI ČR.  

Zvýšení administrativní zátěže bude pokryto z příslušné kapitoly SEI ČR 
v rámci jejího rozpočtu. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Výše uvedené varianty byly posuzovány na základě zjištění, zda se v případě jejich 
volby nejedná o nadměrnou regulaci nebo nadbytečnou administrativní zátěž. 
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Nadbytečnou administrativní zátěží se rozumí administrativní zátěž, která přesahuje 
nutnou a nezbytnou míru činností a nákladů pro podnikatele, občany, zaměstnance 
veřejné správy spojenou s požadavky na plnění informačních povinností plynoucích 
z transpozičních předpisů. 

4.1. Zpracování průkazu energetické náročnosti budov a jeho uveřejňování 
u budov často navštěvovaných veřejností 

Varianta II 
Varianta III 

Varianta I 

Varianta II je vyhodnocena jako nejvhodnější, protože řeší výtky Komise a oproti 
variantě III nejde nad rámec požadavků směrnice 2010/31/EU. 

4.2. Štítkování výrobků spojených se spotřebou energie 

Varianta II 
Varianta I 

Varianta III 

Varianta dvě řeší současný stav v oblasti štítkování výrobků, kdy konkrétní 
požadavky na některé výrobky spojené se spotřebou energie jsou stanovené přímo 
účinnými nařízeními, zatímco požadavky na jiné výrobky jsou regulovány směrnicí. 
Ta je implementována právě v ustanoveních § 8 zákona o hospodaření energií, a 
proto není možné zrušit celý § 8. Tato varianta tudíž řeší optimálně soulad mezi 
legislativou EU a národním právním rámcem týkající se této oblasti. 

4.3. Energetický audit 

Varianta III 
Varianta II 

Varianta I 

Varianta III je vyhodnocena jako nejvhodnější, i přestože v důsledku aplikace této 
varianty nedochází k tak významnému snížení finančních prostředků podnikatelů, 
jako by došlo při uplatnění varianty II. Na stranu druhou přináší účelné vynakládání 
prostředků s cílem snížit spotřebu energie v podnikatelském sektoru. V důsledku 
tohoto přístupu dochází k efektivnějšímu naplňování příspěvku České republiky 
k dosažení cíle energetické účinnosti EU do roku 2020. Tato varianta dále řeší 
přístup ke zpracování energetických auditů komplexněji a přibližuje praktickou 
aplikaci zpracování energetických auditů obecně stanovenému přístupu (ČSN EN 
16 247 – 1-5).  

4.4. Energetičtí specialisté 

Varianta III 
Varianta II 

Varianta I 
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Z pohledu hodnotících kriterií byla jako nejvhodnější zvolena varianta III. I přes 
zvýšené náklady a zvýšenou administrativní zátěž, byly obecné přínosy (zkvalitnění 
dokumnetů zpracovávaných právnickými osobami, zefektivnění systému 
průběžného aktualizačního vzdělávání energetických specialistů, které bude 
prováděno jedním subjektem) této varianty shledány jako žádoucí a potřebné pro 
naplňování zájmů ČR v oblasti zvyšování energetické účinnosti.  

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Orgánem odpovědným za implementaci je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
Kontrolu dodržování zákona provádí jako dotčený kontrolní orgán podle zákona 
o hospodaření energií Státní energetická inspekce. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti novely zákona bude příslušet ministerstvu. Ministerstvo je 
ústředním orgánem státní správy pro oblast energetiky. Datum pro první přezkum 
účinnosti se navrhuje 1. 1. 2020. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Pro definování problematických ustanovení zákona o hospodaření energií a navržení 
možných řešení byly vytvořeny dvě pracovní skupiny. Jedna skupina byla sestavena 
pro oblast energetického auditu. Tato skupina byla složena ze zástupců Ministerstva 
průmyslu a obchodu, Státní energetické inspekce ČR, Asociace energetických 
auditorů, Asociace energetických specialistů, společnosti Kinstellar, ČEZ ESCO. 

Druhá skupina byla vytvořena pro oblast energetických specialistů. Tato skupina 
byla složena ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Státní energetické 
inspekce ČR, Asociace energetických auditorů, Asociace energetických specialistů a 
České komory autorizovaných inženýrů. 

Obě skupiny byly sestaveny tak, aby byly zastoupeny zejména zástupci z praxe. 
Podklady byly vytvořeny na základě praktických zkušeností při naplňování zákona 
o hospodaření energií a náklady vyčísleny na základě konkrétních realizací. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Závěrečnou zprávu RIA zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky 
a dotazy je: 

Hana Schvarczová 

Ministerstvo průmyslu a obchodu - odbor energetické účinnosti a úspor 

e-mail: schvarczova@mpo.cz 
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