
IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 23. ledna 2017, 
s termínem dodání stanovisek do 20. února 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
financí ČR 

1. Zásadní připomínka: 

S ohledem na neurčitost některých pasáží požadujeme do 
relevantních částí materiálu (zejména Důvodová zpráva, 
Závěrečná zpráva RIA) výslovně uvést, že veškeré případné 
personální dopady spojené s přijetím předložené novely zákona 
budou zabezpečeny v rámci dosavadních personálních a 
platových limitů rozpočtu kapitoly MPO.   

Současně do návrhu usnesení vlády požadujeme zařadit úkol 
pro ministra průmyslu a obchodu, jako nový bod II. 2. ve znění: 

„zabezpečit implementaci návrhu zákona v rámci stávajících 
personálních limitů a objemu prostředků na platy v kapitole 
ministerstvo průmyslu a obchodu.“ 

Tímto výslovným stanovením bude zajištěno, že materiál v 
případě svého schválení nebude v budoucnu využit jako 
podklad pro další navyšování míst nad rámec stávajících 
parametrů v platové oblasti rozpočtu kapitoly MPO a rovněž 
parametrů systemizace pracovních a služebních míst 
ve služebních úřadech spadajících pod rozpočtovou kapitolu 
MPO. 

Akceptováno. 

V důvodové zprávě a RIA bude explicitně uvedeno, že novela 
nevyžaduje navýšení systemizovaných míst Státní energetické 
inspekce. 
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2. Zásadní připomínka:  

Veškeré dopady na státní rozpočet (vyčísleno je 160 000 Kč 
ročně, v části není vyčísleno) musí být uhrazeny v rámci 
stanovených limitů kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu 
bez nároků na jejich dodatečné navýšení. Toto je nutné 
výslovně uvést v Důvodové zprávě i v Závěrečné zprávě RIA. 

Akceptováno. 

I přestože se domníváme, že informace je již v RIA obsažena, bude 
text upraven, aby byl jednoznačný a to i v důvodové zprávě. Bude 
upravena nepřesná formulace ohledně kapitoly MPO. 

3. Zásadní připomínka: 

K bodu 2: Text nového písmene c) je nelogický. Nikoliv každá 
"budova", každý "proces" a každá "doprava" má souvislost s 
hospodařením s energií. Je třeba tato podstatná jména 
definovat ve vztahu k hospodaření s energií. Inspiraci lze nalézt 
v dosavadním znění písmene d) tohoto odstavce. 

Akceptováno. 

Definice bude uvedena v následujícím znění: 

Energetickým hospodářstvím budova, průmyslový nebo výrobní provoz, 
doprava, služba nebo jejich soubor, kde dochází k nakládání s energií; 
ucelenou částí energetického hospodářství je územně nebo procesně 
oddělená část energetického hospodářství, kterou je možné vyčlenit na 
základě měřitelného vstupu a výstupu energie. 

4. Ostatní připomínka: 

K bodu 4: Nové písmeno j) je doslovným opakování 
dosavadního písmene c). Není důvod nahrazovat písmeno c) 
jiným textem a písmeno c) vkládat na jiné místo pod jiným 
označením. To činí právní úpravu nepřehlednou. 

Akceptováno. 

Bude zachováno původní znění. 

5. Ostatní připomínka: 

K bodu 5: Slovo "jehož" je nutno nahradit slovem "jejímž". Bude 
se jednat o výstup z kontroly nebo z analýzy (v obou případech 
se jedná o femininum. 

Akceptováno jinak. 

Definice energetického auditu bude uvedena v následujícím znění: 

n) energetickým auditem systematický postup za účelem získávání 
dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém 
hospodářství a analýza energetického hospodářství, na základě nichž 
lze identifikovat a kvantifikovat možnosti nákladově efektivní úspory 
energie a jehož výstupem je písemná zpráva. 
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6. Ostatní připomínka: 

K bodu 6: Není důvod vypouštěný, resp. nahrazovaný, text 
označovat podtržením. 

Vysvětleno. 

Definice „energeticky vztažné plochy“ transponuje definici „celkově 
užitné podlahové plochou“. Z tohoto důvodu byla úprava této definice 
potržena jako transpoziční ustanovení. 

7. Ostatní připomínka: 

K bodu 12: Doporučujeme respektovat čl. 39 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, podle něhož nemá ustanovení mít 
více než 6 odstavců. Dtto body 41. a 44. 

Vysvětleno.  

Z důvodu přehlednosti a zachování kontinuity textu si dovolujeme 
zachovat námi navrženou úpravu i přes skutečnost, že ustanovení § 
bude obsahovat více jak 6 odstavců. Jedná se u novel zákonů o 
běžnou praxi a navíc Legislativní pravidla vlády obsahují v čl. 39 odst. 2 
slovo „zpravidla“. 

 

8. Ostatní připomínka: 

K bodu 17: Manipulace se slovy "ze státního rozpočtu" v textu je 
nadbytečná, jednodušší je nově formulovat celé návětí. 

Akceptováno. 

Návětí bude uvedeno v následujícím znění: K uskutečnění Programu 
mohou být poskytovány dotace na: 

9. Ostatní připomínka: 

K bodu 29: Podmínka "je často navštěvována veřejností" je 
zcela neurčitá a tedy nekontrolovatelná. Jedná se o zcela 
subjektivní hodnocení vždy rozdílné podle místa a času. 

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v důvodové zprávě, jedná se o implementační 
ustanovení, které odpovídá znění uvedenému ve směrnici (je zde užit 
termín „často navštěvovaná veřejností“). Navíc v této věci je vedeno 
s ČR řízení o porušení smlouvy SFEU. 

Důvodová zpráva bude doplněna o rámcový výčet budov, které pod 
pojmem „často navštěvovaná veřejností“ spadají. 

10. Ostatní připomínka: 

K bodu 33: V nově vkládaném textu je třeba spojku "a" nahradit 

Akceptováno. 
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spojkou "nebo", protože se jedná o variantu a nikoliv souběžně 
uplatňovanou podmínku. Před slovo "správce" je nutno vložit 
slovo "od". 

 

11. Ostatní připomínka: 

K bodu 39: V úvodu novelizačního bodu je nutno vypustit slovo 
"V". 

V novém odstavci 1 je logičtější ponechat stávající text a 
vypustit slova: "a seznam těchto výrobků je uveden v 
prováděcím právním předpise.". V § 8 doporučujeme upřesnit 
pomocí poznámky pod čarou, o který přímo použitelný předpis 
EU se jedná, popř. i uvést konkrétní článek. 

Akceptováno a vysvětleno. 

Předložka „V“ bude odstraněna. 

Použitelné předpisy EU jsou uvedeny v § 1, z tohoto důvodu se 
domníváme, že není potřebné jej uvádět následně zde. 

12. Ostatní připomínka: 

K bodu 44: Domníváme se, že v novém § 10b odst. 3) písm. d. 
není správný odkaz na § 10 odst. 9, případně odst. 10. V § 10 
odst. 2 písm. b) bodu 3. je nutné provést následující změny: 

V uvozovací větě je nezbytné slovo „které“ nahradit slovem 
„která“ (množné číslo „potvrzení nejsou“), 

V bodě I. je nutné za slovo „splátky“ doplnit čárku, čárku za 
slovem „republiky“ je naopak potřeba vypustit a text legislativní 
zkratky obsažený v závorce je třeba rovněž vypustit, neboť tato 
legislativní zkratka dále není v navrhovaném legislativním textu 
ani v aktuálním znění zákona č. 406/2000 Sb. obsažena. 

Ve srovnávací tabulce je u tohoto ustanovení obsažen jiný 
návrh legislativního textu. 

Akceptováno. 

Odkaz bude aktualizován. 

 

Bude uvedeno: doloží potvrzení, která nejsou ….. 

 

Souvětí bude upraveno dle připomínky. 

 

 

Bude upraveno. 

13. Ostatní připomínka: 

K bodu 49: Je zde uveden odkaz na odstavec 2 písm. b). Nově 

Akceptováno. 
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navržený odstavec 2 není členěn na písmena. Dále je zde 
uveden odkaz na odstavec 3 písm. a) až e) a g). Ale ani tento 
nový odstavec 3 není členěn na písmena.  V novém odstavci je 
nutné uvést správné odkazy. 

Odkaz bude uveden na správné ustanovení. 

14. Ostatní připomínka: 

K bodu 1: Na konci textu je nutno doplnit tečku. 

Akceptováno. 

15. Ostatní připomínka: 

Upozorňujeme, že SEI nemá rozpočtovou kapitolu. Je nutné 
upravit. 

Akceptováno. 

Bude upraveno v souvislosti s úpravou podle připomínek 1 a 2. 

16. Ostatní připomínka: 

K adaptaci na nařízení, k čl. I. bodu 39: Důvodem pro změnu § 
8 zákona o hospodaření energií má být očekávané zrušení 
příslušné směrnicové úpravy, která je v tomto ustanovení 
transponována. Směrnice 2010/30/EU má být zrušena přímo 
použitelným nařízením. Chápeme, že se předkladatel chce 
připravit na stav, kdy bude příslušná úprava obsažena v přímo 
použitelném předpisu, nicméně považujeme za nutné si za této 
volby ohlídat účinnost předmětného nařízení. Účinnost 
příslušného zákonného ustanovení musí odpovídat 
použitelnosti přijatého nařízení, v opačném případě by byl český 
právní řád v rozporu s právem EU. S ohledem na legislativní 
úzus bude patrně také po přijetí nařízení třeba novelizovat 
zákonnou úpravu tak, aby specifikovala přímo použitelný 
předpis, na který odkazuje, a to spolu s uvedením jeho plného 
názvu v poznámce pod čarou. 

Akceptováno jinak. 

Bude naformulováno přechodné ustanovení, aby byl vyřešen případný 
časový posun přijetí dotčených předpisů, a tím nedošlo k nesouladu EU 
a národní legislativy. 

17. Ostatní připomínka: 

Upozorňujeme, že strany 5 a 6 rozdílové tabulky na sebe 
nenavazují a novelizační bod 32 čl. I návrhu, který je vykazován 

Akceptováno. 

Bude upraveno. 
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jako implementační, v rozdílové tabulce zcela chybí. Čl. I. bod 
41 je pak v rozdílové tabulce nesprávně uveden jako čl. I. bod 
40. 

HK ČR 18. Zásadní: 

Připomínka k § 2 odst. 1 písm. c) 

Navrhujeme použít definici pojmu „energetické hospodářství“ 
v souladu s definicí pojmu „energetického auditu“ podle čl. 2 
bodu 25 směrnice 2012/27/EU, která by měla lépe odpovídat 
účelu zákona o hospodaření energií.  V § 2 odst. 1 písmeno c) 
pak bude znít následovně: 

„c) energetický hospodářstvím budova či skupina budov, 
průmyslový nebo obchodní provoz nebo zařízení a 
soukromá nebo veřejná služba“.  

Dále navrhujeme do důvodové zprávy vymezit, co se rozumí 
pod pojmy „soukromá nebo veřejná služba“ jako například 
autodoprava apod. 

Odůvodnění: 

Nově navrhovanou definici pojmu „energetické hospodářství“ 
považujeme za nejasnou a matoucí. Energetickým 
hospodářstvím se podle navrhovaného znění zákona rozumí 
„budova, proces, doprava nebo systém hospodaření s energií a 
jejich soubor“. Z této definice není zcela jasné, co zahrnuje 
především pojem „proces“. Z důvodové zprávy vyplývá, že je 
definice převzatá z technické normy (ČSN EN 16247-1), tam ale 
zní definice takto: „auditovaný objekt = budova, zařízení, 
systém, proces, dopravní prostředek nebo služba, která je 
předmětem energetického auditu“.  

Rozumíme tomu, že je potřebné využít definici toho, na co se 

Akceptováno jinak. 

Definice energetického hospodářství bude uvedena v následujícím 
znění: 

Energetickým hospodářstvím budova, průmyslový nebo výrobní provoz, 
doprava, služba nebo jejich soubor, kde dochází k nakládání s energií; 
ucelenou částí energetického hospodářství je územně nebo procesně 
oddělená část energetického hospodářství, kterou je možné vyčlenit na 
základě měřitelného vstupu a výstupu energie. 

Definice v tomto znění respektuje definici energetického auditu 
uvedené ve směrnici 2012/27/EU:  

„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. 

Nad rámec je v definici energetického auditu uvedena doprava, která 
vyplývá z požadavku přílohy VI směrnice o energetické účinnosti. 
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vztahuje energetický audit, podle směrnice 2012/27/EU. 
Nicméně z mnoha důvodů bychom ocenili, pokud by se 
předkladatel co nejvíce navrátil k tradiční definici pojmu 
„energetické hospodářství“, která je široce užívána a 
energetické obci známá. Z důvodové zprávy vyplývá, že je 
definice převzatá z technické normy (ČSN EN 16247-1), tam je 
ale definice auditu a zní takto: „auditovaný objekt = budova, 
zařízení, systém, proces, dopravní prostředek nebo služba, 
která je předmětem energetického auditu“. To je ale předmět 
auditu, nikoliv definice energetického hospodářství. Navrhovatel 
se svojí snahou zjednodušit pojmy a spojit definici předmětu 
auditu a energetického hospodářství dostal zbytečně do 
nekomfortní situace s ne zcela logickými důsledky. Tak např. 
navazující definice uvedená v bodě p) pak musí nelogicky tvrdit, 
že budova je jen vytápěná budova. Tedy auditor nesmí použít 
termín budova pro nevytápěný sklad? Navrhovaná definice 
doslova říká, že energetické hospodářství je „budova“, nebo 
„doprava“ – ani jedno obecně neplatí, pokud si oba naprosto 
běžné a zavedené pojmy nepředefinujeme podle svého. Dále 
z této definice není zcela jasné, co zahrnuje pojem „proces“, a 
vznikají i další otázky. 

Tradiční definice energetického hospodářství řeší problém 
budov jednoznačně: vytápěná budova je spotřebič energie, a 
tudíž je automaticky součástí energetického hospodářství, 
nevytápěná spotřebičem není, a tedy do energetického 
hospodářství se nezahrnuje. Na druhou stranu audit se musí 
zabývat i širšími návaznostmi, aby splnil svůj účel. Tak např 
předmětem auditu by mělo být i chování obyvatel budov, tedy 
uživatelů služby, kterou energetické hospodářství poskytuje. 
Jinak by nemohl obsahovat realistický návrh úspor. Definici 
energetického hospodářství není vhodné modifikovat tak, aby 
vyhovovala lépe energetickému auditu, ale je třeba správně 
vymezit samotný energetický audit. 

Dále navrhujeme do důvodové zprávy vymezit, co se rozumí 
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pod pojmy „soukromá nebo veřejná služba“ jako například 
autodoprava apod.. 

 19. Připomínka k § 2 odst. 1 písm. n) 

Požadujeme upravit znění definice následovně: 

„n) energetickým auditem systematický postup za účelem 
získávání dostatečných znalostí o stávajícím systematická 
kontrola a analýza užití a spotřebě spotřeby energie v 
energetickém hospodářství a analýza energetického 
hospodářství, na základě nichž lze, která umožní identifikovat 
a kvantifikovat možnosti nákladově efektivní úspory energie a 
jejichž jehož výstupem je písemná zpráva,“. 

Odůvodnění: 

V předloženém návrhu definice energetického auditu je podle 
našeho názoru značně zavádějící pojem „systematická 
kontrola“, který evokuje to, že se jedná o neustálý neboli 
kontinuální proces (v praxi je i v tomto smyslu používán), což 
v tomto případě není pravda. Vedle toho v předloženém návrhu 
definice absentuje to, že se při provádění auditu musí primárně 
získat informace  
„o stávajícím užití a spotřebě energie v energetickém 
hospodářství“ a teprve následně lze provést jejich analýzu, na 
základě nichž lze identifikovat a kvantifikovat možnosti 
nákladově efektivní úspory energie. V námi navrhované úpravě 
jsme využili první část definice energetického auditu ze 
směrnice 2012/27/EU. Cílem tohoto návrhu je zpřesnění 
definice tak, aby lépe vystihovala obsah auditu. 

Akceptováno jinak. 

Definice energetického auditu bude uvedena v následujícím znění (s 
využití pojmů, se kterými zákon pracuje):  

n) energetickým auditem systematický postup za účelem získávání 
dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém 
hospodářství a analýza energetického hospodářství, na základě nichž 
lze identifikovat a kvantifikovat možnosti nákladově efektivní úspory 
energie a jehož výstupem je písemná zpráva. 

Navržený termín užití a spotřeba není zákonem definován, proto je 
využit termín nakládání s energií, který zahrnuje i spotřebu energie. 

 20. Připomínka k § 2 odst. 1 písm. r) 

Požadujeme v ustanovení slova „s požadovanou vnitřní 
výpočtovou teplotou v celé budově“ v zájmu jednoznačnosti 

Akceptováno jinak. 

Definice bude upravena v následujícím znění: 
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přeformulovat následovně: 

 „r) celkovou energeticky vztažnou plochou vnější půdorysná 
plocha všech prostorů v celé budově, pro které se stanovují s 
upravovaným vnitřním prostředím požadované vnitřní 
výpočtové teploty v celé budově, vymezená vnějšími povrchy 
konstrukcí obálky budovy,“.  

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že pro různé prostory jsou technickou 
normou stanoveny různé výpočtové teploty (koupelny vs. 
obytné místnosti apod.), není dle našeho názoru vhodné použít 
dikci  
„s požadovanou vnitřní výpočtovou teplotou“, to by mohlo vést 
k výkladu, že v celé budově bude jedna vnitřní výpočtová 
teplota. 

r) celkovou energeticky vztažnou plochou půdorysná plocha 
všech prostorů v  budově, pro které se stanovují požadované 
vnitřní výpočtové teploty, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí 
obálky budovy, 

 21. Připomínka k § 2 odst. 2 písm. c) 

Požadujeme do definice energetického štítku zohlednit 
klasifikaci tříd A+, A++ a A+++ podle směrnice 2010/30/EU.  

V § 2 odst. 2 písmeno c) zní:  

„c) energetickým štítkem grafické vyobrazení v tištěné nebo 
elektronické podobě obsahující uzavřenou stupnici 7 tříd A 
až G, kterým odpovídá míra energetické úspory; vyžaduje-li 
to technologický pokrok, lze klasifikaci doplnit dalšími 
třemi třídami s označením A+, A++ a A+++, přičemž celkový 
počet tříd bude omezen na 7, pokud nebudou používány 
ještě další třídy,“. 

Odůvodnění: 

Původně navržená definice energetického štítku není v souladu 

Vysvětleno. 

Nařízení, které nahradí směrnici 2010/30/EU již nepočítá se stupnicí +. 
Stupnice již bude pouze ve škále A – G. Toto zjednodušení bylo 
z jedním z cílů nového nařízení. 

Aby nedošlo k nesouladu EU a národní legislativy bude v tomto směru 
naformulováno přechodné ustanovení.  
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se směrnicí, viz Směrnice 2010/30/EU čl. 10 bod 4 písm. d). 

 22. Připomínka k § 5 odst. 1 

Požadujeme text upravit následovně: 

„(1) Státní program na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných a druhotných zdrojů energie (dále jen "Program") 
je dokument vyjadřující cíle v oblasti zvyšování účinnosti užití 
energie, snižování energetické náročnosti a efektivního využití 
zvyšování energetické účinnosti s využitím kombinované 
výroby elektřiny a tepla, obnovitelných a druhotných zdrojů v 
souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a 
zásadami udržitelného rozvoje3).“. 

Odůvodnění: 

Zvyšování energetické účinnosti s využitím obnovitelných a 
druhotných zdrojů nedává fyzikálně smysl. Naopak využitím 
obnovitelných zdrojů se může celková účinnosti i snižovat, je 
proto vhodnější zachovat stávající znění se slovem „využití“. 

Akceptováno jinak. 

Bude upraveno v navrženém znění (s využitím zákonem definovaných 
pojmů): 

(1) Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a 
druhotných zdrojů energie (dále jen "Program") je dokument vyjadřující 
cíle v oblasti zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické 
náročnosti a zvyšování účinnosti užití energie s využitím 
kombinované výroby elektřiny a tepla, obnovitelných a druhotných 
zdrojů v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a 
zásadami udržitelného rozvoje3).  
 
Cílem nového programu je podpora zvyšování energetické účinnosti. 
Již není cílem podpora OZE a DZE bez toho aniž by docházelo 
zároveň ke zvýšení účinnosti.  
 

 23. Připomínka k § 5 odst. 3 

Požadujeme ponechat v textu přesné vymezení, v jaké 
periodicitě, jakým subjektům (vládě) jsou předkládány v souladu 
s programovou dokumentací výsledky naplňování Programu. 

Odůvodnění: 

Z navrhované novely není zřejmé, v jakých lhůtách a komu (zda 
vůbec) bude ministerstvo předkládat vyhodnocování naplňování 
programu.  

Vysvětleno. 

Přesné vymezení neumožňovalo dostatečnou flexibilitu programu. 
Vzhledem k tomu, aby nemuselo docházet k novelám zákona při 
změněn programové dokumentace, považujeme za účelné uvést 
ustanovení s odkazem na programovou dokumentaci. Hodnocení 
programů, tzn. také EFEKTu je prováděno v rámci materiálu týkajících 
se Národního akčního plánu energetické účinnosti.  

 24. Připomínka k § 6 odst. 1 Vysvětleno a akceptováno jinak. 
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Požadujeme do stávajícího navrhovaného znění za slova „nebo 
při“ vložit slova „podstatné rekonstrukci vedoucí ke“ a druhou 
větu ve znění:  

„Za podstatnou rekonstrukci se považuje rekonstrukce, jejíž 
náklady přesáhnou 50 % investičních nákladů na novou 
srovnatelnou výrobnu.“. V § 6 odstavec 1 pak bude znít: 

„(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné 
energie2) je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u 
nichž se provádí změna dokončené stavby4) při výstavbě nové 
výrobny elektřiny nebo tepelné energie nebo při podstatné 
rekonstrukci vedoucí ke změně technických parametrů 
výroby elektřiny nebo tepelné energie existující výrobny, 
zajistit alespoň minimální účinnost užití energie výroben 
elektřiny nebo tepelné energie stanovenou prováděcím právním 
předpisem. Za podstatnou rekonstrukci se považuje 
rekonstrukce, jejíž náklady přesáhnou 50 % investičních 
nákladů na novou srovnatelnou výrobnu.“ 

Dále doporučujeme doplnit důvodovou zprávu o bližší 
specifikaci, o jaké technické parametry se jedná. 

Odůvodnění: 

Podle našeho názoru by povinnost zajištění minimální účinnosti 
u stávajících výroben měla být spojena s podstatnou 
rekonstrukcí, což by zároveň korespondovalo s účelem 
směrnice 2012/27/EU a zabránilo by to tomu, že bude nutné 
zajišťovat minimální účinnost  
v neodůvodněných případech (např. při pouhé náhradě kotle 
kotlem s vyšší účinností by mohlo být vyžadováno zvýšení 
účinnosti v celém procesu výroby elektřiny, tedy i na turbíně). 

Z navrženého ustanovení není zřejmé, které technické 
parametry jsou v těchto případech posuzovány (instalovaný 

Definice podstatné rekonstrukce není vhodné. Při její aplikaci by se 
ustanovení nedotklo prakticky žádného subjektu. Cílem ustanovení je 
zajištění zvyšování energetické účinnosti zdrojů v souladu s ASEK. 

Ustanovení bude upraveno do následujícího znění: 

(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné 
energie2) je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se 
provádí změna dokončené stavby4) u nově zřizované výrobny 
elektřiny nebo zdroje tepelné energie nebo při změně 
technologických částí výrobny elektřiny a zdroje tepelné energie 
stanovených prováděcím právním předpisem, zajistit alespoň 
minimální účinnost užití energie výroben elektřiny nebo tepelné energie 
stanovenou prováděcím právním předpisem. 

Stěžejní pro tuto povinnost bude úprava příslušného prováděcího 
právního předpisu, který bude definovat změny technologických částí. 
Pro přípravu novely vyhlášky bude ustanovena pracovní skupina, do 
které budou přizváni i zástupci z praxe. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKUFR2E6)



Stránka 12 (celkem 153) 

výkon elektrický, tepelný, parametry teplonosné látky apod.). 
Není patrno, zda jde např. o úpravu vodního hospodářství, které 
je nezbytné pro výrobu elektřiny, o ekologické investice, které 
ovlivňují výrobu elektřiny apod. Proto považujeme za důležité 
zpřesnění této problematiky alespoň v důvodové zprávě. 

 25. Připomínka k § 6 odst. 2 

Požadujeme celý odst. 2 přeformulovat následovně: 

„Stavebník nebo vlastník rozvodného tepelného zařízení je 
povinen u nově zřizovaných rozvodných tepelných zařízení a u 
rozvodných tepelných zařízení, u nichž se provádí změna 
dokončené stavby spočívající ve změně teplonosné látky, 
zajistit účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním 
předpisem.“ 

Odůvodnění:  

Návrh slaďuje pojmy s energetickým zákonem, který používá 
pojem „rozvodné tepelné zařízení“, který se týká i rozvodu 
chladu, který potom není potřeba zvlášť zmiňovat. Dále je 
nahrazen nejasný pojem „účinnost užití rozvodů energie“ a 
provedena specifikace, o jakou změnu dokončené stavby se má 
jednat. 

Akceptováno. 

Ustanovení § 6 odst. 2 zákona bude upraveno v navrhovaném znění a 
rozvod chladu bude řešen v samostatném odstavci: 

(2) Stavebník nebo vlastník rozvodného tepelného zařízení je 
povinen u nově zřizovaných rozvodných tepelných zařízení a u 
rozvodných tepelných zařízení, u nichž se provádí změna 
dokončené stavby spočívající ve změně teplonosné látky, zajistit 
účinnost užití energie a zajistit požadavky na tepelné ztráty 
zařízení pro rozvod tepelné energie stanovené prováděcím 
právním předpisem. 

 26. Připomínka k § 7a odst. 4 písm. d) 

Navrhujeme ponechat povinnost zpracovat průkaz objektivně a 
pravdivě: 

„d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně objektivně a 
pravdivě v souladu s prováděcím právním předpisem,“. 

Odůvodnění: 

Akceptováno jinak. 

Termíny „objektivně, pravdivě a úplně“ jsou ze správního hlediska 
těžko prokazatelné a velmi subjektivní. Úprava byla provedena s cílem 
stanovit objektivní kritéria při správním trestáním. Soulad s prováděcími 
právními předpisy předpokládá, že zpracování je naplněno ve všech 
aspektech (objektivně a pravdivě).   

Upraveny budou ustanovení týkající se přestupků a správních 
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Průkaz může být zpracován neobjektivně i nepravdivě, přestože 
bude v souladu s prováděcím předpisem. Tento požadavek 
navazuje také na přestupek energetického specialisty uvedený 
v  
§ 12 odst. 1 písmeno m. Posouzením souladu s právním 
předpisem lze zkontrolovat pouze úplnost průkazu. 

deliktů. 

 27. Připomínka k § 9 odst. 1 

Požadujeme, aby v daném ustanovení zněla druhá věta 
následovně: 

„Způsob stanovení parametrů rozhodných pro identifikaci 
povinnosti zpracovat energetický audit je stanoven 
příslušnou normou ČSN EN 16247-1 a ČSN EN 16247-2 
a prováděcím právním předpisem.“. 

Požadujeme, aby v daném ustanovení zněla čtvrtá věta 
následovně: 

„Povinnost zpracovat audit 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) nebo má zaveden a akreditovanou 
osobou certifikován systém environmentálního řízení podle 
české harmonizované normy upravující systémy 
environmentálního managementu20), pokud tento splňuje 
požadavky na energetický audit.“. 

Odůvodnění: 

Pro energetické audity již existuje evropská norma, kterou 
bychom již léta měli při zpracování auditu respektovat. Při 
zpracování vyhlášky údajně norma nemohla být zahrnuta, 
neboť ji zákon nezmiňuje. Proto musíme trvat na vložení 

Vysvětleno. 

Parametry v tomto ustanovení jsou myšleny parametry identifikace, zda 
je podnikatel „velký“ či nikoli. Citované normy tyto parametry 
nestanovují, a nestanovují tudíž ani postup jak tyto parametry počítat.  

Termín „užití energie“ bude nahrazen definovaným termínem 
„nakládání s energií“, který je zákonem definován. 

S ohledem na to, aby nedošlo k promarněným investicím, bude 
v přechodném ustanovení uvedeno, že podniky, které podle zákona 
103/2015 Sb. zavedly a certifikovali systém environmentální řízení a 
řízení hospodaření energií tímto způsobem povinnost naplňují. Pro 
nově dotčené subjekty již tuto možnost s ohledem na probíhající praxi 
mít nebudou. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKUFR2E6)



Stránka 14 (celkem 153) 

odkazu na evropskou normu do zákonné povinnosti, aby v další 
aktualizaci s ní mohl pracovat i prováděcí předpis. 

Doporučujeme ponechat stávající znění, tedy výjimku 
z povinnosti zpracovat energetický audit pro podniky, které mají 
environmentální systém řízení, a byl proveden energetický 
audit, v souladu se směrnicí. 

Na základě změny zákona č. 103/2015 Sb., která nabyla 
účinnosti 1. 7. 201,5 některé společnosti, zavedly a certifikovaly 
systém EnMS. K získání certifikátu vynaložily značné úsilí  
i finanční prostředky a uzavřely s certifikační společností 
smlouvu na 3 roky k provedení dozorových auditů. S ohledem 
na uvedené požadujeme ponechat stávající možnost certifikace 
podle EnMS. V případě, že by tento systém v legislativě 
zachován nebyl, požadujeme odklad účinnosti tohoto 
ustanovení alespoň o 3 roky, to je do vypršení doby platnosti již 
získaného certifikátu. 

 28. Připomínka k § 9 odst. 6 

Do odstavce 6 požadujeme připojit druhou větu tohoto znění: 

„Povinnost zajistit zpracování energetického auditu 
následně nemá povinná osoba, která má zaveden a 
akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s 
energií podle harmonizované normy upravující systém 
managementu hospodaření s energií19).“. 

Odůvodnění: 

Prioritou by mělo být zavádět průběžné sledování a 
vyhodnocování, tedy systém EnM. Energetické audity se 
ukázaly jako užitečné v případě zájmu objednatele, avšak 
zůstaly jako neživé a účelové nástroje, kde byly provedeny jen 
jako zákonná povinnost. Pokud nebude přijat náš návrh, dojde 

Akceptováno jinak. 

Možnost zavedení EnMS na místo zpracovávání energetického auditu 
bude upraveno přímo v příslušných ustanovení § 9: 

(2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit pro jím 
užívané energetické hospodářství zpracování energetického 
auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s 
energií energetického hospodářství za poslední dva po sobě 
jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh ročně. Povinnost 
zajistit zpracování energetického auditu nemá podnikatel, který 
má na jím užívané energetické hospodářství zavedený a 
akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií 
podle harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
energetického auditu, 

 (3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové 
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k demotivaci menších podniků a zejména krajů a měst v oblasti 
zavádění EnM. Navíc je zde zjevná nevyváženost mezi 
povinností velkých podniků, které se mohou od auditu osvobodit 
zavedením EnM, ale ostatní povinné osoby nikoliv. 

organizace státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí 
a veřejné vysoké školy jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné 
energetické hospodářství zpracování energetického auditu, v 
případě, že hodnota průměrné roční  spotřeby energie 
energetického hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí 
kalendářní roky je vyšší než 500 MWh ročně. Povinnost zajistit 
zpracování energetického auditu nemá ten, kdo má na jím 
vlastněné energetické hospodářství zavedený a akreditovanou 
osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle 
harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
energetického auditu. Tato povinnost se nevztahuje na 
energetická hospodářství zpravodajských služeb.  

 (4) Povinnost zajistit zpracování energetického auditu 
podle odstavce 1 se nevztahuje na energetická hospodářství se 
spotřebou energie nižší než 200 MWh ročně. 

 29. Připomínka k § 9 odst. 7 písm. b) 

Požadujeme v zákoně ošetřit situace, kdy dochází ke změně 
vlastníka organizace. 

Odůvodnění: 

V zákoně není stanoveno, do kdy má být proveden audit, pokud 
dojde ke změně vlastníka organizace a tím i např. velikosti 
organizace (původní vlastník – organizace nespadá pod tuto 
povinnost, nový vlastník (např. fúze) a po změně vlastníka již 
tato povinnost nastane). Toto již v praxi nastává a organizace 
neví, do kdy musí mít proveden energetický audit nebo 
certifikaci dle ISO 50001. 

Vysvětleno. 

V případě, kdy dochází ke změně vlastníka, v důsledku které dojde ke 
vzniku povinnosti, je aplikováno ustanovení § 9 odst. 7 písm. b) návrhu, 
tzn. do jednoho roku.  

 

 30. Připomínka k § 9a odst. 6 

Požadujeme vypustit citaci písmene b). 

Akceptováno. 

Novelizační bod bude zrušen. 
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Odůvodnění: 

Pro posouzení možnosti zavedení výroby KVET v nové výrobně 
elektřiny není širší součinnost zapotřebí. 

 31. Připomínka k § 10 odst. 7  

Navrhujeme upravit znění ustanovení tak, aby byl dán důraz na 
absolvování celoživotního vzdělávání s odkazem na zkušenosti 
zákona č. 360/1992 Sb. a zvážit zavedení podobného systému, 
nebo přímo napojení energetických specialistů do tohoto 
systému. To pak adekvátně promítnou do ustanovení § 10a, 
odst. 3 – 6. 

Odůvodnění: 

Opakované přezkušování ze znalostí předpisů není zárukou 
růstu vzdělanosti energetických specialistů. Neumožňuje 
doplňování vzdělání podle individuálních potřeb. Je v rozporu 
se způsobem vzdělávání zpracovatelů projektové dokumentace, 
lékařů, řidičů. Stávající systém konzervuje dosaženou 
odbornost energetických specialistů. 

Vysvětleno. 

Nově navržené ustanovení § 10 odst. 7 návrhu zní: 

 (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 akcích průběžného 
aktualizačního vzdělávání. 

Z tohoto znění je zřejmé, že energetický specialista již neabsolvuje 
žádné zkoušky, ale během tří let musí sbírat kredity absolvování 
vybraných vzdělávacích akcí. Výběr vzdělávacích akcí je uveden v § 
10a návrhu. Tento nový přístup respektuje postupy zákona č. 360/1992 
Sb. 

 32. Připomínka k § 12 odst. 1 písm. c)  

Požadujeme nahradit písmeno c) následujícím: 

„c) jako stavebník nebo vlastník rozvodného tepelného 
zařízení nezajistí účinnost užití energie v rozvodném 
tepelném zařízení podle § 6 odst. 2,“. 

Odůvodnění: 

Uvedení do souladu s navrženou úpravou § 6 odst. 2. 

Akceptováno. 
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 Doporučené: 

33. Obecná připomínka 

Navrhovaná novela neobsahuje žádná přechodná ustanovení. 
Skutečně nebudou přechodná ustanovení potřeba, když např. 
energetický audit úplně mění charakter? 

Akceptováno. 

Bude doplněno přechodné ustanovení pro oblast energetických 
specialistů a energetických auditů, štítkování výrobků spojených se 
spotřebou energie a účinnosti užití energie zdrojů a rozvodů energie. 

 34. Připomínka k § 2 odst. 2 písm. d) 

Doporučujeme následující znění: „informačním listem 
normalizovaný přehled informací týkající se výrobku spojeného 
se spotřebou energie v tištěné nebo elektronické podobě,“. 

Akceptováno. 

Znění definice bude uvedeno následovně: 

informačním listem normalizovaný přehled informací týkající se výrobku 
spojeného se spotřebou energie v tištěné nebo elektronické podobě, 

 35. Připomínka k § 9 odst. 8 písm. b) 

Je nezbytné stávající text „odstavce 5“ nahradit textem 
„odstavce 7“. 

Akceptováno. 

Je proveden odkaz na správné ustanovení. 

 36. Připomínka k § 9 odst. 6 

V § 9 odst. 6 doporučujeme nahradit slovo „při“ slovem „po“. 
Vzhledem k tomu, že změna je vyhodnocována za 2 roky, je 
logické, že k ní došlo po změně energetického hospodářství, a 
nikoliv při jeho změně. 

Akceptováno. 

 37. Připomínka k § 10 odst. 6 písm. g) 

Navrhujeme vypustit slova „nebo fyzické osobě“. Majetkovou 
účast ve fyzické osobě náš ústavní pořádek nepřipouští. 

Akceptováno. 

 38. Připomínka k § 10 odst. 7 

Je nezbytné slovo „akcí“ nahradit slovem „akcích“. 

Akceptováno. 

Bude nahrazeno. 
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 39. Připomínka k § 10 odst. 12 

Navrhujeme nahradit slovo „jím“ slovem „jí“.  

Akceptováno. 

Bude nahrazeno. 

 40. Připomínka k § 10a odst. 5 

V zájmu zachování jednoznačnosti doporučujeme upravit 
ustanovení tak, aby bylo jednoznačně stanoveno, co se má 
učinit se seznamem vzdělávacích akcí. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude upraveno v navrženém znění: 

(5) Vzdělávací akce se registrují prostřednictvím internetových 
stránek Státní energetické inspekce a podle výběru odborné 
komise je seznam vzdělávacích akcí zařazených do průběžného 
vzdělávání v evidenci ministerstva. 

 41. Připomínka k § 10b odst. 3 písm. a) 

Navrhujeme odstranit text „3,“ pro jeho nadbytečnost. 

Akceptováno jinak. 

Bude vypuštěn odkaz na § 10 odst. 2. Na podmínky udělení pro 
právnické osoby odkaz zůstane, protože může dojít ke změněn 
skutečností za jakých bylo právnické osobě oprávnění udělené. 

 42. Připomínka k § 10e odst. 2 

Je nezbytné v pořadí druhé slovo „stanovená“ nahradit slovem 
„stanovené“. 

Akceptováno. 

Bude nahrazeno. 

 43. Připomínka k § 10e odst. 6 

Je nezbytné stávající text „písm. b)“ nahradit správným textem 
„a 3“ a text „3“ je nezbytné nahradit textem „5“. 

Akceptováno. 

Odkazy budou uvedené na správná ustanovení. 

 44. Připomínka k § 10a odst. 4 

Dle našeho názoru se nám jako vhodnější jeví následující 
jednoznačnější znění: „Výběr vzdělávacích akcí je prováděn 
minimálně dvakrát za kalendářní rok odbornou komisí 
jmenovanou Státní energetickou inspekcí podle pravidel 

Akceptováno. 

Ustanovení bude uvedeno v navrženém znění: 

(4) Výběr vzdělávacích akcí je prováděn odbornou komisí 
jmenovanou Státní energetickou inspekcí minimálně dvakrát za 
kalendářní rok. Pravidla pro výběr vzdělávacích akcí, náležitosti 
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stanovených prováděcím právním předpisem. registrace vzdělávací akce a termíny registrace stanovuje 
prováděcí právní předpis. 

 45. Připomínka k § 12 odst. 1 písm. m) 

Navrhujeme upravit znění, nebo vrátit do předchozích 
článků povinnost zpracovat dokumenty pravdivě a 
objektivně v souvislosti s tím, že povinnost zpracovat 
dokumenty objektivně byla přímo v zákoně většinou 
vypuštěna a nahrazena povinností zpracovat je „v souladu 
s prováděcím předpisem“. 

Akceptováno. 

Oblast přestupků a správních deliktů bude upravena v souladu 
s finálním znění textu. 

 46. Zásadní k aktuálnímu znění: 

Připomínka k § 6a odst. 1, § 12 odst. 1 písm. d) a § 12a odst. 
1 písm. f) 

Navrhujeme za slovo „20 kW“ doplnit slova „, které slouží 
k vytápění budovy,“: 

„U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW, 
které slouží k vytápění budovy, a příslušných rozvodů tepelné 
energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek5) 
povinen […]“. 

Obdobně pak v § 12 odst. 1 písm. d) a § 12a odst. 1 písm. f). 

Odůvodnění: 

Uvedení do souladu se Směrnicí 2010/31/EU, čl. 14, jejímž 
záměrem je stanovit nezbytná opatření k zavedení pravidelné 
inspekce přístupných částí soustav používaných k vytápění 
budov, jako jsou zdroje tepla, řídicí systémy a oběhová 
čerpadla, s kotli se jmenovitým výkonem pro účely vytápění 
budov vyšším než 20 kW. Směrnice neukládá povinnost tímto 
způsobem revidovat zařízení, která jsou součástí výroben 

Akceptováno. 

Ustanovení týkající se inspekce otopných soustav bude uvedeno 
v souladu se směrnicí o energetické náročnosti budov. 
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elektřiny nebo tepla. V českém právním řádu je problematika 
kontrol těchto zařízení navíc řešena již v rámci jiného právního 
předpisu (zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru 
nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů). 

Záměrem čl. 14 směrnice 2010/31/EU je stanovit nezbytná 
opatření k zavedení pravidelné inspekce přístupných částí 
soustav používaných k vytápění budov, jako jsou zdroje tepla, 
řídicí systémy a oběhová čerpadla, s kotli se jmenovitým 
výkonem pro účely vytápění budov vyšším než 20 kW. Proto by 
se dle našeho názoru toto stávající ustanovení zákona č. 
406/2009 Sb. nemělo vztahovat na kotle s výkonem nad 20 kW, 
používané pro technologické účely jako například pro předehřev 
plynu v regulačních stanicích, které jsou kontrolovány podle 
jiných předpisů a v souladu s podmínkami výrobce (jsou 
kontrolovány servisním technikem, který je proškolen 
výrobcem). Jejich kontrola dle vyhlášky č. 194/2013 Sb. ze 
strany energetického specialisty v intervalu 1x za 10 let (u kotlů 
do 100 kW) nebo 1x za 4 roky (u kotlů nad 100 kW) nemá 
žádnou přidanou hodnotu. Přitom z výše zmíněné vyhlášky na 
základě způsobu provádění kontrol a zejména dle obsahu 
zprávy o kontrole je zřejmé, že jde o kotle určené k vytápění 
budov, neboť povinnými údaji zprávy mimo jiné jsou: 

a) identifikační údaje o budově, kotli a rozvodech tepelné 
energie, 

b) podrobný popis budovy, kotle a rozvodů tepelné energie. 

Proto navrhujeme výše uvedené zpřesnění, aby bylo 
jednoznačné, že jde o kontroly kotlů pro vytápění budov 
v souladu se zněním prováděcí vyhlášky. 

 47. Připomínka k § 6a odst. 3 písm. a) a b) 

V souvislosti s připomínkou k § 6 odst. 1 navrhujeme upravit 

Akceptováno. 
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znění daných ustanovení následovně: 

„a) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné 
energie, které nejsou předmětem licence na výrobu tepelné 
energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního 
právního předpisu2) s výjimkou případů podle písmene b), 
může provádět pouze příslušný energetický specialista podle § 
10 odst. 1 písm. c) nebo osoba podle písmene d),  

b) kontrolu provozovaných kotlů, které jsou součástí výrobny 
tepelné energie, na jejíž provoz byla udělena licence na 
výrobu tepelné energie podle zvláštního právního 
předpisu2), a kontrolu a příslušných rozvodů tepelné energie, 
které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a 
licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního 
předpisu2), provádí držitel této licence na výrobu tepelné 
energie tepla a držitel licence na rozvod tepelné energie 
tepla,“. 

Odůvodnění: 

V českém právním řádu je problematika kontrol zařízení, která 
jsou součástí výroben elektřiny nebo tepla řešena v rámci jiného 
právního předpisu (zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném 
dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů). 
Při splnění podmínek stanovených tímto právním předpisem a 
jeho prováděcími předpisy pro kontrolu energetických zařízení 
má držitel licence dostatečnou kvalifikaci pro povinné kontroly 
kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie. 

Bude upraveno v navrženém znění. 

 48. Připomínky k § 7 a § 7a 

V § 7 odst. 1 písm. a) navrhujeme odstranit datum. 

V § 7 odst. 1 písm. b) navrhujeme vypustit slova „a jejíž celková 

Vysvětleno. 

Vnímáme jako důležité zachování termínů a povinností z důvodu 
kontrol plnění povinností zákona. Vypuštěním textu by došlo ke zrušení 
povinností nebo k nejednoznačnosti, od kdy je povinnost platná. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKUFR2E6)



Stránka 22 (celkem 153) 

energeticky vztažná plocha bude“ a dále body 1, 2 a 3. 

V § 7a odst. 1 písm. b) navrhujeme vypustit slova „od 1. 
července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší 
než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky 
vztažnou plochou větší než 250 m2“. 

V § 7a odst. 2 písm. a) bod 3., odst. 3 písm. a) bod 2., písm. b) 
bod 2. a písm. c) bod 2. vypustit slova „od 1. ledna 2016“. 

Odůvodnění: 

K datu nabytí účinnosti zákona již uvedené části nebudou 
aktuální a je možné je odstranit. Povinnost splnění požadavků 
na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie se bude od 1. 1. 2018 týkat všech nových budov orgánů 
veřejné moci atd. 

 49. Připomínka k § 7a odst. 1) písm. e) 

Navrhujeme upravit znění ustanovení tak, aby byl stavebník, 
vlastník budovy nebo SVJ povinen předkládat průkazy pouze 
jednomu orgánu/úřadu. 

Odůvodnění: 

Nelze akceptovat povinnost předkládat jednu věc dvěma 
různým úřadům – ministerstvo a SEI. Státní správa si má 
dokumenty předat mezi sebou, a nikoliv administrativně 
zatěžovat fyzické a právnické osoby. 

Vysvětleno. 

Předkládání PENB nemusí být vždy pouze za účelem kontroly kvality 
zpracování PENB. Ministerstvo má závazky vůči EK, kdy potřebuje 
nakládat s informacemi obsaženými v PENB. Z tohoto důvodu je pro 
zachování obou subjektů a navíc ještě rozšířeno o znění:  

… „nebo příslušnému dotčenému a kontrolnímu orgánu podle § 13a. 

 50. Připomínka k § 9a odst. 1) písm. a) 

Navrhujeme nahradit slova „vyšším než 200 kW“ slovy „200 kW 
a vyšším“. 

Akceptováno. 
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Odůvodnění: 

Vzhledem ke znění odst. 2 písm. a) zákon v současné době 
vůbec nepokrývá instalovaný tepelný výkon 200 kW. 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

51. Zásadní připomínky:   

K bodu 44., § 10 odst. 4, písm. a): V souladu se zákonem 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 
137/2016 Sb., a nařízením vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech 
vzdělávání ve vysokém školství, žádáme za slovo „stavebnictví“ 
vložit slova „nebo v oblasti vzdělávání energetika xx)“ s 
odkazem, který by zněl „xx) Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o 
oblastech vzdělávání ve vysokém školství“. 
Zákon č. 137/2016 Sb. a nařízení vlády přinesli změny 
v udělování akreditací studijním programům. Studijní programy 
se již nebudou členit na studijní obory. Studijní programy jsou 
zařazovány do oblastí vzdělávání, které jsou stanoveny v 
příloze č. 3 k zákonu.  Nařízení vlády č. 275/2016 Sb. pak 
vymezuje charakteristické a určující tematické okruhy pro danou 
oblast vzdělávání, stanoví výčet typických studijních programů 
pro danou oblast vzdělávání, rámcový profil absolventa v dané 
oblasti, zejména pak regulované profese, které jsou v dané 
oblasti vzdělávání relevantní. Dle uvedených právních předpisů 
se tedy udělují akreditace všem typům studijních programů 
(bakalářským, magisterským či doktorským) v odpovídající 
oblasti vzdělávání, nikoli studijním oborům příslušného typu 
studijního programu. Dle části sedmé, písmene D přílohy 
k nařízení vlády č. 275/2016 Sb. se jako relevantní 
charakteristická regulovaná profese pro oblast vzdělávání 
energetika uvádí profese „energetický specialista“. V této 
souvislosti je tedy třeba uvést § 10 odst. 4 písm. a) navrhované 
novely zákona č. 406/2000 Sb. do souladu se zákonem o 
vysokých školách a nařízením vlády č. 275/2016 Sb. 

Akceptováno. 

Do ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) bude přidán odkaz na příslušné 
nařízení vlády a bude upřesněna formulace požadavku na 
vysokoškolské vzdělávání dle připomínky v následujícím znění: 

Za odbornou způsobilost fyzické osoby se pro účely tohoto zákona 
považuje  

a) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářských, 
magisterských nebo doktorských studijních programech v oblasti 
technických věd a jejich oborech energetiky, energetických 
zařízení, stavebnictví nebo v oblasti vzdělávání energetika24) a 3 
roky praxe v oboru,  
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 52. Zásadní připomínky:   

K bodu 44., § 10 odst. 4, písm. b) a c): Text obou písmen 
žádáme upravit tak, aby byl v souladu se zákonem č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a to následovně:  
„b) střední vzdělání s maturitní zkouškou získané absolvováním 
vzdělávacího programu v oborech energetiky, energetických 
zařízení nebo stavebnictví a 6 roků praxe v oboru, 

c) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním 
akreditovaného vzdělávacího programu v oborech vzdělání 
zaměřených na energetiku, energetická zařízení nebo 
stavebnictví a 5 let praxe v oboru.“. 

Akceptováno. 

Text ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) a c) bude upraven do 
následujícího znění: 

b) střední vzdělání s maturitní zkouškou získané absolvováním 
vzdělávacího programu v oborech energetiky, energetických 
zařízení nebo stavebnictví a 6 roků praxe v oboru, nebo 

c) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním akreditovaného 
vzdělávacího programu v oborech vzdělávání zaměřených na 
energetiku, energetická zařízení nebo stavebnictví a 5 let praxe v 
oboru.  

 

 53. Doporučující připomínky: 

K § 10 odst. 4: S ohledem na usnesení vlády č. 135/2013 
„Návrh na podporu využití Národní soustavy kvalifikací 
a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon 
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších 
předpisů“, které ukládá zohlednit existenci Národní soustavy 
kvalifikací a zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání při 
tvorbě právních předpisů upravujících oblasti kvalifikací, 
kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání či ověřování 
a zkoušky kvalifikační způsobilosti, doporučujeme v § 10 odst. 4 
jako další možnost uvést možnost získání odborné způsobilosti 
dle příslušné profesní kvalifikace podle zákona upravujícího 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

Vysvětleno. 

Systém s vazbou na zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon 
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) je aplikován u osob 
oprávněných instalací OZE (§ 10d), kde se ukazuje, že pro specifické 
požadavky v oblasti energetiky vyplývající z požadavků směrnic, není 
jeho aplikace v praxi ideálním řešení pro dosažení požadovaného cíle, 
zejména průběžného vzdělávání těchto kvalifikací. 

Ministerstvo 
obrany 

54. K § 2 odst. 1 písm. w) 

Uvedené ustanovení ve znění: „w) budovou s téměř nulovou 
spotřebou energie budova  

Akceptováno jinak a vysvětleno. 

Definice bude upravena do souladu se směrnicí o energetické 
náročnosti budov, která dává možnost, že by energie u NZEB měl být 
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s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie 
je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“ 
požadujeme z důvodu nejednoznačnosti přeformulovat. 
Odůvodnění:  
V rámci novelizovaného zákona považujeme za vhodné, aby 
byla definována „budova s téměř nulovou spotřebou energie“, 
ale především slova „značný rozsah“, a to např. definicí podílu, 
v jakém musí být poměr primární neobnovitelné a obnovitelné 
energie. Praxe ukazuje, že splnění podmínek pro výstavbu 
budov s minimální spotřebou energie lze dosáhnout i jiným 
způsobem, než je využití obnovitelných zdrojů energie. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

pokryta ve značném rozsahu z obnovitelných zdrojů energie („budovou 
s téměř nulovou spotřebou energie“ budova, jejíž energetická 
náročnost určená podle přílohy I je velmi nízká. Téměř nulová či nízká 
spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu 
pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů 
vyráběné v místě či v jeho okolí); v následujícím znění: 

Budovou s téměř nulovou spotřebou energie s velmi nízkou 
energetickou náročností, jejíž spotřeba energie by měla být ve značné 
míře pokryta z obnovitelných zdrojů. 

To, jaká je energetická náročnost těchto budov, je stanoveno 
v prováděcím právním předpise v souladu s ustanovením § 7 odst. 8 
zákona o hospodaření energií. 

Tato úprava by měla vyjasnit nesoulad definice s požadavky na NZEB 
stanovené prováděcím právním předpisem, vyhláškou č. 78/2013 Sb., 
o energetické náročnosti budov. 

 55. K § 2 odst. 2 písm. c)  

Navrhované ustanovení doporučujeme přeformulovat takto: 
„c) energetickým štítkem grafické vyobrazení energetické 
náročnosti výrobku spojeného se spotřebou energie v tištěné 
nebo elektronické podobě, jehož obsah je stanoven přímo 
použitelným předpisem Evropské unie nebo prováděcím 
právním předpisem, za účelem informovat zákazníky 
o energetické účinnosti a spotřebě energie,“. 
Odůvodnění: 
V definici uváděného pojmu chybí informace, čeho se 
energetický štítek týká (energetické náročnosti). Navíc vzory 
energetických štítků jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu 
Evropské unie, popřípadě v prováděcím předpisu a není nutné 
do zákona specifikovat rozsah stupnice, který se může 
v budoucnu změnit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Definice bude uvedena v navrhovaném znění, které reflektuje pojmy 
používané v zákonu: 

c) energetickým štítkem grafické vyobrazení míry energetické 
úspory výrobku spojeného se spotřebou energie v tištěné nebo 
elektronické podobě, jehož obsah stanoví přímo použitelný 
předpis upravující požadavky na štítkování nebo prováděcí právní 
předpis, 

 

 56. K § 7a odst. 1 písm. d) Vysvětleno a akceptováno jinak. 
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Do základních pojmů v § 2 odst. 2 požadujeme doplnit 
vymezení pojmu „budova často navštěvovaná veřejností“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o nápravu způsobu transpozice Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov, a proto požadujeme, aby 
uvedený pojem byl definován jednoznačně a nepřipouštěl různé 
výklady. Právní norma musí adresátům zaručit právní jistotu a 
srozumitelnost.  
Tato připomínka je zásadní. 

Jak je uvedeno v důvodové zprávě, jedná se o implementační 
ustanovení, které odpovídá znění uvedenému ve směrnici (je zde užit 
termín „často navštěvovaná veřejností“).  

Místo definování nového pojmu do zákona bude doplněna důvodová 
zpráva o rámcový výčet budov, které pod pojmem „často navštěvovaná 
veřejností“ spadají. 

 57. K ustanovením § 6a odst. 1 písm. b), § 6a odst. 2 
písm. b), § 7a odst. 1 písm. e), § 9 odst. 8 písm. a), § 
9a odst. 4 písm. b) a § 10 odst. 6 písm. e) 

Do vyjmenovaných ustanovení požadujeme za slova 
„ministerstvu a Státní energetické inspekci“ doplnit slova „nebo 
příslušnému dotčenému a kontrolnímu orgánu podle § 13 a 
13a“. 
 

Odůvodnění: 
Jedná se o doplnění právní úpravy z důvodu vyloučení 
nejasností nebo pochybností. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Doplnění bude provedeno ve znění:  

… „nebo příslušnému dotčenému a kontrolnímu orgánu podle § 13a. 

§ 13 souvisí se závaznými stanovisky nikoli s prováděním kontroly, 
tudíž by tento odkaz nebyl věcně správně. 

 

 58. K § 8 odst. 2 

Navrhované znění odstavce 2 požadujeme přeformulovat takto: 
„(2) Dodavatel je povinen dodávat tištěnou nebo elektronickou 
podobu energetického štítku a informačního listu v českém 
jazyce.“. 
Odůvodnění: 
Pokud je umožněno dodávat energetické štítky v tištěné 
(analogové) nebo i v elektronické podobě, je nutné, aby v obou 
variantách byly tyto dokumenty předkládány v českém jazyce. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 

Slovo „tištěné“ bude odstraněno´, čímž by ustanovení dostalo obecný 
charakter umožněno dodávat energetický štítek i v elektronické podobě 
což je v souladu i s novou úpravou definice. 
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 59. K § 9 odst. 7 písm. b) 

Navrhované znění odst. 7 písm. b) požadujeme přeformulovat 
takto: 
„b) být zpracován do jednoho roku od vzniku povinnosti na 
základě dat o nakládání s energií za dva roky předcházející 
vzniku povinnosti a musí být zpracován v souladu s právními 
předpisy. Tato lhůta neplatí pro organizační složky státu, kraje, 
obce, příspěvkové organizace státu, měst a obcí a organizace 
zřízené státem, krajem nebo obcí, je-li hodnota průměrného 
ročního nakládání s energií energetického hospodářství za 
poslední po sobě jdoucí dva kalendářní roky vyšší než 
desetinásobek vyhláškou stanovené hodnoty; v tomto případě 
se lhůta prodlužuje na pět let ode dne nabytí účinnosti zákona.“. 
Odůvodnění:  
U některých výše vyjmenovaných organizací zahrnuje 
energetické hospodářství několik stovek ucelených částí 
energetického hospodářství (např. Ministerstvo obrany má 
v majetku a užívá cca 1200 vojenských areálů a cca 15 tisíc 
stavebních objektů). Zpracování energetického auditu do 
jednoho roku by znamenalo neúnosnou časovou, organizační a 
finanční zátěž a již teď je zřejmé, že by tuto povinnost nebyly 
organizace schopny splnit. Dle povinnosti vyplývající ze zákona 
by do jednoho roku měly být zpracovány všechny energetické 
audity. Je zřejmé, že by nebyl ani dostatek energetických 
specialistů, kteří by mohli požadované audity zpracovávat. 
Proto navrhujeme prodloužení lhůty u velkých energetických 
hospodářství na pět let od nabytí účinnosti zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Na základě připomínek nejenom MO je § 9 upraven do následujícího 
znění, kde je stanovena jiná lhůta pro zpracování energetického auditu 
pro org. složky státu dle velikosti energetického hospodářství. 

(2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit pro jím 
užívané energetické hospodářství zpracování energetického 
auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s 
energií energetického hospodářství za poslední dva po sobě 
jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh ročně. Povinnost 
zajistit zpracování energetického auditu nemá podnikatel, který 
má na jím užívané energetické hospodářství zavedený a 
akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií 
podle harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
energetického auditu, 

(3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace 
státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí a veřejné 
vysoké školy jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické 
hospodářství zpracování energetického auditu, v případě, že 
hodnota průměrné roční  spotřeby energie energetického 
hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí kalendářní roky je 
vyšší než 500 MWh ročně. Povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu nemá ten, kdo má na jím vlastněné 
energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou 
certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované 
normy upravující systém managementu hospodaření s energií19), 
jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu. Tato 
povinnost se nevztahuje na energetická hospodářství 
zpravodajských služeb.  

(4) Povinnost zajistit zpracování energetického auditu podle 
odstavce 1 se nevztahuje na energetická hospodářství se 
spotřebou energie nižší než 200 MWh ročně. 

(5) Energetický audit zpracovaný podle odstavce 2 a 3 platí 10 let 
nebo do provedení změny energetického hospodářství, po které 
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došlo za dva po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % při 
nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti stavu 
z platného energetického auditu. Před uplynutím platnosti 
energetického auditu posoudí dotčený subjekt podle odstavce 2 
data o nakládání s energií a subjekt podle odstavce 3 data o 
spotřebě energie za dva roky předcházející ukončení platnosti 
energetického auditu.  

(6) Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené části 
energetického hospodářství auditovaného subjektu. Obsah a 
způsob provedení energetického auditu se provádí v souladu 
s ČSN ISO 50002. Obsah písemné zprávy o provedeném 
energetickém auditu stanoví prováděcí právní předpis. 

(7) Energetický audit musí   

a) být zpracován pouze  

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. 
a), nebo  

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je 
oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů 
jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem 
podle zvláštního právního předpisu5a) a  

b) být zpracován do jednoho roku od vzniku povinnosti na základě 
dat o nakládání s energií za dva roky předcházející vzniku 
povinnosti a musí být zpracován v souladu s právními předpisy. 
Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace 
státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí a veřejné 
vysoké školy s hodnotou průměrné roční spotřeby energie 
energetického hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí 
kalendářní roky 50 000 MWh a vyšší zpracují energetický audit do 
3 let od vzniku povinnosti. 

(8) Ten, komu nastala povinnost zajistit zpracování energetického 
auditu podle odstavce 1 až 3 dále musí  

a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní 
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energetické inspekci nebo příslušnému dotčenému a kontrolnímu 
orgánu podle § 13a,   

b) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou 
podle odstavce 7 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii 
oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního 
předpisu jiného členského státu Unie. oprávnění osoby pro 
vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného 
členského státu Unie. 

Výše hodnoty nakládání s energií byla stanovena na základě znalostí 
spotřeb některých krajů i soukromého sektoru. 

 60. K § 9 

Za odstavec 8 požadujeme doplnit nový odstavec 9 v tomto 
znění: 
„(9) Povinnost zajistit zpracování energetického auditu následně 
jednou za 10 let nebo po provedení změny energetického 
hospodářství podle odst. 6 nemají organizační složky státu, 
měst a obcí, organizace zřízené státem, krajem nebo obcí, 
které mají zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém 
hospodaření s energií podle harmonizované normy upravující 
systém managementu hospodaření s energií19), jehož rozsah 
odpovídá rozsahu zpracovaného auditu.“. 
Odůvodnění:  
Zavedení povinnosti zpracovat opakovaně energetický audit pro 
organizační složky státu, atd. znamená další značné navýšení 
prostředků ze státního rozpočtu pro jednotlivé rezorty, kraje 
a města. Zároveň budou vynakládány prostředky státu, krajů 
a obcí na zpracování energetického auditu, pokud budou užívat 
energetické hospodářství v objektech komerčních subjektů. 
Nejsou nastaveny rovné podmínky mezi komerčními subjekty 
uvedenými v odst. 1 i 2 a státní správou, v této souvislosti se dá 
hovořit o diskriminaci státní správy, neboť subjekty státní správy 
podle návrhu nemohou mít zaveden a akreditovanou osobou 
certifikován systém hospodaření s energií podle harmonizované 
normy, tj. zavedení energetického managementu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno viz připomínka výše. 
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 61. K § 9 

Vzhledem k tomu, že v tomto ustanovení se ukládají povinnosti 
podnikateli, doporučujeme i s odkazem na čl. 40 Legislativních 
pravidel vlády definovat podnikatele ve smyslu tohoto zákona 
v základních pojmech - § 2. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 

Pokud se vymezení pojmu neliší od obecně platného (napříč právním 
řádem) a nepožaduje se specifická definice „pro účely tohoto zákona“, 
není třeba vymezovat. Tento zákon užívá termín podnikatel ve smyslu 
občanského zákoníku. 
 

 62. K § 10 odst. 12 

Navrhované znění odstavce 12 požadujeme přeformulovat 
takto: 
„(12) Povinnosti energetického specialisty se nevztahují na 
energetického specialistu, který vykonává činnost pro 
právnickou osobu jako osoba jím určená, s výjimkou povinnosti 
podle odstavce 6 písm. b). Tyto povinnosti plní právnická 
osoba, které ministerstvo udělilo oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty a která osobu určila.“. 
Odůvodnění: 
Z navrhovaného znění odstavce není jasné, kdo je v případě, že 
energetický audit zpracuje „osoba určená“, zodpovědný za 
povinnosti energetického specialisty. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Bude doplněno do příslušného ustanovení upřesnění. 

 63. K § 10b odst. 3 písm. d) 

Upozorňujeme na nesprávné odkazy, správně má být 
odkazováno na § 10 odst. 7 a 8. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Odkazy budou aktualizovány. 

  

 64. K § 10e odst. 6 

Opět se jedná o nesprávné odkazy, správně má odstavec 6 
znít: 
„(6) Smlouva o energetických službách podle odstavce 3 musí 
být písemná a musí obsahovat náležitosti podle odstavce 5 
písm. a) až e) a g).“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Odkazy budou aktualizovány. 
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 65. Nad rámec novely požadujeme v § 13 odstavec 4 
uvést v tomto znění: 

„(4) Ministerstvo obrany jako dotčený orgán státní správy 
uplatňuje stanoviska a závazná stanoviska pro rozhodnutí a pro 
jiné úkony stavebního úřadu ve věcech územního plánování a 
stavebního řádu u staveb důležitých pro obranu státu17).“. 
Odůvodnění: 
Nově navrhované znění odstavce 4 je v souladu s § 4 odst. 2 
stavebního zákona a lépe vystihuje celkovou činnost dotčeného 
orgánu (neomezuje se pouze na územní a stavební řízení). 
Činnost Ministerstva obrany jako dotčeného orgánu je 
specifická z důvodu speciálního využití objektů důležitých pro 
obranu státu a požadovaného stupně utajení. Požadavek na 
tuto změnu byl již akceptován v připomínkovém řízení k novele 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude upraveno dle připomínky. 

  

 66. K § 12 a 12a 

S odkazem na nový zákon o přestupcích a řízení o nich, který 
nabývá účinnosti dnem 1. července 2017, požadujeme uvedená 
ustanovení přepracovat v souladu s tímto zákonem. 
Předpokládáme, že Ministerstvo vnitra na tuto skutečnost 
rovněž upozorní. Zároveň v rámci přepracování uvedených 
ustanovení, pokud se jedná o porušování stanovených 
povinností, požadujeme uvádění odkazu na prováděcí právní 
předpis.  
 
Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno. 

Část týkající se přestupků a správních deliktů bude upravena po 
zapracování změn z MPŘ. 

  

 67. K poznámkám pod čarou 

Doporučujeme upravit a aktualizovat poznámky pod čarou – 
např. odkaz na zrušený zákon  
č. 71/1976, o správní řízení (správní řád). 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  

Ministerstvo 68. K bodu 41:  

V § 9 odst. 3 požadujeme za slova „příspěvkové organizace 

Vysvětleno. 
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zemědělství státu, měst a obcí“ vložit slova „státní organizace“.  
 

Odstavec 3 by nově zněl: 
 „(3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové 
organizace státu, měst a obcí, státní organizace, organizace 
zřízené státem, krajem a obcí jsou povinny zajistit pro jimi 
vlastněné nebo užívané energetické hospodářství zpracování 
energetického auditu v případě, že hodnota průměrného 
ročního nakládání s energií energetického hospodářství za 
poslední dva po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 
MWh ročně.“ 

 
Odůvodnění: Smyslem připomínky je zachování terminologie 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějšího 
předpisů. Podle § 2 odst. 1 je státní podnik státní organizací. 
aby se tato povinnost bez veškerých pochybností vztahovala 
rovněž na státní podniky je třeba použít slovní spojení „státní 
organizace“.  
Tato připomínka je zásadní. 

Cílem předkládaného návrhu nebylo vyjmutí státních podniků 
z povinnosti zpracovat energetický audit, která je stanovena v odst. 1. 
Státní podnik je posuzovaný jako podnikatelský subjekt, který vykonává 
svou činnost za účelem zisku. Aby nedocházelo k nejasnostem, bude 
ustanovení upraveno v následujícím znění v souladu s připomínkami 
dalších připomínkových míst: 

(3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace 
státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí a veřejné 
vysoké školy jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické 
hospodářství zpracování energetického auditu, v případě, že 
hodnota průměrné roční  spotřeby energie energetického 
hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí kalendářní roky je 
vyšší než 500 MWh ročně. Povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu nemá ten, kdo má na jím vlastněné 
energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou 
certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované 
normy upravující systém managementu hospodaření s energií19), 
jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu. Tato 
povinnost se nevztahuje na energetická hospodářství 
zpravodajských služeb.  

 69. K bodu 41:  

V §9 odst. 6 požadujeme slova „ke změně o více než 25 % užití 
energie energetického hospodářství ročně“ nahradit slovy „ke 
zvýšení užití energie energetického hospodářství ročně o více 
než 25 %“. 
 
Odstavec 6 by nově zněl: 

 
„(6) Energetický audit zpracovaný podle odstavce 2 a 3 platí 10 
let nebo do provedení změny energetického hospodářství, při 
které došlo za dva po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 
% užití energie energetického hospodářství ročně ke zvýšení 
užití energie energetického hospodářství ročně o více než 
25 % oproti stavu z platného energetického auditu." 

Vysvětleno. 

Energetický audit je soubor dat vycházejících z nějakých okrajových 
podmínek. Pokud se tyto okrajové podmínky změní  tak závěry auditu 
nejsou relevantní, tzn. když bude velký zdroj provozován s menším 
odběrem, tak pojede na nižší účinnost, což je hůř než kdyby se mu 
zvedla výroba o 25%. S ohledem na tyto skutečnosti je navržené znění 
přesněji zacíleno než znění připomínky. 
Ustanovení odst. 6 bude ale upraveno v souladu s připomínkami 
dalších připomínkových míst v následujícím znění: 
(5) Energetický audit zpracovaný podle odstavce 2 a 3 platí 10 let 
nebo do provedení změny energetického hospodářství, po které 
došlo za dva po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % při 
nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti stavu 
z platného energetického auditu. Před uplynutím platnosti 
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Odůvodnění: Energetický audit by podle navrhovaného znění 
musel být zpracován, i pokud by došlo ke snížení užití energie o 
více než 25 %, což považujeme za nadbytečné.  
Tato připomínka je zásadní. 

energetického auditu posoudí dotčený subjekt podle odstavce 2 
data o nakládání s energií a subjekt podle odstavce 3 data o 
spotřebě energie za dva roky předcházející ukončení platnosti 
energetického auditu. 
 

 70. K bodu 30:  

Slova „jsou povinni“ doporučujeme nahradit slovy „je povinen“.  
Odůvodnění: Stanovení povinnosti by mělo být provedeno 
v jednotném čísle, obdobně, jako je tomu v případě § 7a odst. 1. 
Níže uvedené povinnosti musí totiž každý se subjektů splnit 
samostatně nikoliv společně.  

Akceptováno. 

 

 71. K bodům 57 a 58:  

V § 12a odst. 1 písm. j) a k) doporučujeme s odkazem na § 
1115 občanského zákoníku pojem „většinový vlastník“ nahradit 
pojmem „většinový spoluvlastník“ 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
vnitra 

72. Obecně: 

 Není vhodné uvádět v textu zákona požadavek souladu 
s platnými právními předpisy, neboť je nutné se vždy řídit 
právními předpisy účinnými, nikoliv pouze platnými. Navrhujeme 
proto návrh zákona v tomto smyslu přepracovat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. Akceptováno. 

Termín „s platnými právními předpisy“ se nachází v nově navržených 
odst. § 4 návrhu. Věcný záměr tohoto ustanovení je takový, že 
v průběhu času od zpracovaní územní koncepce po hodnotící zprávu 
může dojít ke změněn legislativy,  a právě tato zpráva by měla popsat, 
v jakých oblastech již není územní energetická koncepce v souladu 
s aktuální právní úpravou. Z tohoto důvodu požadujeme zachovat to, 
že zpráva o uplatňování uzemní energetické koncepce v jedné kapitole 
tento soulad hodnotí. Tento termín bude nahrazen a ustanovení bude 
upraveno do následující znění:  
(8) Zpráva o uplatňování územní energetické koncepce 
zpracovaná krajem nebo hlavním městem Prahou obsahuje 
vyhodnocení souladu územní energetické koncepce s právními 
předpisy, vyhodnocení souladu územní energetické koncepce se 
státní energetickou koncepcí, vyhodnocení změn podmínek, na 
jejichž základě byla územní energetická koncepce vydána a 
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vyhodnocení naplňování cílů, nástrojů a opatření územní 
energetické koncepce v uplynulém období. Zpráva dále obsahuje 
požadavky na zpracování návrhu aktualizace územní energetické 
koncepce. Přílohou zprávy jsou podklady použité pro její 
zpracování. 

(9) Zpráva o uplatňování územní energetické koncepce 
zpracovaná obcí obsahuje vyhodnocení souladu územní 
energetické koncepce s právními předpisy, vyhodnocení souladu 
územní energetické koncepce s územní energetickou koncepcí 
přijatou krajem, vyhodnocení změn podmínek, na jejichž základě 
byla územní energetická koncepce vydána a vyhodnocení 
naplňování cílů, nástrojů a opatření územní energetické koncepce 
v uplynulém období. Zpráva dále obsahuje požadavky na 
zpracování návrhu aktualizace územní energetické koncepce. 
Přílohou zprávy jsou podklady použité pro její zpracování. 

 73. Obecně ke správním deliktům: 

Navrhujeme sjednotit výši pokut za naplnění 
srovnatelných skutkových podstat fyzickými, právnickými a 
podnikajícími fyzickými osobami. Za přestupky, jejichž typová 
závažnost je stejná nebo srovnatelná, by měl být stanoven 
stejně přísný správní trest, a to i v případě, shodují-li se znaky 
objektivní stránky přestupku, jehož se dopustí na jedné straně 
právnická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba, a na 
druhé straně fyzická osoba. Výjimkou mohou být pouze případy, 
kdy z povahy povinnosti vyplývá, že její nesplnění právnickou 
osobou nebo podnikající fyzickou osobou již samo o osobě 
vyvolává vyšší stupeň nebezpečí pro výkon veřejné správy, než 
její nesplnění fyzickou osobou. Pouze v takovém případě je 
odůvodněná rozdílná sazba správního trestu za přestupek.   
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 

Kontrolní orgán přihlíží při posuzování konkrétního přestupku ke 
společenské nebezpečnosti, míře zavinění a případné škodě, jakož i 
k majetkovým poměrům pachatele přestupku. Pokuty jsou nastaveny 
v široké škále mezi horní a dolní hranicí a její výše je pak stanovena 
právě s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem jednotlivých případů. 
Podobná praxe je ostatně zavedena i v jiných oblastech a u jiných 
právních předpisů. 
 

 74. K čl. I bodu 36 – k § 7a odst. 7:  

 Nesouhlasíme s tvrzením uvedeným v důvodové 
zprávě, že by původní odstavec 7, umožňující alternativní 
postup v případě nepředání průkazu, byl redundantní. Jeho 

Akceptováno a vysvětleno. 

Úvodem je potřebné říci, že směrnice o energetické náročnosti budov, 
žádné obdobné ustanovení neuvádí, tzn., neumožňuje možnost při 
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zrušením dochází ke zhoršení postavení vlastníka jednotky, 
který ztrácí možnost nahradit řádně vyžádaný, avšak nepředaný 
průkaz vyúčtováním dodávek energií. Požadujeme proto, aby 
byla tato možnost nadále zachována. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

prodeji nebo pronájmu ucelené části nezpracovat PENB. V tomto 
směru lze konstatovat, že aktuální znění je v rozporu s požadavky 
směrnice. Ze strany SVJ je toto ustanovení často využíváno k vyhnutí 
se naplnění zákonné povinnosti.  Nově navržená ustanovení odst. 2 a 
odst. 3 měla napomoci vyjasnit postup při vyžádání si PENB ze strany 
vlastníka ucelené části budovy s cílem ho ochránit.  

Bereme na vědomí, že je však v současné chvíli i tak vystaven vlastník 
ucelené části jednotky možnosti neplnění zákonné povinnosti, z tohoto 
důvodu bude zachována možnost nahradit PENB vyúčtováním.  

 75. K čl. I bodu 41 – k § 9:  

 Zavedení povinnosti zpracovat opakovaně energetický 
audit znamená značné navýšení prostředků nákladů na straně 
jednotlivých resortů, krajů a obcí. Zároveň budou vynakládány 
prostředky na zpracování energetického auditu, pokud budou 
užívat energetické hospodářství v objektech komerčních 
subjektů. Dále nejsou stanoveny rovné podmínky mezi 
komerčními subjekty uvedenými v odst. 1 a státní správou 
v možnosti mít zaveden a akreditovanou osobou certifikován 
systém hospodaření s energií podle harmonizované normy, tj. 
zavedení energetického managementu. 

Požadujeme proto do návrhu zapracovat, že se 
povinnost zajistit zpracování energetického auditu následně 
jednou za 10 let nebo po provedení změny energetického 
hospodářství podle odst. 6 nevztahuje na organizační složky 
státu, krajů a obcí či organizace zřízené státem, krajem a obcí, 
které mají zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém 
hospodaření s energií podle harmonizované normy upravující 
systém managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 
50001, jehož rozsah odpovídá rozsahu zpracovaného auditu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno a vysvětleno. 

Ustanovení povinnosti zpracovat energetický audit bude uvedeno 
v následujícím znění: 

(2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit zpracování energetického 
auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit pro jím užívané energetické 
hospodářství zpracování energetického auditu, pokud nemá na jím 
užívané energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou 
certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované 
normy upravující systém managementu hospodaření s energií19), 
jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu, v případě, že 
hodnota průměrného ročního nakládání s energií energetického 
hospodářství za poslední po sobě jdoucí dva kalendářní roky je vyšší 
než 5000 MWh ročně. 

(3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace 
státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí a veřejné 
vysoké školy jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické 
hospodářství zpracování energetického auditu, v případě, že 
hodnota průměrné roční  spotřeby energie energetického 
hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí kalendářní roky je 
vyšší než 500 MWh ročně. Povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu nemá ten, kdo má na jím vlastněné 
energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou 
certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované 
normy upravující systém managementu hospodaření s energií19), 
jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu. Tato 
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povinnost se nevztahuje na energetická hospodářství 
zpravodajských služeb.  

 (4) Povinnost zajistit zpracování energetického auditu 
podle odstavce 1 se nevztahuje na energetická hospodářství se 
spotřebou energie nižší než 200 MWh ročně. 

 (5) Energetický audit zpracovaný podle odstavce 2 a 3 platí 
10 let nebo do provedení změny energetického hospodářství, po 
které došlo za dva po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % 
při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti 
stavu z platného energetického auditu. Před uplynutím platnosti 
energetického auditu posoudí dotčený subjekt podle odstavce 2 
data o nakládání s energií a subjekt podle odstavce 3 data o 
spotřebě energie za dva roky předcházející ukončení platnosti 
energetického auditu.  

 (6) Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené 
části energetického hospodářství auditovaného subjektu. Obsah a 
způsob provedení energetického auditu se provádí v souladu 
s ČSN ISO 50002. Obsah písemné zprávy o provedeném 
energetickém auditu stanoví prováděcí právní předpis. 

Zároveň bude doformulováno přechodné ustanovení tak, aby doposud 
provedené aktivity aktuálně dotčených subjektů nebyly promarněny a 
bylo je možná brát jako naplnění nových povinností. 

 76. K čl. I bodu 41 – k § 9 odst. 3:  

 Je zřejmé, že navrhovatel měl v úmyslu upravit 
povinnosti příspěvkových organizací státu, krajů a obcí. 
Navrhujeme proto slovo „měst“ nahradit slovem „krajů“, jako je 
tomu např. u organizačních složek. Ostatně města jsou jen 
terminologickou podskupinou obcí 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude uvedeno viz připomínka výše. 

 77. K čl. I bodu 44 – k § 10 odst. 2: 

 V navrhovaném odstavci je stanovena podmínka 

Akceptováno. 
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bezúhonnosti pouze  
u energetického specialisty, který je fyzickou osobou. V našem 
právním řádu je zakotvena trestní odpovědnost právnických 
osob, není tedy důvod, proč by se tato podmínka neměla 
vztahovat i na energetického specialistu, který je právnickou 
osobou. § 10 odst. 2 písm. b) proto požadujeme v tomto směru 
doplnit. 
 Obecně se domníváme, že není důvodu pro 
významnější rozdíly v podmínkách pro fyzickou a právnickou 
osobu, neboť obvyklé řešení spočívá v tom, že podmínky jsou 
nastaveny stejně s tím, že podmínky z povahy věci vázané na 
člověka právnická osoba splní prostřednictvím určené 
(pověřené) fyzické osoby. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Bude doplněn požadavek na bezúhonnost právnických osob. 

 78. K čl. I bodu 44 – k § 10 odst. 6: 

1. V písm. c) je stanoven požadavek opatření 
energetického auditu vlastnoručním podpisem. Dle § 2 
odst. 1 písm. n) je energetickým auditem systematická 
kontrola a analýza a jeho výstupem je písemná zpráva. 
Nelze tedy hovořit o podpisu energetického auditu, 
nýbrž o podpisu této písemné zprávy. Dále 
upozorňujeme, že v případě energetického specialisty, 
který je právnickou osobou, není možné požadavek 
vlastnoručního podpisu naplnit, neboť jedná vždy 
prostřednictvím zástupce. Navrhujeme proto ustanovení 
v tomto smyslu přepracovat. 

2. V písm. g) bodě 1 požadujeme slova „nebo fyzické 
osobě“ vypustit, neboť není možné mít majetkovou 
účast ve fyzické osobě. Zároveň se domníváme, že 
ustanovení nepokrývá situaci energetického specialisty, 
který je sám v pozici vlastníka či provozovatele podle 
tohoto bodu. 

3. V písm. g) bodě 2 je upraven střet zájmů pouze 
v případě energetického specialisty, který je osobou 
blízkou k uvedeným osobám. Není však nijak upravena 
situace, kdy se jedná o právnické osoby, mezi nimiž je 
vztah ovládající a ovládané osoby, koncernu, mateřské 
a dceřiné společnosti apod. Navrhujeme proto 

Akceptováno. 

Ustanovení bude upraveno dle změny definice, upřesněno, že jde o 
podpis písemné zprávy o provedeném energetickém auditu 
v následujícím znění: 

c) opatřit písemnou zprávu o provedení energetického auditu, 
energetický posudek…. 

Bude doplněn podpis zástupce právnické osoby. 

 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

Do navrhovaného textu budou doplněna slova „nebo je osobou 
ovládajícíx) osobu podle bodu 1“. 

V poznámce pod čarou bude uveden odkaz na § 74 odst. 1 zákona č. 
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ustanovení v tomto smyslu doplnit. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.   

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích). 

 79. K čl. I bodu 44 – k § 10 odst. 12: 

 Navrhujeme doplnit mezi povinnosti energetického 
specialisty podle tohoto ustanovení i povinnost podle § 6 písm. 
g). Přestože je odpovědná za škodu právnická osoba, pro 
kterou činnost vykovává, považujeme za vhodné předejít 
případným konfliktům a střetu zájmů i v případě právnickou 
osobou určených osob. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno.  

Bude doplněna další výjimka. 

 80. K čl. I bodu 44 – k § 10c odst. 2: 

 V písm. b) navrhujeme slova „jméno, popřípadě jména, 
a příjmení podnikatele“ nahradit slovy „název právnické osoby“, 
neboť jméno a příjmení nepatří mezi identifikační údaje 
právnické osoby. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

Bude uvedeno: obchodní firma nebo název, sídlo právnické osoby a 
jméno a příjmení osoby pověřené jednáním 

 81. K čl. I bodu 45 – k § 10d odst. 1: 

 V navrhovaném odstavci není specifikováno, jakou 
instalaci je stanovená osoba oprávněna provádět, neboť pouhé 
označení v nadpise není dostačující. Navrhujeme proto do nově 
vložené věty zapracovat, že se jedná o instalaci vybraných 
zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude upraveno v následujícím znění: 

Osobou oprávněnou provádět instalaci vybraných zařízeních 
vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie je fyzická nebo 
právnická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění pro 
vodoinstalatérství, topenářství, montáž, opravy a rekonstrukce 
chladicích zařízení a tepelných čerpadel, montáž, opravy, revize a 
zkoušky elektrických zařízení nebo kamnářství. 

 82. K čl. I bodu 49 – k § 10e odst. 6: 

 Navrhovaný odstavec odkazuje na neexistující části 
zákona. Také chybí požadavek písemné formy smlouvy o 
energetických službách, které nejsou službami se zaručeným 
výsledkem. Požadujeme ustanovení v tomto směru upravit.  

Akceptováno. 

Odkazy budou uvedené na správná ustanovení. 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 83. K čl. I bodům 65 a 66 – k § 12a odst. 2 písm. b) a c): 

Žádáme specifikaci skutkových podstat těchto přestupků. Není 
možné sankcionovat „porušení povinnosti upravené přímo 
použitelným předpisem Evropské unie“. Ze znaků skutkové 
podstaty by mělo být zřejmé, o jaké protiprávní jednání má jít. 
Protiprávní jednání by proto mělo být ve skutkové podstatě 
vyjádřeno slovním popisem (přičemž není nutné doplňovat též 
odkaz na konkrétní ustanovení zákona). Skutkové podstaty 
přestupků by rovněž měly být upraveny v zákoně, který 
obsahuje zároveň právní povinnosti, jejichž porušení tyto 
skutkové podstaty obsahují, a nikoli  
v zákoně jiném.  

Pojmy „obchodník“ ani „dodavatel“ již v zákoně nejsou 
definovány. Požadujeme definice doplnit nebo skutkové 
podstaty přeformulovat tak, aby bylo zřejmé, kdo se může 
dopustit uvedených přestupků. Tuto připomínku vztahujeme i k 
§ 12a odst. 2 písm. f). 

Upozorňujeme, že v současném návrhu je v obou ustanoveních 
sankcionováno jednání obchodníka obchodujícího s výrobky 
spojenými se spotřebou energie uvedenými v § 8 odst. 1, 
kterým poruší některou z povinností upravenou přímo 
použitelným předpisem Evropské unie a dochází tak k 
duplicitnímu trestání téhož skutku. Při úpravě těchto ustanovení 
navrhujeme odstranění případné duplicity. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

 84. Nad rámec návrhu – k § 2 odst. 1 písm. w): 

Požadujeme blíže specifikovat pojem „ve značném 
rozsahu“. Domníváme se, že se jedná o příliš nejednoznačný 
pojem. Požadujeme stanovit, v jakém podílu musí být poměr 
primární neobnovitelné a obnovitelné energie. Ze  současné 
dikce lze dovozovat, že podíl obnovitelné energie musí být větší 
než podíl neobnovitelné primární energie. Z praxe vyplývá, že 
stavby splňující tuto definici budou mnohonásobně dražší, nebo 
je nelze postavit a že splnění podmínek pro výstavbu budov 

Akceptováno jinak a vysvětleno. 

Definice bude upravena do souladu se směrnicí o energetické 
náročnosti budov, která dává možnost, že by energie u NZEB měl být 
pokryta ve značném rozsahu z obnovitelných zdrojů energie („budovou 
s téměř nulovou spotřebou energie“ budova, jejíž energetická 
náročnost určená podle přílohy I je velmi nízká. Téměř nulová či nízká 
spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu 
pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů 
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s téměř nulovou spotřebou se dosahuje jiným způsobem, než je 
využití obnovitelných zdrojů energie.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

vyráběné v místě či v jeho okolí); v následujícím znění: 

Budovou s téměř nulovou spotřebou energie s velmi nízkou 
energetickou náročností, jejíž spotřeba energie by měla být ve značné 
míře pokryta z obnovitelných zdrojů. 

To, jaká je energetická náročnost těchto budov, je stanoveno 
v prováděcím právním předpise v souladu s ustanovením § 7 odst. 8 
zákona o hospodaření energií. 

Tato úprava by měla vyjasnit nesoulad definice s požadavky na NZEB 
stanovené prováděcím právním předpisem, vyhláškou č. 78/2013 Sb., 
o energetické náročnosti budov. 

 85. Nad rámec návrhu – k § 6a a § 10: 

Ve smyslu § 13a odst. 2 neprovádí kontrolu Státní energetická 
inspekce, ale energetické inspekce resortů jmenovaných 
v tomto odstavci. Není proto žádný důvod předávat zprávy o 
kontrole kotlů a vnitřních rozvodů či zprávy o kontrole 
klimatizačních systémů nacházejících se v objektech 
spadajících pod tyto resorty na vyžádání Státní energetické 
inspekci a ministerstvu, které nemají oprávnění provádět 
kontrolní činnost v těchto resortech.  
Navrhujeme proto § 6a doplnit tak, aby se povinnost podle odst. 
1  
písm. b) a odst. 2 písm. b) nevztahovala na zdroje a rozvody 
tepla a na klimatizační systémy umístěné v objektech podle § 
13a odst. 2.  
Ze stejného důvodu požadujeme do § 10 doplnit, že se 
povinnost podle odst. 6  
písm. e) nevztahuje na energetické hospodářství objektů podle 
§ 13a odst. 2. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

Úprava se bude týkat i dalších ustanovení, které se týkají kontrol a 
předávání požadovaných dokumentů. 

 86. Nad rámec návrhu – k § 12 odst. 1: 

V písm. h) navrhujeme za slova „vlastník budovy“ vložit slova „, 

Akceptováno ve všech bodech. 
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většinový vlastník nebo v případě, že společenství vlastníků 
jednotek nevzniklo, správce budovy  
v bytovém spoluvlastnictví“ tak, aby skutková podstata 
korespondovala  
s § 7a odst. 2. 
V písm. i) navrhujeme vypustit slova „nebo 7“, neboť nové znění 
§ 7a odst. 7 žádnou povinnost nestanoví. 
V písm. l) je v bodech 2 a 3 odkazováno na špatné ustanovení; 
navrhujeme slova „odst. 8“ nahradit slovy „odst. 10“ 
V písm. m) bodě 1 navrhujeme slova „neobjektivní, nesprávnou 
nebo neúplnou“ nahradit slovy „v souladu s prováděcím 
právním předpisem“ tak, aby znaky skutkové podstaty 
přestupku byly v souladu s povinností upravenou v ustanovení, 
na něž je odkazováno. Tuto připomínku vztahujeme i k písm. m) 
bodům 2, 3 a 4. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 87. Nad rámec návrhu – k § 12a odst. 1: 

V písm. b) bodě 2 je odkazováno na špatné ustanovení, 
navrhujeme proto slova „odst. 11“ nahradit slovy „odst. 10“. Z 
téhož důvodu navrhujeme v bodě 3 slova  
„odst. 8 nebo 9“ nahradit slovy „odst. 10“.  

V písm. k) navrhujeme body 1 a 2 vypustit. Subjekty povinností 
upravených  
v § 9 odst. 1 a 8 jsou podnikatelé, nikoliv osoby uvedené v § 
12a odst. 1 písm. k), přičemž uvedené přestupky spáchané 
podnikateli jsou trestány v § 12a odst. 1  
písm. o).  

V písm. k) dále vzhledem k subjektům povinností uložených v § 
9a odst. 1 a odst. 4 písm. a) navrhujeme následující znění 
úvodní části ustanovení: „jako stavebník, společenství vlastníků 
jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického 
hospodářství“.  

Písm. m) navrhujeme upravit stejným způsobem jako § 12 odst. 
1 písm. m).  

Akceptováno ve všech bodech. 
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V písm. o) navrhujeme v úvodním ustanovení vypustit slova „, 
který není malým nebo středním podnikatelem“. Zákon již 
nerozlišuje různé druhy podnikatelů. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 88. Nad rámec návrhu – k § 12a odst. 2 písm. a): 

Navrhujeme slova „některou z povinností“ nahradit 
slovem „povinnost“. Ustanovení  
§ 8 odst. 2 již stanovuje pouze jednu povinnost dodavatele. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

 89. Nad rámec návrhu – k § 12a odst. 2 písm. d) a e): 

 Navrhujeme slova „výrobce, jeho zplnomocněný 
zástupce nebo dovozce“ nahradit slovy „výrobce nebo jeho 
zplnomocněný zástupce“. Ustanovení § 8a odst. 2 a 3 
neukládají dovozci žádné povinnosti. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 

Výčet subjektů je správný, a to s ohledem na ustanovení § 8a odst. 4 
zákona o hospodaření energií. 

 90. Nad rámec návrhu – k § 13 odst. 5 : 

 V souvislosti s projednáváním návrhu novely stavebního 
zákona a souvisejících zákonů (aktuálně sněmovní tisk č. 927) 
byla s Ministerstvem průmyslu a obchodu dohodnuta úprava 
textu § 13 odst. 5 týkajícího se působnosti Ministerstva vnitra.  
 Při příležitosti nynějšího návrhu proto připomínáme 
potřebu tuto dohodnutou modifikaci realizovat, a proto 
požadujeme na konci textu § 13 odst. 5 slova „u staveb, které 
provádí Ministerstvo vnitra“ nahradit slovy „u staveb pro 
bezpečnost státux)“, přičemž poznámka pod čarou by 
odkazovala na § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů. 
 Připomínáme, že v rámci sněmovního tisku č. 927 jsou 
v § 13 odst. 5 navrhovány ještě další změny textu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 
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 91. Doporučující připomínky: 

K čl. I bodu 7 – k § 2 odst. 2 písm. c):  
 Upozorňujeme na nesprávnou formulaci. Energetický 
štítek neobsahuje celou stupnici 7 tříd A až G, nýbrž pouze 
označení konkrétní třídy z této stupnice, která odpovídá míře 
energetické úspory. Doporučujeme proto ustanovení v tomto 
smyslu přepracovat. 

Akceptováno částečně a vysvětleno. 

Energetický štítek obsahuje celou stupnici tříd spolu s vyznačením 
konkrétní třídy, do které výrobek spadá. Podle nového nařízení bude 
možné ze stupnice tříd A – G vynechat ty třídy, ve kterých nejsou 
zastoupeny žádné výrobky. 

Definice bude uvedena ve znění: 

c) energetickým štítkem grafické vyobrazení míry energetické úspory 
výrobku spojeného se spotřebou energie v tištěné nebo elektronické 
podobě, jehož obsah stanoví přímo použitelný předpis upravující 
požadavky na štítkování nebo prováděcí právní předpis 

 92. K čl. I bodu 41 – k § 9 odst. 1:  

 V souladu se zavedenou praxí navrhujeme slova „je 
stanoven prováděcím právním předpisem“ nahradit slovy 
„stanoví prováděcí právní předpis“ (viz původní § 9 odst. 6). 
 

Akceptováno. 

 93. K absenci přechodných ustanovení: 

Dáváme na zvážení, zda by přechod na novou právní úpravu 
energetického auditu, energetických specialistů apod. neměl být 
upraven v k tomu určených přechodných ustanoveních.  

Akceptováno. 

Přechodná ustanovení budou doformulována pro oblast zpracování 
energetických auditů a energetických specialistů. 

 Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
94. K čl. I bodu 1 – k § 2 odst. 1 písm. c): 

Na konci textu novelizačního bodu navrhujeme doplnit chybějící 
tečku. 

Akceptováno. 

 95. K čl. I bodu 4 – k § 2 odst. 1 písm. j): 

Navrhujeme slova „jako písmen“ nahradit slovy „jako písmena“. 

Akceptováno. 
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 96. K čl. I bodu 8 – k § 2 odst. 2 písm. d): 

Navrhujeme odstranit nadbytečnou mezeru před čárkou ve 
slovech „ , buď v tištěné“. 

Akceptováno jinak viz výše uvedené vypořádání. 

 97. K čl. I bodu 15 – k § 5 odst. 2:  

Navrhujeme využít zavedený zkrácený název a slova „se 
zákonem o rozpočtových pravidlech“ nahradit slovy „s 
rozpočtovými pravidly“. 

Akceptováno. 

 

 98. K čl. I bodu 17 – k § 5 odst. 4:  

Aby nedošlo k záměně, doporučujeme v textu novelizačního 
bodu slova „ „ze státního rozpočtu“ se nahrazují slovy „na 
investiční…“ nahradit slovy „ „dotace ze státního rozpočtu“ se 
nahrazují slovy „dotace na investiční…“ 

Akceptováno jinak. 

Návětí bude zestručněno a uvedeno v následujícím znění: 
K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace na: 

 99. K čl. I bodu 38 – k § 7a odst. 8:  

Navrhujeme slovo „podmínek“ nahradit slovem „podmínky“, 
neboť v uvedeném odstavci je uvedena pouze jedna podmínka, 
za které je možné zpracovat průkaz pro ucelenou část budovy. 

Akceptováno.  

 100. K čl. I bodu 41 – k § 9 odst. 2:  

Navrhujeme doplnit čárku za slova „podle odstavce 1“. 

Akceptováno. 

 101. K čl. I bodu 44 – k § 10 odst. 7: 

Navrhujeme odstranit čárku ve slovech „Energetický specialista, 
je dále“. 

Akceptováno. 

 102. K čl. I bodu 44 – k § 10 odst. 12: 

Energetický specialista vykonává činnost jako osoba určená 

Akceptováno. 
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právnickou osobou. Navrhujeme proto slovo „jím“ nahradit 
slovem „jí“. 

 103. K čl. I bodu 44 – k § 10a odst. 7: 

Navrhujeme slova „zkušební komise odborné komise“ nahradit 
slovy „zkušební komise a odborné komise“. 

Akceptováno. 

 104. K čl. I bodu 44 – k § 10c odst. 2 písm. g): 

Navrhujeme odstranit čárku ve slovech „a příjmení, osob“. 

Akceptováno. 

 105. K čl. I bodu 47 – k § 10e odst. 1: 

Navrhujeme slova „údržbou nebo kontrolou“ nahradit slovy 
„údržby nebo kontroly“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

106. K čl. I 

K bodu 5 
Slovo „jehož“ je vhodné nahradit slovem „jejímž“, má-li písemná 
zpráva být výstupem kontroly resp. analýzy, anebo slova „a 
jehož“ nahradit středníkem a za slovo „výstupem“ vložit slova 
„energetického auditu“, má-li písemná zpráva být výstupem 
energetického auditu. 

Akceptováno.  

Definice energetického auditu bude uvedena ve znění: 

n) energetickým auditem systematický postup za účelem získávání 
dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém 
hospodářství a analýza energetického hospodářství, na základě nichž 
lze identifikovat a kvantifikovat možnosti nákladově efektivní úspory 
energie a jehož výstupem je písemná zpráva. 

 107. K bodům 24, 34 a 42 

Zrušením povinností energetického specialisty zpracovávat 
zprávy, průkazy a posudky „objektivně, nestranně, pravdivě a 
úplně“ se stávají sankční ustanovení § 12 odst. 1 písm. m) a § 
12a odst. 1 písm. m) nepřiměřenými a nejasnými. Zda má být 
právě tato povinnost přesunuta do nového či novelizovaného 
prováděcího právního předpisu, rovněž není jasné. 
Doporučujeme zvážit vypuštění těchto bodů, anebo 

Akceptováno. 

Budou upravena sankční ustanovení. 
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novelizovanému znění přizpůsobit sankční ustanovení. 
Současný návrh vzbuzuje pochybnosti o ústavnosti zvoleného 
řešení, doporučujeme přehodnotit. 

 K bodu 39 
Předložku „V“ na začátku textu novelizačního bodu je nutno 
zrušit; 

Akceptováno. 

Předložka bude odstraněna. 

 108. K bodu 41 

V navrženém textu § 9 odst. 1 první část věty první nedává 
smysl, zřejmě chybí část textu za slovy „alespoň 25 %“, takže 
vymezení podnikatele, který má povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu, je nejasné. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude upraveno v následujícím znění:  

(1) Podnikatel, který v součtu s podnikatelem nebo podnikateli, 
kteří se podílí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích 
právech alespoň 25 %, 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 počtu 
zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy rozvahy 
stanoví prováděcí právní předpis. 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. 

 109. K bodu 44 

V § 10 odst. 2 písm. b) doporučujeme formulaci bodu 2 
zpřehlednit. 
 
 
 
 

Akceptováno. 

Ustanovení bude uvedeno v následujícím znění: 

2. určí alespoň jednu fyzickou osobu, která je k žadateli v pracovním 
nebo obdobném poměru, a která podepsala souhlas s výkonem 
činnosti pro právnickou osobu. Tato určená osoba musí být držitelem 
oprávnění energetického specialisty k činnosti podle odstavce 1 a bude 
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V § 10 odst. 6 písm. a) je v souladu s novelizačním bodem 30 
vhodné za slova „vlastníkovi budovy,“ vložit slova „většinovému 
vlastníku,“ a za slovo „jednotek“ vložit slova „a v případě, že toto 
nevzniklo, správci budovy v bytovém spoluvlastnictví,“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V § 10 odst. 6 písm. g) bod 1 je zákaz činnosti v případech, kdy 
je energetický specialista vlastníkem, spoluvlastníkem nebo 
provozovatelem, vhodné uložit v samostatném bodě. 
 
 
 
V § 10 odst. 7 je slovo „akcí“ nutno uvést ve tvaru „akcích“. 
 

V § 10a odst. 2 písm. c) je nutno zrušit čárku za slovem 
„komise“. 

tuto činnost pro právnickou osobu vykonávat a 

 

Akceptováno jinak. 

Návětí ustanovení § 7a odst. 2 návrhu bude upraveno v následujícím 
znění: Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, 
že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v bytovém 
spoluvlastnictví, nebo jiná osoba odpovědná za správu domu je 
povinen … 

V souladu s touto změnou budou upravena i další související 
ustanovení např. § 10 odst. 6 písm. a) 

 

Vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že se stále jedná o povinnost energetického 
specialisty a zachování kontinuity logiky aktuálního znění 
upřednostňujeme zachování tohoto bodu v § 10 odst. 6 návrhu. 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

 110. K bodu 45 

Dáváme ke zvážení rozšířit výčet živnostenských oprávnění, 
připadajících v úvahu pro osobu oprávněnou, o tyto živnosti 
řemeslné: „montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení 
a plnění nádob plyny“ a „montáž, opravy, revize a zkoušky 
tlakových zařízení a nádob na plyny“ – uplatnily by se například 

Akceptováno částečně. 

Výčet živností bude uveden dle připomínky a ustanovení bude znít: 

(1) Osobou oprávněnou provádět instalaci vybraných zařízeních 
vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie je fyzická nebo 
právnická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění pro 
vodoinstalatérství, topenářství, montáž, opravy a rekonstrukce 
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u zařízení na zpracování biomasy zplynováním a spalováním 
bioplynu a dále u kotlů s parametry vyhrazených tlakových 
zařízení podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. 

chladicích zařízení a tepelných čerpadel, montáž, opravy, revize a 
zkoušky elektrických zařízení, montáž, opravy, revize a zkoušky 
tlakových zařízení a nádob na plyny nebo kamnářství. Osoba 
oprávněná provádět instalaci je povinna zajistit výkon odborných 
činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících 
energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, které jsou 
držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle 
zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let. 

 111. K bodu 49 

Odkazy v navrženém textu § 10e odst. 6 je nutno zrevidovat – 
pravděpodobně namísto odkazu na odstavec 2 písm. b) by měl 
být uveden odkaz na odstavec 3 a namísto odkazu na odstavec 
3 písm. a) až e) a g) má být odkaz na odstavec 5 písm. a) až e) 
a g). 

Akceptováno. 

Odkazy budou aktualizovány, tak aby odkazovaly na správná 
ustanovení. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

112. Doporučující připomínka: 

K bodům 9 až 11 

Dáváme ke zvážení sloučení těchto bodů do jednoho 
novelizačního bodu, kterým by byla zrušena nepotřebná 
ustanovení a ta následující přeznačena. Legislativní pravidla 
vlády tuto formu nevylučují. Navržené řešení by bylo pro 
uživatele zákona přehlednější a srozumitelnější. 

Akceptováno. 

Body budou sloučeny. 

 113. Doporučující připomínka: 

K bodu 30 (§ 7a odst. 2) 

V ustanovení § 7a odst. 2 předkladatel změnil (rozšířil) výčet 
povinných osob. Užité pojmy se však zároveň překrývají. Je 
otázkou, zda má některý z vymezených subjektů při plnění 
povinnosti přednost, či zda ji lze vymáhat na kterémkoli z nich. 
Zároveň se v některých situacích výčet může jevit nepřípadně - 
např. je sporné, proč by u budovy se dvěma spoluvlastníky s 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 7a odst. 2 bude uvedeno v následujícím znění: Vlastník 
budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že 
společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v bytovém 
spoluvlastnictví, nebo jiná osoba odpovědná za správu domu jsou 
povinni 

Úprava textu zásadním způsobem nemění povinné subjekty, které jsou 
již v normativním textu uvedené a SEI od 1. 1. 2013 jejich povinnosti 
vymáhá. Jde hlavně o SV, která jsou si ve většině případů svých 
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různými podíly měl být povinován jen ten „většinový“ (přičemž 
použitý pojem „většinový vlastník“ patrně má spíše reagovat na 
ustanovení § 1192 OZ). S ohledem na důvodovou zprávu lze 
mít též za to, že výčet není úplný (při snaze o úplný taxativní 
výčet by bylo třeba též vymezit, kdo bude povinným v případě, 
že bude budova ve svěřenském fondu). Doporučujeme proto, 
aby namísto navrhovaného výčtu byla použita obecná 
formulace, např. „osoba odpovědná za správu budovy“. 

povinností spojených se zajišťováním správy domu vědoma. Dále 
reaguje na soulad s NOZ, a to v přidání termínu „osoba odpovědná za 
správu budovy“. Vložením pojmu osoba odpovědná za správu domu 
jsou ošetřeny situace, kdy SV nemusí dle NOZ ani vzniknout, v domě 
jsou vyčleněny třeba 4 jednotky, pak bude analogicky s úpravou SV 
povinný ten, kdo je dle NOZ osobou odpovědnou za správu. 

 114. Zásadní připomínka: 

K bodu 41 (§ 9 odst. 1) 

V textu zákona bylo zrušeno používání termínu „malý a střední 
podnikatel“ včetně odkazu na definici tohoto pojmu obsaženou 
v Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o 
definici mikropodniků a malých a středních podniků a namísto 
toho je v § 9 odst. 1 uvedena vlastní definice podnikatele, která 
je do jisté míry shodná s definicí malého a středního 
podnikatele (rozdíl je pouze ve stanovených částkách, čímž 
ovšem dochází k vyloučení některých podnikatelů ze 
stanovených povinností). Dále je k tomuto nutno uvést, že na 
některých místech zákona byl termín malý a střední podnikatel 
ponechán (např. § 5 odst. 4 písm. n), § 12a odst. 1 písm. o)), 
aniž je zřejmé proč. Termín „malý a střední podnikatel“ je přitom 
v právním řádu běžný a jeho použití je již běžně zaužívané. 
Zavedení tohoto termínu v českém právním řádu vyplývá 
z evropské legislativy (viz shora citované Doporučení Komise či 
Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014). Pokud tedy 
český právní řád používá termín „malý a střední podnikatel“ má 
se tím na mysli malý a střední podnikatel ve smyslu zákona č. 
47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání a o 
změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, resp. ve smyslu shora citovaných 
evropských předpisů.  

Ustanovení § 9 odst. 1 je transpoziční, tudíž by mělo odpovídat 
požadavkům transponované směrnice. Z rozdílové tabulky 

Akceptováno a vysvětleno. 

Ustanovení, kde je uveden termín „malý a střední podnikatel“, budou 
upravena tak, aby nedocházelo k využití tohoto pojmu. 

Zrušení odkazu na doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 
2003. Zdůvodnění této úpravy bude uvedeno v důvodové zprávě 
s vyhodnocení dopadu této úpravy. Důvody k této úpravě jsou 
následující: 

Směrnice v článku 8 odst. 4 stanovuje, že energetické audity 
zpracované podniky, které nejsou malými nebo středními, mají být 
prováděné nezávisle a nákladově efektivním způsobem. Právě 
nákladová efektivity zpracování energetického auditu není dle 
aktuálního znění zákona naplňována. Povinnost se díky nadnárodním 
vazbám podniků (v souladu s doporučením) dotýká i podniků, u kterých 
lze nákladovou efektivitu zpochybnit. Právě díky těmto vazbám se 
povinnost vztahuje na podniky, které kdyby byly posuzovány izolovaně, 
by naplňovali spíše definici malých podniků (často se jedná o malou 
pobočku mateřské společnosti). Zároveň tím tudíž není naplněno ani 
konstatování bodu 24 preambule směrnice, kde se mluví o tom, že 
velké podniky mají významný potenciál úspor energie. Další problém 
nastával při identifikaci, zda se povinnost vztahuje na subjekty státní a 
veřejné správy, kdy při doslovné aplikaci doporučení se povinnost týká 
většiny takovýchto subjektů. Ve většině případů lze opět konstatovat, 
že zpracování energetických auditů není nákladově efektivní, a to i 
s ohledem na další možnosti využití závěrů energetického auditu a 
realizovat energeticky úsporná opatření. 

Cílem úpravy je tudíž zúžit dotčené subjekty na subjekty, u nichž je 
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vyplývá, že požadavek směrnice je takový, že „členské státy 
zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky, 
musely…“. Směrnice tedy pracuje s termínem malý a střední 
podnikatel, a to ve smyslu shora citovaného Doporučení 
Komise, resp. nařízení Komise. Dle našeho názoru předkladatel 
neprovádí transpozici směrnice správně, když vymezuje vlastní 
definici malého a středního podnikatele, resp. nepřejímá definici 
evropské legislativy. Tím totiž dochází ke změně okruhu 
podnikatelů, na které se povinnost zpracovat energetický audit 
vztahuje. Navíc je v zákoně matoucí, když v některých 
ustanoveních je tento termín ponechán. Žádáme proto 
vysvětlení navrhovaného postupu.  

reálný potenciál realizace energetických úspor a zároveň zachovat 
logiku přístupu směrnice, která usuzuje, že velikost podniku, nikoli 
spotřeby, má vypovídající hodnotu pro určení potenciálu energetických 
úspor. Vychází se z pojmu podnikatel podle občanského zákoníku. 
Posuzování takovéhoto podnikatele bude prováděno podle parametrů 
stanovených v zákoně, ale způsob jejich výpočtu bude, pospán 
v prováděcím právním předpise. Ten by měl zachovat obecný přístup 
dle doporučení Komise se zásadní změnou, a to omezení posuzování 
mezi  podnikových vztahů pouze na území ČR.  

Při přípravách návrhů se vycházelo z dokumentu zpracovaného Komisí 
A Study on Energy Efficiency in Enterprises: Energy Audits and Energy 
Management Systems.  

 115. Doporučující připomínka: 

K bodu 41 (§ 9 odst. 8) 

Doporučujeme nahradit slova „subjekt, kterému“ slovy „ten, 
komu“. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude uvedeno ve znění: Ten, komu nastala povinnost 
zajistit zpracování energetického auditu podle odstavce 1 a 2 dále musí 
…. 

 116. Doporučující připomínka: 

K bodu 47 (§ 10e odst. 1 až 4) 

Obecně lze doporučit pokusit se o elegantnější způsob 
transpozice, neboť ustanovení tak jak jsou formulována, působí 
těžkopádně a nesrozumitelně. To pramení ze snahy o doslovné 
převzetí překladu textu směrnice. Mimo to lze podotknout, že 
směrnice nerozlišuje energetickou službu a energetickou službu 
se zaručeným výsledkem. Dáváme proto ke zvážení toto 
zjednodušené vyjádření obsahu směrnice: 

„(1) Energetická služba je užití energeticky účinných technologií 
nebo provozních činností, údržby nebo kontroly za účelem 
ověřitelného a měřitelného nebo výpočtem stanoveného 
zvýšení účinnosti užití energie nebo za účelem úspory spotřeby 
energie;  u energetické služby se zaručeným výsledkem jsou 
úspory energie a s tím související úspory nákladů za stanovená 

Vysvětleno. 

V případě energetické služby se zaručeným výsledkem se nejedná o 
transpoziční ustanovení a bude v tomto směru provedena úprava ve 
znění vypořádání ÚV – KOM (ustanovení nebude označeno jako 
transpoziční). 

Cílem úpravy tohoto § bylo právě rozlišení výstupů a podmínek 
poskytování energetických služeb a energetických služeb se 
zaručeným výsledkem, a to s ohledem na důraz, který i v rámci 
Národního akčního plánu energetické účinnosti je na energetické 
služby se zaručeným výsledkem kladen. 
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období stanoveny předem. 

(2) Smlouvou o energetických službách se poskytovatel 
zavazuje provádět energetickou službu a příjemce se zavazuje 
za ni zaplatit. Smlouvou o energetických službách se 
zaručeným výsledkem se poskytovatel také zavazuje nést 
finanční riziko či platit sankce pro případ nedosažení 
stanovených úspor. 

(3) Cena energetické služby musí být stanovena v závislosti na 
stanovené míře zvýšení účinnosti užití energie nebo  v závislosti 
na jiném dohodnutému kritériu energetické náročnosti.“. 

 117. Nad rámec návrhu – k § 5 odst. 4 písm. n) a § 
12a odst. 1 písm. o) stávajícího znění 

V celém textu zákona bylo zrušeno používání pojmu malý a 
střední podnikatel, včetně odkazu na definici tohoto pojmu v 
Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o 
definici mikropodniků a malých a středních podniků. Dáváme 
proto ke zvážení nahradit použití tohoto termínu i v tomto 
ustanovení, pokud na základě naší připomínky č. 3 nebude 
tento termín v zákoně ponechán. 

Akceptováno ve znění připomínky výše. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

118. Zásadní připomínky: 

Požadujeme upravit znění bodů 32 (upravujícího znění § 7a, 
odst. 2, písm. f) zákona č. 406/2000 Sb.) a 33 (upravujícího 
znění § 7a, odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb.) tak, aby v případě 
nepředání průkazu vlastníkovi jednotky ze strany SVJ, 
většinového vlastníka či správce nemovitosti nemohlo docházet 
k zabránění výkonu jeho práv ve smyslu prodeje či pronájmu 
jednotky. Aktuálně navrhované znění neumožňuje prodat či 
pronajmout ucelenou část budovy bez vlastnictví průkazu, 
zároveň však nedefinuje postup pro případ, kdy SVJ či správce 
budovy majiteli ucelené části budovy průkaz nepředá, 
s výjimkou vyměřené sankce, která však nemá výslovný 
charakter donucovací pokuty. 

Akceptováno ve znění vypořádání připomínek MV. 

Úvodem je potřebné říci, že směrnice o energetické náročnosti budov, 
žádné obdobné ustanovení neuvádí, tzn., neumožňuje možnost při 
prodeji nebo pronájmu ucelené části nezpracovat PENB. V tomto 
směru lze konstatovat, že aktuální znění je v rozporu s požadavky 
směrnice. Ze strany SVJ je toto ustanovení často využíváno k vyhnutí 
se naplnění zákonné povinnosti.  Nově navržená ustanovení odst. 2 a 
odst. 3 měla napomoci vyjasnit postup při vyžádání si PENB ze strany 
vlastníka ucelené části budovy s cílem ho ochránit.  

Bereme na vědomí, že je však v současné chvíli i tak vystaven vlastník 
ucelené části jednotky možnosti neplnění zákonné povinnosti, z tohoto 
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 důvodu bude zachována možnost nahradit PENB vyúčtováním. 
Zároveň je však potřebné zajistit, aby nedocházelo k neplnění směrnice 
a obcházení zákonných povinností. 

 119. Zásadní připomínky: 

Upozorňujeme na nesoulad mezi trestání fyzických osob na 
jedné straně dle § 12 a právnických a podnikajících fyzických 
osob na druhé straně dle § 12a a 12b. Ustanovení § 12b, odst. 
3) zvýhodňuje právnické a podnikající fyzické osoby oproti 
nepodnikajícím fyzickým osobám, když omezuje dobu 
odpovědnosti za správní delikt. Požadujeme využít aktuální 
návrh zákona k uvedení odpovědnosti obou výše uvedených 
skupin do vzájemného souladu. 

Vysvětleno ve zněn vypořádání MSP. 

 

 120. Zásadní připomínky: 

Požadujeme zachovat výjimku z povinnosti zpracovat audit pro 
podnikatele, který má zaveden a akreditovanou osobou 
certifikován systém hospodaření s energií podle české 
harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií, nebo má zaveden a akreditovanou 
osobou certifikován systém environmentálního řízení podle 
české harmonizované normy upravující systémy 
environmentálního managementu, který zahrnuje energetický 
audit (viz § 9, odst. 2). Navíc požadujeme tuto výjimku rozšířit i 
na podniky, které mají zavedený Systém environmentálního 
řízení a auditu (EMAS). 

Jedním ze základních požadavků EMAS je průběžné 
zlepšování, tj. snižování dopadů činnosti organizace na životní 
prostředí. Mezi hlavní oblasti, kde organizace toto musí 
dosahovat, patří také spotřeba energie, resp. energetická 
účinnost. V EMAS je to podpořeno také tím, že mezi povinné 
klíčové environmentální indikátory patří právě energetická 
účinnost. Organizace musí každoročně zveřejňovat a nechat si 
ověřovat dosahované hodnoty s tím, že v čase musí prokázat 
zvyšování energetické účinnosti. Je tak tlačena soustavně 
vyhledávat opatření snižující spotřebu energie a implementovat 
je. Což je i princip realizace energetických auditů, resp. 

Vysvětleno a akceptováno částečně jinak. 

Záměrem předkladatele není zmařit již proběhlé aktivity subjektů ve 
vztahu k povinnosti zpracovat energetický audit. Z tohoto důvodu bude 
formulováno přechodné ustanovení, které bude reflektovat již proběhlé 
investice k naplnění povinnosti podle stávajícího § 9 odst. 2 zákona, 
tzn. bude respektováno zavedení a certifikování systému 
environmentálního řízení.  

Umožněním nahrazení opakovaného zpracování energetického auditu 
EMS/EMAS dochází z pohledu předmětu zákona o hospodaření energií 
k přesahu. Citované systémy jsou zaměřeny na dopady na životní 
prostředí obecně, kde energetická účinnost je pouze jednou z oblastí. 
Zákon o hospodaření energií je jedním z nástrojů naplňování NAPEE. 
Z tohoto důvodu je žádoucí zacílení detailně na oblast hospodaření 
energií.  
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zavedení ISO 50001. 

 121. Zásadní připomínky: 

Požadujeme doplnit do § 9a odst. 2 nové písm. f) v tomto znění:  
 

f) posouzení ekonomické přijatelnosti vytápění s využitím tepla 
ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který 
není stacionárním zdrojem podle jiného právního předpisu. 1) 
1) § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  

Odůvodnění:  

 
Úprava navazuje na změnu provedenou v § 16 odst. 7 zákona o 
ochraně ovzduší jeho poslední novelizací (zákon č. 369/2016 
Sb.). Prokazování energetické přijatelnosti využití pro vytápění 
tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdrojem, 
který není stacionárním zdrojem (znečišťování ovzduší) podle 
zákona o ochraně ovzduší, se provádí prostřednictvím 
energetického posudku. V zákoně o hospodaření energií je tak 
nutné doplnit další případy, kdy je možné energetický posudek 
vypracovat, neboť ustanovení § 9a odst. 2, písm. a) 
k alternativním systémům dodávek energie nepokrývá zcela 
všechny případy relevantní pro uplatnění § 16 odst. 7 zákona o 
ochraně ovzduší. 

Akceptováno jinak. 

S ohledem na závaznost posouzení ekonomické přijatelnosti vyplývající 
ze zákona o ochraně ovzduší bude doplněno nové ustanovení do 
odstavce 1 v navrženém znění: 

f) posouzení ekonomické přijatelnosti vytápění s využitím tepla ze 
soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není 
stacionárním zdrojem, podle jiného právního předpisu. 1) 
1) § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

 122. Doporučující připomínky: 

Doporučujeme sjednotit užité fyzikální jednotky vyjadřující 
spotřebu energie, kdy pro povinnosti vyplývající z § 9 (bod 41 
návrhu zákona) je stanovena hranice vyjádřená v MWh, 
zatímco pro výjimku z povinností stanovených § 7 je ponechána 
hodnota vyjádřená v GJ. 

Akceptováno. 

 123. Doporučující připomínky: 

Doporučujeme upravit znění přestupků deliktů v návaznosti na 
změny povinností osob, kde je formulace „objektivně, 

Akceptováno. 

Bude upraven § správních deliktů a přestupků v souladu s provedenou 
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nestranně, pravdivě a úplně“ nahrazena formulací „v souladu 
s právními předpisy“.  

Takto formulovaná úprava povinností osob bez úpravy definice 
příslušného deliktu a přestupku pravděpodobně nebude mít 
požadovaný efekt, neboť zrušení oprávnění k těmto činnostem 
je vázáno na delikty, kde zůstává původní formulace.   

 
Doporučujeme také zvážit, zda nezachovat formulaci 
„objektivně, nestranně, pravdivě a úplně“ a pouze ji nedoplnit 
formulací „a v souladu s právními předpisy“, neboť soulad 
s právním předpisem ještě nezajišťuje nestrannost a 
objektivnost. 

změnou. 

Bezpečnostní 
informační 
služba 

124.  Zásadní připomínka 

V § 6a výše uvedeného zákona navrhujeme za odstavec 4 
vložit nový odstavec 5, který zní:  

„(5) Povinnost podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na kotle a 
vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné 
v budovách zpravodajských služeb.“. 

Dosavadní odstavce 5 a 6 navrhujeme označit jako odstavce 6 
a 7.  

V) Odůvodnění: Zajištění pravidelné kontroly a údržby 
uvedených technologií (kotlů se jmenovitým výkonem nad 20kW 
a klimatizačních systémů se jmenovitým chladícím výkonem 
vyšším než 12kW) provádí Bezpečností informační služba na 
základě závazných předpisů a norem zajišťujících řádný provoz 
těchto technologických zařízení. Požadovaná povinná prohlídka 
energetickým specialistou vyžaduje předkládání projektové 
dokumentace uvedených technologií, výpisy z pravidelných 
revizí, kontrol a prováděných měření. Energetický specialista 
vydá protokol o kontrole, kde jsou uvedeny veškeré dostupné 
údaje o kontrolovaném zařízení a konstatuje, zda-li je zařízení 

Akceptováno. 

Bude doplněn odstavec, který vyjímá budovy BIS z povinnosti inspekce 
otopných soustav a rozvodů. Bude rozšířen odstavec 4 tohoto §. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKUFR2E6)



Stránka 55 (celkem 153) 

ještě efektivní či zastaralé a je či není třeba zajistit jeho výměnu; 
neprovádí při tom žádná jiná měření, odborné prohlídky ani 
seřízení uvedených technologií, než jaká provádí Bezpečnostní 
informační služba v rámci pravidelné údržby. 

Výjimku pro zpravodajské služby požadujeme především 
vzhledem k ustanovení § 10 odst. 6 písm. d) návrhu výše 
uvedeného zákona, které stanoví povinnost energetického 
specialisty průběžně předávat do evidence ministerstva údaje 
týkající se provedeného energetického auditu, zprávy o 
kontrolách kotlů apod., přičemž tyto údaje mohou v podmínkách 
Bezpečnostní informační služby obsahovat utajované či citlivé 
informace, resp. samotné předání takovýchto informací 
energetickému specialistovi, který není oprávněn seznamovat 
se s utajovanými informacemi, je vyloučeno. 

 125.  Zásadní připomínka 

V § 9 navrhujeme doplnit odstavec 9, který zní:        

„(9) Povinnost podle odstavce 3 se nevztahuje na energetické 
hospodářství zpravodajských služeb.“.  

Odůvodnění: Pro zpracování energetických auditů bude nutné 
předat auditorské firmě veškeré podklady týkající se identifikace 
objektu včetně schématu umístění, popisu činnosti 
předmětného objektu, stavebního stavu jednotlivých budov, 
spotřeby všech energetických vstupů za poslední 3 roky apod. 
Dle návrhu novely zákona je platnost energetických auditů 10 
let, poté bude nutné jejich zpracování opakovat. Pro 
Bezpečnostní informační službu jako zpravodajskou službu je  
poskytování ucelených informací o jejích objektech                        
a vnitřních technologiích z bezpečnostního hlediska nežádoucí. 
Výstupem obou výše uvedených povinností jsou navíc pouze 
informativní protokoly, pro Bezpečnostní informační službu 

Akceptováno. 

BIS bude z povinnosti zpracovat energetický audit vyjmuta rozšířením 
ustanovení odst. 3. 
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zcela nezávazné a pouze doporučujícího charakteru.  

          Odůvodnění související s ochranou utajovaných informací 
vztahující se k povinnosti energetického specialisty dle § 10 
odst. 6 písm. d) uvedené u připomínky č. 1 zde platí obdobně. 

Bezpečnostní informační služba, resp. zpravodajské služby, již 
mají ze stejných důvodů ochrany utajovaných či citlivých 
informací ze stávajícího znění zákona 406/2000 Sb. několik 
výjimek (ustanovení § 7 odst. 5 písm. g), § 7a odst. 5 a § 9b 
odst. 4). 

ÚV ČR - VÚV 126.  Připomínka zásadní: 

K § 2 Základní pojmy navrhujeme upravit definici 
následovně:  

j) tepelným čerpadlem zařízení, které přenáší teplo ze vzduchu, 
vody nebo půdy do budov nebo průmyslových zařízení nebo z 
budov nebo průmyslových zařízení do okolního prostředí tak, že 
odebírá teplo z prostředí s nižší teplotou a předává jej do 
prostředí s vyšší teplotou proti směru jeho přirozeného sdílení, 
tepelné čerpadlo je stroj, který čerpá teplo z jednoho místa 
na jiné vynaložením vnější práce. Obvykle je to z 
chladnějšího místa na teplejší,  

Zdůvodnění:  

např. tepelné čerpadlo pro ohřev vody by nebylo dle původní 
definice tepelným čerpadlem. Navrhujeme fyzikálně přesnější a 
obecnější vyjádření. 

Akceptováno částečně a vysvětleno. 

Definice tepelného čerpadla je transpozicí definice uvedené ve 
směrnici o energetické účinnosti. Při přípravě návrhu nebyla upravena 
věcná stránka definice, byl záměr ji pouze přesunout s ohledem na 
věcnou posloupnost definic uvedených v zákoně. Tento novelizační 
bod bude v souladu s připomínkou MF zrušen a nedojde ani k přesunu 
této definice. 

Definice bude upravena v souladu se zněním směrnice: 

tepelným čerpadlem zařízení, které přenáší teplo ze vzduchu, vody 
nebo půdy do budov nebo průmyslových zařízení nebo z budov nebo 
průmyslových zařízení do okolního prostředí tak, že odebírá teplo z 
prostředí s nižší teplotou teplotovou hladinou a předává jej do 
prostředí s vyšší teplotou teplotovou hladinou proti směru jeho 
přirozeného sdílení 

 127.  Připomínka zásadní: 

V § 2 písm. n) navrhujeme definici energetického auditu 

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 

Definice energetického auditu bude uvedena v následujícím znění (s 
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upravit následovně: 

n) energetickým auditem systematická kontrola a analýza 
systematický postup za účelem získání dostatečných 
znalostí o stávajícím užití a spotřeby spotřebě energie v 
energetickém hospodářství a analýza energetického 
hospodářství, na základě nichž lze která umožní identifikovat 
a kvantifikovat možnosti nákladově efektivní úspory energie a 
jehož jejichž výstupem je písemná zpráva, 

Zdůvodnění:  

V předloženém návrhu definice energetického auditu je podle 
našeho názoru značně zavádějící pojem „systematická 
kontrola“, který evokuje to, že se jedná o neustálý neboli 
kontinuální proces (v praxi je i v tomto smyslu používán), což v 
tomto případě neodpovídá. Vedle toho v předloženém návrhu 
definice absentuje to, že se při provádění auditu musí primárně 
získat informace „o stávajícím užití a spotřebě energie v 
energetickém hospodářství“ a teprve následně lze provést jejich 
analýzu, na základě nichž lze identifikovat a kvantifikovat 
možnosti nákladově efektivní úspory energie. V navrhované 
úpravě je využito první část definice energetického auditu ze 
směrnice 2012/27/EU. 

využití pojmů, se kterými zákon pracuje):  

n) energetickým auditem systematický postup za účelem získávání 
dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém 
hospodářství a analýza energetického hospodářství, na základě nichž 
lze identifikovat a kvantifikovat možnosti nákladově efektivní úspory 
energie a jehož výstupem je písemná zpráva. 

Navržený termín užití a spotřeba není zákonem definován, proto je 
využit termín nakládání s energií, který zahrnuje i spotřebu energie. 

 128.  Připomínka zásadní: 

K § 2 Základní pojmy navrhujeme úpravy: 

r) celkovou energeticky vztažnou plochou vnější vnitřní 
půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním 
prostředím požadovanou vnitřní výpočtovou teplotou v celé 
budově kdekoliv v budově, vymezená vnitřními vnějvšími 
povrchy konstrukcí obálky budovy, 

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 

Definice bude upravena v následujícím znění: 

r) celkovou energeticky vztažnou plochou půdorysná plocha všech 
prostorů v budově, pro které se stanovují požadované vnitřní výpočtové 
teploty v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky 
budovy, 
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Zdůvodnění:  

Je to obvyklé v jiných zemích a původně to bylo to i u nás dle 
například Passive Haus Institute. Výhodou je, že se pro různé 
tloušťky izolací nemusí přepracovávat celý model i když se 
metrika mírně zpřísní. 

 129.  Připomínka zásadní: 

§ 6 Energetická účinnost zdrojů a rozvodů energie:  

(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné 
energie je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u 
nichž se provádí změna dokončené stavby4) při výstavbě 
nové výrobny elektřiny nebo tepelné energie nebo při větší 
změně technických parametrů výroby elektřiny nebo 
tepelné energie existující výrobny, zajistit alespoň minimální 
účinnost užití energie výroben elektřiny nebo tepelné energie 
stanovenou prováděcím právním předpisem.  

Zdůvodnění:  

Větší změnu lze dodefinovat. Z původní formulace však plyne 
povinnost zásadní rekonstrukce zdroje tepla třeba při snížení 
teploty vody v horkovodu. To může být až likvidační pro většinu 
zdrojů. Důsledkem pak může být nežádoucí snaha o udržení 
statu quo provozovatelů a majitelů co nejdéle. 

Akceptováno jinak. 

Cílem ustanovení je zajištění zvyšování energetické účinnosti zdrojů 
v souladu s ASEK. Zároveň chce omezit případy, kdy je potřebné 
požadavky na účinnost plnit, aby nedocházelo k vynucování povinnosti 
v případech, kdy není technicky možné (nebo za vysokých finančních 
nákladů) požadavek naplnit. Ustanovení bude upraveno do 
následujícího znění: 

(2) Stavebník nebo vlastník rozvodného tepelného zařízení je povinen 
u nově zřizovaných rozvodných tepelných zařízení a u rozvodných 
tepelných zařízení, u nichž se provádí změna dokončené stavby 
spočívající ve změně teplonosné látky, zajistit účinnost užití energie a 
zajistit tepelné ztráty zařízení pro rozvod tepelné energie stanovené 
prováděcím právním předpisem. 

 

 130.  Připomínka zásadní: 

K § 6a Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné 
energie a klimatizačních systémů:  

e) zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a příslušných 
rozvodů tepelné energie podle odstavce 1 a klimatizačních 
systémů podle odstavce 2 musejí být zpracovány objektivně, 

Vysvětleno. 

Termíny „objektivně, pravdivě a úplně“ jsou ze správního hlediska 
těžko prokazatelné a velmi subjektivní. Úprava byla provedena s cílem 
stanovit objektivní kritéria při správním trestáním. Soulad s prováděcími 
právními předpisy předpokládá, že zpracování je naplněno ve všech 
aspektech (objektivně a pravdivě).   
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nestranně, pravdivě a úplně objektivně, nestranně, pravdivě a 
úplně a v souladu s prováděcím právním předpisem.   

Zdůvodnění:  

V souladu s předpisem lze zpracovat i zcela nepravdivou 
zprávu a proto je třeba doplnit zpět vyškrtnuté formulace do 
prováděcího předpisu. 

 

 131.  Připomínka zásadní: 

K § 6a Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné 
energie a klimatizačních systémů:  

(6) Státní energetická inspekce každoročně kontroluje zprávy 
podle odstavce 3 písm. e); jejich počet musí odpovídat alespoň 
jedné dvacetině zpráv vydaných v předcházejícím kalendářním 
roce. Kontrola musí být zajištěna osobami s minimální 
kvalifikací požadovanou tímto zákonem. 

Zdůvodnění:  

Při kontrole EA, PENB a K+K byla zjištěna nedostatečná 
kvalifikace kontrolních pracovníků. Tito jsou schopni kontrolovat 
pouze formální náležitosti, nikoliv odborné zpracování. 

Vysvětleno. 

Není zřejmé, z jakého důvodu by měl mít kontrolní pracovník stejnou 
kvalifikaci jako kontrolovaný subjekt. Dále s požadavky na další 
kvalifikaci by docházelo ke vstupování, překryvu se zákonem o státní 
službě, podle kterého každému zaměstnanci přísluší daný obor služby, 
na kterou jsou požadavky příslušné kvalifikace.  

 132.  Připomínka zásadní: 

K § 7a Průkaz energetické náročnosti: 

d) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni 
nastala povinnost opatřit si průkaz podle odstavce 1 písm. a) až 
c) odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 2 a je často 
navštěvovaná, veřejností, umístit průkaz v budově podle 
prováděcího právního předpisu, 

Vysvětleno a akceptováno jinak. 

Jak je uvedeno v důvodové zprávě, jedná se o implementační 
ustanovení, které odpovídá znění uvedenému ve směrnici (je zde užit 
termín „často navštěvovaná veřejností“). Navíc v této věci je vedeno 
s ČR řízení o porušení smlouvy SFEU. 

Důvodová zpráva bude doplněna o rámcový výčet budov, které pod 
pojmem „často navštěvovaná veřejností“ spadají. 
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Zdůvodnění: Například škola není navštěvovaná veřejností, ale 
žactvem, podle této formulace tedy nemusí mít příslušně 
vyvěšený PENB, což by nebylo výchovné. 

Budovy užívané orgánem veřejné moci jsou také ustanovením 
směrnice nařizujícím uveřejňování PENB také dotčeny. 

 133.  Připomínka zásadní: 

K § 7a Průkaz energetické náročnosti (4) d: 

d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně objektivně, 
pravdivě a úplně v souladu s prováděcím právním předpisem,  

Zdůvodnění:  

V souladu s předpisem lze dle zkušeností z praxe zpracovat i 
zcela nepravdivou zprávu. 

Vysvětleno. 

Termíny „objektivně, pravdivě a úplně“ jsou ze správního hlediska 
těžko prokazatelné a velmi subjektivní. Úprava byla provedena s cílem 
stanovit objektivní kritéria při správním trestáním. Soulad s prováděcími 
právními předpisy předpokládá, že zpracování je naplněno ve všech 
aspektech (objektivně a pravdivě).   

 

 134.  Připomínka zásadní: 

K § 7a Průkaz energetické náročnosti:  

(10) Státní energetická inspekce každoročně kontroluje průkazy 
podle odstavce 4 písm. d); jejich počet musí odpovídat alespoň 
jedné dvacetině průkazů vydaných v předcházejícím 
kalendářním roce. Kontrola průkazů zahrnuje též ověření 
vstupních údajů o budově použitých k vydání průkazu a 
výsledků v průkazu vedených. Kontrola musí být zajištěna 
osobami s minimální kvalifikací požadovanou tímto 
zákonem. 

Vysvětleno. 

Není zřejmé, z jakého důvodu by měl mít kontrolní pracovník stejnou 
kvalifikaci jako kontrolovaný subjekt. Dále s požadavky na další 
kvalifikaci by docházelo ke vstupování, překryvu se zákonem o státní 
službě, podle kterého každému zaměstnanci přísluší daný obor služby 
na, kterou jsou požadavky příslušné kvalifikace. 

 135.  Připomínka zásadní: 

Připomínka k §9 Energetický audit:  

Z nového znění zcela zmizela možnost výjimky ze zpracování 
energetického auditu pro organizace, které mají zavedený 
systém řízení podle ISO 50001 nebo ISO 14001 (pokud 

Akceptováno jinak. 

Aby nedošlo k promarněným investicím společností a veřejné správy, 
bude doformulováno přechodné ustanovení, které umožní v těchto 
případech prokázat naplnění povinnosti zpracovat energetický audit 
zavedením ISO 50001 a ISO 140001. Pro nově dotčené subjekty však 
je cílem, aby byla aplikovaná ISO 50001, která odpovídá rozsahu a cíli 
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zahrnuje energetický audit). Domníváme se, že tato výjimka by 
měla zůstat zachována, a to vzhledem ke skutečnosti, že dané 
organizace se v rámci svého systému řízení průběžně, 
systematicky věnují otázce hospodaření s energií a zvyšování 
účinnosti jejího využívání - a povinné zpracování energetického 
auditu tak představuje spíše zbytečnou duplicitu, vyšší 
administrativní i finanční zátěž.  

zákona o hospodaření energií. 

 136.  Připomínka zásadní: 

Připomínka k §9 Energetický audit:  

Obdobně požadujeme výjimku pro organizace registrované v 
Programu EMAS (Směrnice EU k EMAS). EMAS v sobě plně 
integruje veškeré požadavky ISO 14001 a navíc obsahuje další 
požadavky. Organizace s EMAS každoročně zpracovává 
environmentální prohlášení, které obsahuje, mimo jiné, 
informace o jejím hospodaření s energií a opatřeních, která 
realizuje na jeho zefektivňování. Organizace musí v prohlášení 
povinně uvádět indikátor energetické účinnosti svého provozu a 
trend za poslední roky. Průběžně musí prokazovat neustálé 
zlepšování v této oblasti. Environmentální prohlášení je 
ověřováno nezávislou třetí stranou a povinně zveřejňováno. 
Organizace je tak pod průběžnou veřejnou kontrolou.  

Vysvětleno viz připomínka výše. 

 137.  Připomínka zásadní: 

K § 9 Energetický audit: 

(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 

Akceptováno jinak a vysvětleno. 

Parametry v tomto ustanovení jsou myšleny parametry identifikace, zda 
je podnikatel „velký“ či nikoli. Citované normy tyto parametry 
nestanovují, a nestanovují tudíž ani postup jak tyto parametry počítat.  

Ustanovení změněno v následujícím znění: 

(6) Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené části 
energetického hospodářství auditovaného subjektu. Obsah a způsob 
provedení energetického auditu se provádí v souladu s ČSN ISO 
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stanovení parametrů rozhodných pro identifikaci povinnosti 
zpracovat energetický audit je stanoven příslušnou normou 
ČSN EN 16247-1 a ČSN EN 16247-2 prováděcím právním 
předpisem. 

Zdůvodnění:  

Vyhláška 480/2012 je zbytečně komplikovaná a prodražuje 
zpracování EA. EA lze dle ČSN přizpůsobit na míru klienta. V 
prováděcí vyhlášce 480/2012 pak zůstane jenom posudek. 
Firmy, které mají implementované ISO 14001, mohou dle 
původní Direktivy EU provést EA vlastními prostředky.  

50002. Obsah písemné zprávy o provedeném energetickém auditu 
stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 138.  Připomínka zásadní: 

K § 9 Energetický audit: 

(4) Povinnost zajistit zpracování energetického auditu podle 
odstavce 1, 2, 3, se nevztahuje na energetická hospodářství s 
užitím energie nižším než 200 MWh ročně. 

Zdůvodnění:  

Původní legislativa na to pamatovala. Takto by např. obcím 
vznikla povinnost auditovat každou hasičskou zbrojnici. U 
některých firem, jako jsou třeba pronajímatelé areálů nebo 
budov mohou nastat podobné problémy. 

Vysvětleno. 

Podle nového přístupu k povinnosti zpracovat energetický audit a jejího 
naplňování se energetický audit zpracovává zjednodušeně řečeno pro 
organizaci nikoli na objekt, což je zřejmé i ze změny definice 
energetického hospodářství ve vazbě na nově stanovené povinnosti. 
Tudíž obce a kraje posuzují překročení hranice pro celé jejich 
hospodářství podle hranice stanovené v odst. 3. Výjimka odst. 4 se 
vztahuje na „velkého“ podnikatele, jehož energetické hospodářství 
nedosáhne stanovenou hranici. Cílem je ošetřit, aby dceřiné 
společnosti, které mají nízkou spotřebu, a povinnost se jich týká jen 
díky mezipodnikovým vztahům, nemusely energetický audit 
zpracovávat, pokud nemají významnou spotřebu. 

 139.  Připomínka zásadní: 

K § 10 Energetický specialista: 

(4) Za odbornou způsobilost fyzické osoby se pro účely tohoto 
zákona považuje  

a) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářských, 

Akceptováno jinak ve znění vypořádání připomínek MŠMT. 

(K bodu 44., § 10 odst. 4, písm. a): V souladu se zákonem 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb., 
a nařízením vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém 
školství, žádáme za slovo „stavebnictví“ vložit slova „nebo v oblasti 
vzdělávání energetika xx)“ s odkazem, který by zněl „xx) Nařízení vlády 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKUFR2E6)



Stránka 63 (celkem 153) 

magisterských nebo doktorských studijních programech v 
oblasti technických věd a jejich oborech energetiky, 
energetických zařízení nebo stavebnictví  a 3 roky praxe v 
oboru,  

Zdůvodnění:  

Řada VŠ má studijní programy jiné než energetické, TZB a 
stavební, jejichž absolventi mají všechny předpoklady pro výkon 
činností energetického specialisty. Podstatným kvalifikačním 
kritériem je složení odborné zkoušky a doložení praxe. Z praxe 
známe řadu absolventů technických oborů, kteří neumějí počítat 
a zaměňují kW a kWh, na druhé straně existuje řada odborníků 
se vzděláním např. matematickým, chemickým, 
environmentálním či fyzikálním, kteří pracují na složitých 
otázkách energetiky. Otázkou šířky rozhledu přes spektrum 
oborů argumentovat nelze. Po zkušenostech s kvalitou 
energetických auditů a posudků je zřejmé, že původně uvedené 
kvalifikace nejsou zárukou kvalitního zpracování. 

č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství“. 
Zákon č. 137/2016 Sb. a nařízení vlády přinesli změny v udělování 
akreditací studijním programům. Studijní programy se již nebudou 
členit na studijní obory. Studijní programy jsou zařazovány do oblastí 
vzdělávání, které jsou stanoveny v příloze č. 3 k zákonu.  Nařízení 
vlády č. 275/2016 Sb. pak vymezuje charakteristické a určující 
tematické okruhy pro danou oblast vzdělávání, stanoví výčet typických 
studijních programů pro danou oblast vzdělávání, rámcový profil 
absolventa v dané oblasti, zejména pak regulované profese, které jsou 
v dané oblasti vzdělávání relevantní. Dle uvedených právních předpisů 
se tedy udělují akreditace všem typům studijních programů 
(bakalářským, magisterským či doktorským) v odpovídající oblasti 
vzdělávání, nikoli studijním oborům příslušného typu studijního 
programu. Dle části sedmé, písmene D přílohy k nařízení vlády č. 
275/2016 Sb. se jako relevantní charakteristická regulovaná profese 
pro oblast vzdělávání energetika uvádí profese „energetický 
specialista“. V této souvislosti je tedy třeba uvést § 10 odst. 4 písm. a) 
navrhované novely zákona č. 406/2000 Sb. do souladu se zákonem o 
vysokých školách a nařízením vlády č. 275/2016 Sb.) – Akceptováno 

 140.  Připomínka zásadní: 

K § 10 Energetický specialista dále navrhujeme doplnit d): 

(4) Za odbornou způsobilost fyzické osoby se pro účely tohoto 
zákona považuje  

d) nebo již dříve získané oprávnění odborné způsobilosti. 

Zdůvodnění:  

Odstranění diskriminace specialistů, kteří byli odborně způsobilí 
podle původní formulace zákona a zachovávají si svou 
kvalifikaci. Dříve byly v zákoně mnohem širší formulace ohledně 
vzdělání, například: „ukončené středoškolské vzdělání s 
maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru energetiky a 

Vysvětleno. 

Z formulace „oprávnění odborné způsobilosti“ není zřejmé, co je tím 
myšleno. Podle odůvodnění lze chápat, že připomínky směřuje 
k nastavení podmínek, které byly platné k určitému datu účinnosti 
zákona o hospodaření energií. Touto novelou nedochází 
k přehodnocení požadavků na odbornou kvalifikaci stanovenou 
stávajícím znění zákona, za které je oprávnění energetickému 
specialistovi udělováno. Podmínky jsou již od roku 2012 jednotné a 
v tomto smyslu systém udělování oprávnění funguje nediskriminačně.  
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stavitelství nebo ukončené středoškolské vzdělání a 
odpovídající dílčí kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb. a 5 
let praxe v oboru energetiky a stavitelství, nebo vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti 
technických věd a technologií a 5 let praxe v oboru energetiky a 
stavitelství“ nebo dokonce „přírodní vědy“. 

 141.  Připomínka zásadní: 

K § 13a Kontrola navrhujeme doplnit:  

 (1) Kontrolu dodržování ustanovení tohoto zákona provádí 
Státní energetická inspekce. Kontrola musí být zajištěna 
osobami s minimální kvalifikací požadovanou tímto 
zákonem. 

Zdůvodnění:  

Při kontrole EA, PENB a K+K byla zjištěna nedostatečná 
kvalifikace kontrolních pracovníků. Tito jsou schopni kontrolovat 
pouze formální náležitosti, nikoliv odborné zpracování. 

Vysvětleno. 

Není zřejmé, z jakého důvodu by měl mít kontrolní pracovník stejnou 
kvalifikaci jako kontrolovaný subjekt. Dále s požadavky na další 
kvalifikaci by docházelo ke vstupování, překryvu se zákonem o státní 
službě, podle kterého každému zaměstnanci přísluší daný obor služby 
na, kterou jsou požadavky příslušné kvalifikace. 

 142.  Doporučující připomínka: 

K § 6a odst. 1 – zpřesnění kontroly kotlů nad 20 kW: 

V § 6a odst. 1 navrhujeme za slova „tepelné energie“ vložit 
slova „sloužících k vytápění budov“. 

Úplné znění s vyznačením změn: 

(1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW 
a příslušných rozvodů tepelné energie, sloužících k vytápění 
budov je jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek5) 
povinen 

Akceptováno. 

Ustanovení týkající se inspekce otopných soustav bude uvedeno 
v souladu se směrnicí o energetické náročnosti budov. 
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Zdůvodnění:  

Záměrem čl. 14 směrnice 2010/31/EU je stanovit nezbytná 
opatření k zavedení pravidelné inspekce přístupných částí 
soustav používaných k vytápění budov, jako jsou zdroje tepla, 
řídicí systémy a oběhová čerpadla, s kotli se jmenovitým 
výkonem pro účely vytápění budov vyšším než 20 kW. Proto by 
se toto stávající ustanovení zákona č. 406/2009 Sb. nemělo 
vztahovat na kotle s výkonem nad 20 kW, používané pro 
technologické účely jako například pro předehřev plynu 
v regulačních stanicích, které jsou kontrolovány podle jiných 
předpisů a v souladu s podmínkami výrobce (jsou kontrolovány 
servisním technikem, který je proškolen výrobcem). Jejich 
kontrola dle vyhlášky č. 194/2013 Sb. ze strany energetického 
specialisty v intervalu 1x za 10 let (u kotlů do 100 kW) nebo 1x 
za 4 roky (u kotlů nad 100 kW) nemá žádnou přidanou hodnotu. 
Přitom z výše zmíněné vyhlášky na základě způsobu provádění 
kontrol a zejména dle obsahu zprávy o kontrole je zřejmé, že 
jde o kotle určené k vytápění budov, neboť povinnými údaji 
zprávy mimo jiné jsou: 

a) identifikační údaje o budově, kotli a rozvodech tepelné 
energie, 

b) podrobný popis budovy, kotle a rozvodů tepelné energie. 

Proto navrhujeme výše uvedené zpřesnění, aby bylo 
jednoznačné, že jde o kontroly kotlů pro vytápění budov 
v souladu se zněním prováděcí vyhlášky. 

 143.  Doporučující připomínka: 

Připomínka k § 10e odst. 6 

V § 10e odst. 6 navrhujeme uvést text do souladu s číslováním. 

Akceptováno. 

Text bude upraven dle připomínky. 
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Úplné znění s vyznačením změn: 

(6) Smlouva o energetických službách podle odstavce 2 písm. 
b) 3 musí být písemná a musí obsahovat náležitosti podle 
odstavce 3 5 písm. a) až e) a g). 

Odůvodnění: 

Smlouva o energetických službách je definována v odstavci 3 
nikoliv 2 písm. b) a náležitosti smlouvy nejsou uvedeny v 
odstavci 3 ale v odst. 5. 

 144.  Doporučující připomínka: 

Připomínka k § 10e odst. 5 – obsah smlouvy o 
energetických službách: 

Rozsah náležitostí smlouvy o energetické službě považujeme 
za zbytečně rozsáhlý a není zřejmé, proč je tato smlouva tak 
přísně legislativně regulována, když jde o soukromoprávní 
vztah. Podle našeho názoru základní obsah smlouvy je určen v 
nových odst. 3 a 4 a to by mělo být dostačující. Proto 
doporučujeme odst. 5 a v návaznosti na to i odst. 6 vypustit. 

Vysvětleno. 

Smlouvy o energetických službách se zaručeným výsledkem mají svá 
specifika a z důvodu ochrany příjemce této služby vnímáme jako 
potřebné požadavky na tento typ služby detailněji specifikovat. 

Úřad pro 
ochranu 
osobních údajů 

145. Zásadní připomínka: 

Část K obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, 
zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 
ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je 
nezbytné zcela přepracovat. Tato připomínka je zásadní. 

ODŮVODNĚNÍ: 
Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená 
zpracování osobních údajů. Tvrzení důvodové zprávy je zcela 
mimo realitu: „Ochrany soukromí se navrhovaná právní úprava 
netýká. Nevynucuje ani nepředpokládá zpracovávání osobních 
údajů.“ Ve skutečnosti se v § 10 reguluje zpracování osobních 

Akceptováno. 

Právní úprava hospodaření energií již v současné době obsahuje 
regulaci shromažďování a zpřístupňování osobních údajů, a to 
v ustanovení § 10c a 10d. V navrhované právní úpravě dochází 
ke změně stávající úpravy.  

Do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem se 
nově zapisují údaje o energetických specialistech – právnických 
osobách (§ 10c odst. 2). Navrhovaná úprava v této části seznamu však 
neobsahuje ustanovení, které by představovalo dopad na soukromí 
dotčených osob, neboť v návrhu § 10c odst. 2 písm. g) se stanovuje, že 
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údajů energetického specialisty, a to včetně citlivých, zejména 
v odstavci 3 a 6 písm. d). V § 10c se zřizuje seznam 
energetických specialistů, což je netypičtější zpracování 
osobních údajů, jaké si lze představit. 

K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: 
Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá 
nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba 
uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie 
zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho 
částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou 
regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující 
zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba 
jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení 
zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty 
uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu 
jednotlivých údajů/údajových položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní 
vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně 
osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití 
běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého 
z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná 
regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo 
oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové 
změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se 
uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu 
soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se 
předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať 
již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená 
zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou 
výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického 
efektu. 

do seznamu energetických specialistů se zapisuje (pouze) „jméno, 
popřípadě jména, a příjmení osob určených pro udělení oprávnění 
energetického specialisty“.  

Jméno samo o sobě neumožňuje danou osobu přímo identifikovat, 
avšak ve spojení s veřejně přístupnými údaji uvedenými v části 
seznamu upraveném v § 10c odst. 1 lze (nepřímo) takovou osobu 
identifikovat, neboť osobou rozhodnou pro udělení oprávnění musí být 
(mimo jiné) osoba, která je držitelem oprávnění energetického 
specialisty, tedy osoba zapsaná v části seznamu vedeném 
ministerstvem pro fyzické osoby. K tomu je ovšem třeba uvést, že 
osobní údaje o této osobě jsou na seznamu vedeném ministerstvem 
uváděny již de lege lata. Proto zde navrhovanou právní úpravou 
nedochází (oproti stávající úpravě) ke zvýšenému dopadu na soukromí 
dotčených osob. 
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Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo 
vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo 
zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita 
osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se 
použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména 
ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, 
stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, 
rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické 
pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se 
základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a 
to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních 
údajů. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé 
projevy zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud 
navrhované řešení zachovává již právně existující zpracování 
osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. 
Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, 
popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; 
přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, 
pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření 
podle obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného 
zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 

Co se týká vyhodnocení ochrany obchodního tajemství, do této 
části nepatří, neboť není součástí ani ochrany soukromí 
obecně, ani osobních údajů konkrétně. 

 146. Zásadní připomínka: 

K rozdílové tabulce 
Číslo „32010L0027“ se všude opravuje na „32012L0027“. 
 
Špatné číslo CELEXu 

Akceptováno. 

CELEX bude upraven. 

 147. V článku I bodu 12 se slovo „platnými“ Akceptováno. 
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zrušuje. 

Vyhodnocení souladu s neplatnými předpisy by nemělo cenu. 

 148. V článku I bodu 44 a na všech ostatních 
místech se slova „fyzická nebo právnická“ zrušují. 

Podle NOZ není jiných osob než fysických nebo právnických. 
Jejich rozlišování je tedy nadbytečné. 

Akceptováno. 

 149. V článku I bodu 44 je nezbytné definici 
energetického specialisty přepracovat. Tato 
připomínka je zásadní. 

 
Definovat energetického specialistu jako osobu, která má 
oprávnění, je krajně nevhodné. Znamenalo by to totiž, že 
osoba, která ho z nějakého důvodu momentálně nemá, není 
energetickým specialistou a jím vydaný energetický audit by byl 
neplatný, ačkoliv se může jednat jen o formalitu. Takovému 
dopadu na III. osoby je nezbytné se vyhnout. Místo toho je 
nutné stíhat podnikání energetického specialisty bez oprávnění. 

Akceptováno.  

Ustanovení bude znít: 

Energetický specialista na základě oprávnění uděleného ministerstvem 

a) zpracovává energetický audit a energetického posudek,  

b) zpracovává průkaz,  

c) provádí kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, 

nebo  

d) provádí kontroly klimatizačních systémů.  

 

 150. V článku I bodu 44 je nezbytné větu: „je 
držitelem oprávnění podle zvláštního právního 
předpisu, které se prokazuje uveřejněním ve 
veřejném rejstříku,“ přeformulovat. Tato připomínka 
je zásadní. 

Je nutné přímo stanovit, jaké oprávnění se má na mysli, jinak je 
tato právní norma nesrozumitelná a tedy nesplnitelná. 

Akceptováno. 

Bude přeformulováno do následujícího znění: 

1. je držitelem oprávnění k podnikání podle zvláštního právního 
předpisu, které se prokazuje uveřejněním ve veřejném rejstříku, 

 151. V článku I bodu 44 je nezbytné doložení 
potvrzení nahradit přístupem do eGovernmentu. 

Vysvětleno. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu nemá s současné době zřízeno 
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Tato připomínka je zásadní. 

Smyslem eGovernmentu je, aby žadatelé nemuseli neustále 
překládat nějaká potvrzení, ale aby si je veřejná správa opatřila 
sama. 

oprávnění k přístupu do databáze FÚ nebo ČSSZ.  

 152. V článku I bodu 44 se slovo „úmyslně“ 
zrušuje. 

 
Není zřejmé, proč by pachatel trestného činu z nedbalosti měl 
být bezúhonný. Důvodová zpráva zcela mlčí. 

Částečně akceptováno a vysvětleno. 

Důvodová zpráva bude doplněna. Dále uvádíme, že stávající 
charakteristika bezúhonnosti osob – energetických specialistů – není 
navrhovanou právní úpravou dotčena, v aplikační praxi nečinila žádné 
problémy. 

Jde o to, že se nejeví jako účelné, aby např. osoba, která z nedbalosti 
způsobí dopravní nehodu, byla vyloučena ze seznamu energetických 
specialistů, neboť splňuje podmínku vzdělání, odbornosti i praxe a je 
způsobilá plnit funkci energetického specialisty podle zákona o 
hospodaření energií. 

 153. V článku I bodu 44 se věta: „Tyto doklady 
nesmí být starší 3 měsíců,“ zrušuje. 

 
Cílem není formální časový test, ale to, aby předložené doklady 
byly aktuální. 

Akceptováno jinak. 

Bude doplněna důvodová zpráva. Podmínka předložení dokladu, který 
není starší 3 měsíců, vyplývá z požadavku na aktuálnost tohoto 
dokladu. 

 154. V článku I bodu 44 je nezbytné v § 10b lišit 
mezi opatřením a trestem. Tato připomínka je 
zásadní. 

Předkladatel sice rozlišuje vyškrtnutí a zánik oprávnění 
energetického specialisty, ale není zcela důsledný, např. 
požádání o zrušení oprávnění je typický zánik, nikoliv vyškrtnutí. 
Časovou překážku spojuje pouze s nepravdivými informacemi, 
ale měl by ji spojovat s jakýmkoliv vyškrtnutím. Paušální doba 
se jeví jako příliš přísná, pokud nepravdivá informace byla 

Akceptováno. 

Odst. 2 bude zrušen a další body přečísleny. 

Text bude upraven. Žádost o zrušení oprávnění (nyní uvedená v § 10b 
odst. 3 písm. c) bude přesunuta do odst. 4, kam věcně náleží). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKUFR2E6)



Stránka 71 (celkem 153) 

banální a naopak příliš krátká, pokud by byla nepravdivá 
informace zcela zásadní. Dále je legislativně neúsporné 
používat 2 termíny, zrušení a vyškrtnutí, pro tutéž věc.  

 155. V článku I bodu 44 se slova „nebo místa 
podnikání“ zrušují. 

 
NOZ místo podnikání plně nahradil sídlem. 

Akceptováno. 

Bude uvedeno a zveřejňováno pouze sídlo. 

 156. V článku I bodu 44 je datum narození 
neveřejné. Tato připomínka je zásadní. 

Není důvodu zveřejňovat tento osobní údaj. 

Akceptováno. 

Datum narození bude v neveřejném seznamu.  

Energetický 
regulační úřad 

157.  Zásadní připomínka: 

K bodu 41 
Do § 9 (např. jako odst. 3) navrhujeme doplnit následující 
odstavec: 
„(x) Žadatel o udělení investiční dotace z veřejných prostředků, 
včetně prostředků Evropské unie, na pořízení, rekonstrukci 
nebo modernizaci výrobny elektřiny nebo výrobny tepelné 
energie z podporovaných zdrojů, který bude nárokovat podporu 
podle zákona o podporovaných zdrojích energie, má povinnost 
zajistit k žádosti o udělení investiční dotace zpracování 
energetického auditu pro energetické hospodářství, jehož je 
výrobna elektřiny nebo tepelné energie součástí.“. 
 
Odůvodnění: 
 

Součástí cenových rozhodnutí ERÚ, kterými se stanovuje 
podpora pro podporované zdroje energie, je i stanovení 
způsobu, jak se provozní podpora snižuje podle výše přidělené 
investiční dotace. Cenová rozhodnutí nyní používají dva 
způsoby, a to tzv. „redukční tabulku“ (viz např. část A bod 4 CR 
5/2016) nebo „redukční vzorec“ (viz např. část A bod 5 CR 
5/2016). Tyto způsoby krácení provozní dotace jsou dány 

Akceptováno jinak. 

Ve vazbě na níže uvedené považujeme za potřebně upravit, resp. 
doplnit vyhlášku č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u 
operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o 
podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška) o ukazatel IRR. 
Tzn., že držitel licence na výroby elektřiny nebo tepla, který bude mít 
nárok na provozní podporu, musí operátorovi trhu oznámit nejen 
investiční náklady a investiční podporu (současný stav), ale i hodnotu 
IRR (nově). 
Aby bylo dosaženo požadavku na jednotný postup zpracování IRR 
v případě poskytování podpory podle zákona o podporovaných zdrojích 
energie, bude v zákoně o hospodaření energií uveden požadavek na 
zpracování energetického posudku, a to v následujícím znění: 
 

§ 9a 

Energetický posudek 

(1)    Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo v 
případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, 
správce domu v bytovém spoluvlastnictví, nebo jiná 
osoba odpovědná za správu domu, nebo vlastník budovy 
nebo energetického hospodářství zajistí energetický 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKUFR2E6)



Stránka 72 (celkem 153) 

jednotlivými notifikačními rozhodnutími, kterými Evropská 
komise posoudila slučitelnost podpory s vnitřním trhem EU. 

Součástí redukčního vzorce je i parametr IRR, tedy vnitřní 
výnosové procento. Po dohodě s MPO byl tento parametr 
definován tak, že se jedná o „vnitřní výnosové procento 
uvedené v žádosti o udělení dotace (%/100) (v části energetický 
audit dle vyhlášky č. 480/2012 Sb.)“. V současnosti však je 
zřejmě pouze na rozhodnutí poskytovatele dotace, zda 
energetický audit bude vyžadovat nebo nikoliv, navrhujeme 
proto danou povinnost uložit zákonem, aby operátor trhu při 
výplatě podpory mohl využít údaje (zejména tedy IRR) z tohoto 
energetického auditu. 

posudek pro 
…. 
g) posouzení vnitřního výnosového procenta u 
projektu výstavby, rekonstrukce nebo modernizace 
výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné energie 
z podporovaných zdrojů, pokud vznikne nárok na 
podporu podle zákona o podporovaných zdrojích 
energie a projekt je financovaný z programů podpory 
ze státních, evropských finančních prostředků nebo 
finančních prostředků pocházejících z prodeje 
povolenek na emise skleníkových plynů, 

 

 

 158.  Doporučující připomínka: 

K bodu 49 
Doporučujeme upravit odkazy v ustanovení. 
Odůvodnění: 
Odstavce 2 a 3 nejsou členěny do písmen, nelze tedy 
odkazovat na písmena. 

Akceptováno. 

Odkazy budou aktualizovány. 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Svaz měst a obcí ČR (dále jen „Svaz“) uplatňuje k návrhu 
následující připomínky. 

Cílem tohoto zákona od samého počátku jeho tvorby bylo 
motivovat a dosáhnout minimální spotřeby energie odpovídající 
stavu objektů, jejich stavební konstrukci, jejich technickému 
a technologickému vybavení, a to s ohledem na klimatické 
podmínky, v nichž se objekty nacházejí. 

Stávající platné znění a jeho navržená úprava však nepomáhají, 
zejména vlastníkům a provozovatelům, se v problematice 
orientovat. Členové Svazu si stěžují, že změní je nepřehledné a 
pro běžného uživatele komplikované. Svaz dlouhodobě kritizuje, 
že pouhé zpracování auditů, průkazů energetické náročnosti 
budov a vyvěšení štítků však k dosažení faktických úspor 
nepomáhají.   

Zákon jako celek je proto nutné přepracovat. Stávající úprava a 

Vysvětleno. 

Předkládaný návrh má cíl zpřesnit již platná ustanovení, aby při jeho 
aplikaci v praxi docházelo k požadovanému cíli, kterým je snížení 
spotřeby. Lze souhlasit, že samotné zpracování dokumentů nemůže 
realizovat dosažení úspor. V tomto případě je základní přístup 
subjektů, kteří jsou jednotlivými ustanoveními dotčeni. Např. v případě 
energetického auditu získává vlastník energetického hospodářství 
informaci o možnosti snížit spotřebu energie, a to nejenom z pohledu 
úspory energie, ale tako z pohledu ekonomického. To jak naloží s touto 
informací, již zákon řešit nemůže. Právě energetický audit je dokument, 
který hodnotí i technologické celky. Je třeba mít na paměti, že oblast 
energetické účinnosti však není řešena izolovaně pouze legislativně. 
Legislativa však stanovuje základní rámec pro aplikaci dalších nástrojů 
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předložený návrh například úplně ignoruje technologická 
zařízení, jež mají značný vliv na efektivnost nakládání 
s energiemi – kuchyně, prádelny, mandlovny vč. jejich 
klimatizačních zařízení. Narůstající potřeby především v užití 
elektrické energie již začínají tvořit významný energetický podíl 
zejména u školních zařízení. Dále je pak opomenuta celá oblast 
informačních technologií. Intenzivně se rozšiřující datová centra 
jsou značně energeticky náročná sama o sobě, přičemž je 
nutno přihlédnout k jejich velmi náročným systémům 
klimatizace.    
Proto Svaz navrhuje a doporučuje zamyslet se nad smyslem 
celého zákona, stanovit jeho reálné oblasti a cíle a přepracovat 
jej v tomto duchu. 

zvyšování energetické účinnosti. 

 159. § 2 odst. 1 písm. c) 

Požadujeme zachovat stávající znění pojmu „energetické 
hospodářství“ s navrženou úpravou. 

d) c) energetickým hospodářstvím soubor technických a 
technologických zařízení a budov sloužících k nakládání s 
energií,  
Odůvodnění: 

Ukazuje se, že u objektů typu škol, domovů pro seniory a 
dalších hrají významnou roli technologická zařízení jako jsou 
kuchyně, prádelny či mandlovny. Tyto však bez velkých 
rekonstrukcí není možné samostatně měřit a na základě 
měřitelných vstupů vyčlenit. 

Akceptováno jinak. 

Definice energetického hospodářství bude uvedena v následujícím 
znění: 

Energetickým hospodářstvím budova, průmyslový nebo výrobní provoz, 
doprava, služba nebo jejich soubor, kde dochází k nakládání s energií; 
ucelenou částí energetického hospodářství je územně nebo procesně 
oddělená část energetického hospodářství, kterou je možné vyčlenit na 
základě měřitelného vstupu a výstupu energie. 

Definice v tomto znění respektuje definici energetického auditu 
uvedené ve směrnici 2012/27/EU:  

„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. 

Nad rámec je v definici energetického auditu uvedena doprava, která 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKUFR2E6)



Stránka 74 (celkem 153) 

vyplývá z požadavku přílohy VI směrnice o energetické účinnosti. 

Termín „technologické zařízení“ není nijak definován, z tohoto důvodu 
návrh od tohoto termínu ustupuje a nahrazuje termíny dále užívanými 
dále v zákoně. Tím, že zmiňované technologie jsou součástí budovy a 
dochází při nich k nakládání s energií, jsou hodnoceny při 
energetickém auditu s budovou, ve které jsou provozovány. 

 160. § 2 odst. 1 písm. g) 

Požadujeme upravit následujícím způsobem. 

g) klimatizačním systémem zařízení sloužící pro úpravu 
parametrů vnitřního prostředí, které má funkci chlazení a je 
součástí budovy,  
Odůvodnění: 
Z uvedené formulace vyplývá, že klimatizační zařízení bez 
chladící části, což je častá situace, tedy pod tento zákon 
nepřísluší. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Definice bude upravena dle připomínky. Dojde tím k souladu s definicí 
uvedené ve směrnici. 

 161. § 2 odst. 1 písm. j) 

Požadujeme zpřesnění uvedeného pojmu. 
Odůvodnění: 
Z uvedené formulace vyplývá, že pokud bude teplo přenášeno 
z jiného media, např. odpadních vod nebo plynů, již není 
tepelným čerpadlem. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Definice odpovídá definici uvedené ve směrnici. Z tohoto důvodu 
požadujeme znění definice zachovat ve stávajícím znění (v tomto 
případě nejde o novou definici, pouze o její přesun, který však ve finále 
nebude realizován, a to v souladu s vypořádáním připomínky č. 4) 

 162. § 2 odst. 1 písm. n) 

Požadujeme upravit následujícím způsobem. 
n) energetickým auditem je písemná zpráva systematická 
kontrola a analýza o stavu energetického hospodářství, 
nakládání s energií užití a spotřebě energie v auditovaném 
energetickém hospodářství a která umožní identifikovat a 
kvantifikovat možnosti nákladově efektivní úspory efektivního 
nakládání s energií a jehož výstupem je písemná zpráva, 
Odůvodnění: 
Dle názoru Svazu je systematická kontrola a analýza věcí 
energetického managementu. Audit je konstatování stavu věcí, 

Akceptováno jinak a vysvětleno. 

Definice je upravena tak, aby odpovídala obecnému přístupu 
vyplývajícího ze směrnice o energetickém auditu a ČSN EN 16247 a 
ČSN EN ISO 50002. Aktuálně užívaná definice neodpovídá podstatě 
energetického auditu. Písemná zpráva je pouze výstup vlastní činnosti, 
která má vést k identifikaci významné spotřeby energetického 
hospodářství a návrhu opatření ke snížení této významné spotřeby. 

Definice s ohledem na výše uvedené bude upravena do následujícího 
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spotřeb atd. vždy jen k času provedení. Není průběžnou 
činností. Nákladově efektivní …náklady jsou vždy složeny 
z části technických jednotek, podmínek jejich spotřeby a cenové 
úrovně za jednotky. U objektů napojených na systémy CZT, kde 
se jedná o jediného dodavatele např. tepla je řešení cenové 
úrovně značně problematické. Zde jsou možnosti auditora, a 
zejména jeho objednatele značně omezené. Obdobně je tomu 
zejména u zemního plynu a elektřiny.   
Tato připomínka je zásadní. 

znění:  

n) energetickým auditem systematický postup za účelem získávání 
dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém 
hospodářství a analýza energetického hospodářství, na základě nichž 
lze identifikovat a kvantifikovat možnosti nákladově efektivní úspory 
energie a jehož výstupem je písemná zpráva. 

 163. § 2 odst. 1 písm. r) 

Požadujeme ponechat stávající znění. 
Odůvodnění: 
Lépe definuje skutečnost např. s ohledem na vlhko. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

„Upravovaným vnitřním prostředím“ je velmi obecný a zahrnuje např. 
pouze svícení. Z tohoto důvodu dochází ke zpřesnění. Definice bude 
uvedena ve znění:  

r) celkovou energeticky vztažnou plochou půdorysná plocha všech 
prostorů v budově, pro které se stanovují požadované vnitřní výpočtové 
teploty v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky 
budovy,  

 164. § 2 odst. 1 písm. u) 

Požadujeme upravit následujícím způsobem. 

u) technickým a technologickým systémem budovy zařízení 
určené k vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, 
přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části 
nebo pro kombinaci těchto účelů,  
Odůvodnění: 
Jak již bylo uvedeno, v zákoně jsou zcela ignorována 
technologická zařízení, jež mají značný vliv na efektivnost 
nakládání s energiemi – kuchyně, prádelny, mandlovny 
a zejména datová centra.  
Tato připomínka je zásadní. 

1.  

Vysvětleno. 

Technický systém je pojem definovaný směrnicí o energetické 
náročnosti budov, kterou zákon respektuje. Je dále využíván 
v metodice výpočtu energetické náročnosti budov. 

 165. § 2 odst. 1 písm. w) 

Požadujeme upravit následujícím způsobem. 

Akceptováno jinak a vysvětleno. 

Definice bude upravena do souladu se směrnicí o energetické 
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w) budovou s téměř nulovou spotřebou energie budova s velmi 
nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je 
značném rozsahu pokryta minimálně ze 75 % z obnovitelných 
zdrojů, 
Odůvodnění: 
Slovní spojení „značný rozsah“ je nedefinovaný pojem, který 
může vést k problémům v aplikační praxi. Požadujeme proto 
jasně stanovit číselnou hodnotu. 
Tato připomínka je zásadní. 

2.  

náročnosti budov, která dává možnost, že by energie u NZEB měl být 
pokryta ve značném rozsahu z obnovitelných zdrojů energie („budovou 
s téměř nulovou spotřebou energie“ budova, jejíž energetická 
náročnost určená podle přílohy I je velmi nízká. Téměř nulová či nízká 
spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu 
pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů 
vyráběné v místě či v jeho okolí); v následujícím znění: 

Budovou s téměř nulovou spotřebou energie s velmi nízkou 
energetickou náročností, jejíž spotřeba energie by měla být ve značné 
míře pokryta z obnovitelných zdrojů energie. 

To, jaká je energetická náročnost těchto budov, je stanoveno 
v prováděcím právním předpise v souladu s ustanovením § 7 odst. 8 
zákona o hospodaření energií. 

Tato úprava by měla vyjasnit nesoulad definice s požadavky na NZEB 
stanovené prováděcím právním předpisem, vyhláškou č. 78/2013 Sb., 
o energetické náročnosti budov. 

 166. § 2 odst. 2 písm. c) 

Požadujeme upravit následujícím způsobem. 

c) energetickým štítkem grafické vyobrazení v tištěné nebo 
elektronické podobě obsahující uzavřenou stupnici 7 tříd A až 
G, kterým odpovídá míra energetické úspory; vyžaduje-li to 
technologický pokrok, lze klasifikaci doplnit dalšími třemi 
třídami s označením A+, A++ a A+++, přičemž celkový 
počet tříd bude omezen na 7, pokud nebudou používány 
ještě další třídy, 
Odůvodnění: 
Uvedená definice energetického štítku není v souladu se 
směrnicí (Směrnice 2010/30/EU čl. 10 bod 4 písm. d)). 

3. Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Nařízení, které nahradí směrnici 2010/30/EU již nepočítá se stupnicí +. 
Stupnice již bude pouze ve škále A – G. Toto zjednodušení bylo 
z jedním z cílů nového nařízení. 

 167. § 9 odst. 3 Vysvětleno. 
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Požadujeme vysvětlit způsob, jakým byla stanovena tato 
hodnota hranice pro povinnost zpracování energetického 
auditu. 
Odůvodnění: 
Ani v důvodové zprávě není uvedeno, z čeho předkladatel 
vycházel při specifikaci hranice povinnosti zpracovat 
energetický audit, nadto když v odst. 2 je pro podnikatelské 
subjekty uvedena hranice o řád vyšší.  

4. Tato připomínka je zásadní. 

Návrh novely zachovává logiku platné legislativy, konkrétně vyhl. 
480/2012 Sb. odst. 1 a 2, kde je dána povinnost na: 

- 35 000 GJ (9 722 MWh) pro podnikatele 

- 1500 GJ ( 194 MWh) pro veřejný sektor 

Tato povinnost „způsobila“ zpracování energetických auditů v letech 
2004-2005. Audity se zpracovávaly na každé energetické hospodářství 
zvlášť (nejčastěji areál, který byl považován za „energetické 
hospodářství“). Audity neměly omezenou platnost a drtivá většina údajů 
v nich již není relevantní (ceny a spotřeby energií, stavební stav, 
technické systémy budov, již realizovaná opatření, investiční náklady 
opatření). 

Nově stanovená hranice navazuje na původních 194 MWh, ale 
zvyšuje tuto hodnotu na 500 MWh. 

Nově navržená koncepce energetického auditu subjektu = 
energetického hospodářství nebude zpracovávat 52 jednotlivých 
auditů, ale jeden souhrnný, který by měl sloužit jako strategický 
dokument pro rozhodování o investicích na úrovni kraje a zároveň jako 
výchozí podklad pro implementaci a následnou certifikaci systému 
řízení ISO 50001 na úrovni celého kraje. Energetický audit zpracovaný 
v souladu s ISO ČSN 50002 (viz vypořádání dále) nebude mít pro takto 
rozsáhlá energetická hospodářství takovou hloubku analýzy (nebudou 
do hloubky řešeny všechny nevýznamné části), ale bude se soustředit 
v návrhu opatření pouze na vybrané oblasti s významnou spotřebou 
nebo potenciálem úspor = bude pro kraj efektivní, které by měly být 
zároveň v souladu s investičními prioritami subjektu – kraje. Takto 
zpracovaný audit bude možné hned v návazném kroku překlopit do 
systému řízení ISO 50001, což může být následně realizováno 
s využitím např. dotace z programu EFEKT. 

Nově by úprava § 9 po MPŘ zněla (nad rámec textu bude 
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doformulováno přechodné ustanovení):  

§ 9 

Energetický audit 

 (1) Podnikatel, který v součtu s podnikatelem nebo 
podnikateli, kteří se podílí na jeho základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech alespoň 25 %, 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 
počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy 
rozvahy stanoví prováděcí právní předpis. 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.  

 (2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit pro jím 
užívané energetické hospodářství zpracování energetického 
auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s 
energií energetického hospodářství za poslední dva po sobě 
jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh ročně. Povinnost 
zajistit zpracování energetického auditu nemá podnikatel, který 
má na jím užívané energetické hospodářství zavedený a 
akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií 
podle harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
energetického auditu, 

 (3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové 
organizace státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí 
a veřejné vysoké školy jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné 
energetické hospodářství zpracování energetického auditu, v 
případě, že hodnota průměrné roční  spotřeby energie 
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energetického hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí 
kalendářní roky je vyšší než 500 MWh ročně. Povinnost zajistit 
zpracování energetického auditu nemá ten, kdo má na jím 
vlastněné energetické hospodářství zavedený a akreditovanou 
osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle 
harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
energetického auditu. Tato povinnost se nevztahuje na 
energetická hospodářství zpravodajských služeb.  

 (4) Povinnost zajistit zpracování energetického auditu 
podle odstavce 1 se nevztahuje na energetická hospodářství se 
spotřebou energie nižší než 200 MWh ročně. 

 (5) Energetický audit zpracovaný podle odstavce 2 a 3 platí 
10 let nebo do provedení změny energetického hospodářství, po 
které došlo za dva po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % 
při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti 
stavu z platného energetického auditu. Před uplynutím platnosti 
energetického auditu posoudí dotčený subjekt podle odstavce 2 
data o nakládání s energií a subjekt podle odstavce 3 data o 
spotřebě energie za dva roky předcházející ukončení platnosti 
energetického auditu.  

 (6) Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené 
části energetického hospodářství auditovaného subjektu. Obsah a 
způsob provedení energetického auditu se provádí v souladu 
s ČSN ISO 50002. Obsah písemné zprávy o provedeném 
energetickém auditu stanoví prováděcí právní předpis. 

 (7) Energetický audit musí   

a) být zpracován pouze  

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. 
a), nebo  

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je 
oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů 
jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem 
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podle zvláštního právního předpisu5a) a  

b) být zpracován do jednoho roku od vzniku povinnosti na základě 
dat o nakládání s energií za dva roky předcházející vzniku 
povinnosti a musí být zpracován v souladu s právními předpisy. 
Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace 
státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí a veřejné 
vysoké školy s hodnotou průměrné roční spotřeby energie 
energetického hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí 
kalendářní roky 50 000 MWh a vyšší zpracují energetický audit do 
3 let od vzniku povinnosti. 

 (8) Ten, komu nastala povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1 až 3 dále musí  

a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní 
energetické inspekci nebo příslušnému dotčenému a kontrolnímu 
orgánu podle § 13a,   

b) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou 
podle odstavce 7 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii 
oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního 
předpisu jiného členského státu Unie. 
 

Plzeňský kraj 168.  Zásadní připomínka: 

Ke znění ust. § 9 odst. 3 – taxativní výčet subjektů, povinných 
zajistit pro jimi vlastněné nebo užívané energetické 
hospodářství zpracování energetického auditu uvedený v nově 
navrhovaném znění ust. § 9/3 je formulačně nepřesný, 
absentují v něm příspěvkové organizace zřizované krajem, 
naopak v ustanovení § 9/3 se uvádí „příspěvkové organizace 
měst a obcí“ – Územně samosprávné celky jsou obce (§ 1 zák. 
č. 128/2000 Sb.) a kraje (§ 1 zák. č. 129/2000 Sb.), je tedy 
zcela nadbytečné stanovit povinnost pro „příspěvkové 
organizace měst a obcí“, navrhujeme do textu doplnit na místo 
slova „měst“ slovo „krajů“. 

Akceptováno. 

Výčet dotčených subjektů bude upřesněn a příslušný odstavec bude 
uveden v následujícím znění: 

(3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace 
státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí a veřejné 
vysoké školy jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické 
hospodářství zpracování energetického auditu, v případě, že 
hodnota průměrné roční  spotřeby energie energetického 
hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí kalendářní roky je 
vyšší než 500 MWh ročně. Povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu nemá ten, kdo má na jím vlastněné 
energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou 
certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované 
normy upravující systém managementu hospodaření s energií19), 
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jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu. Tato 
povinnost se nevztahuje na energetická hospodářství 
zpravodajských služeb. 

Olomoucký kraj 169. Zásadní připomínka: 

Pro kraje, města, obce a jejich příspěvkové organizace se 
zásadním způsobem mění postoj zákona k plnění povinnosti 
zpracovat energetický audit (dále jen „EA“) na vlastněnou nebo 
užívanou budovu nebo energetické hospodářství dle § 9 
zákona. Předkladatel zákona v odstavci 3 tohoto paragrafu 
navrhuje, aby organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové 
a zřízené organizace již nebyly posuzovány jako malý a střední, 
nebo velký podnikatel, jako doposud, ale aby jejich povinnost 
zpracovat EA byla odvozena od hodnoty velikosti ročního 
nakládání s energií jimi vlastněných nebo užívaných 
hospodářství. Hodnota pro povinnost zpracovat EA je 
stanovena na 500 MWh ročně. Takto zpracovaný EA bude mít 
platnost 10 let, nebo do provedení změny energetického 
hospodářství, při níž došlo ke změně užití energie o více než 25 
%. K této změně nemáme žádné připomínky.  

Předkladatel návrhu zákona však v odstavci 3 daného 
paragrafu nezohlednil fakt, že v případech krajů je za stavu 
současné platné legislativy (zákon č. 406/2000 Sb. v platném 
znění) splnění povinnosti zpracování EA dle § 9 odst. 2 možno 
provést i alternativním způsobem, tj. zavedením systému 
energetického managementu dle normy ISO 50001 (dále jen 
„EnMS“). 

Na základě možnosti zavést EnMS jako alternativu ke 
zpracování EA jsou v ČR kraje, které již mají systém 
energetického managementu zaveden a certifikován, nebo 
tento proces v současné době realizují. Návrh textu v novele 
zákona postrádá ustanovení, které by splnění navržené 
povinnosti dle § 9 odst. 3 zákona nepožadovalo v případě 

Akceptováno jinak ve znění dalších připomínek. 

Na základě dalších doručených připomínek došlo k úpravě § 9 do 
následujícího znění: 

§ 9 

Energetický audit 

 (1) Podnikatel, který v součtu s podnikatelem nebo 
podnikateli, kteří se podílí na jeho základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech alespoň 25 %, 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 
počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy 
rozvahy stanoví prováděcí právní předpis. 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.  

 (2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit pro jím 
užívané energetické hospodářství zpracování energetického 
auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s 
energií energetického hospodářství za poslední dva po sobě 
jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh ročně. Povinnost 
zajistit zpracování energetického auditu nemá podnikatel, který 
má na jím užívané energetické hospodářství zavedený a 
akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií 
podle harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
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zavedení certifikovaného systému hospodaření s energií podle 
normy ISO 50001, jak je tomu podle současné platné právní 
úpravy. V případě schválení novely zákona č. 406/2000 Sb., § 9 
odst. 3 v navržené podobě (tj. bez varianty s EnMS), se 
domníváme, že dojde u některých subjektů veřejné správy ke 
zbytečnému a neefektivnímu vynaložení finančních prostředků 
při zavádění EnMS, nebo i k ukončení procesů jeho zavádění. 
Přitom právě možnost zavedení EnMS jako alternativy ke 
splnění povinnosti zpracování energetických auditů bylo pro 
mnohé samosprávy impulsem k urychlenému rozhodnutí zavést 
EnMS. Zavádění EnMS je také dlouhodobě podporováno MPO 
formou poskytování dotací na EnMS v rámci programu EFEKT, 
je podporováno i ve Státní energetické koncepci ČR. 

Olomoucký kraj v současné době realizuje zavedení EnMS na 
základě smlouvy  
s vybranou externí poradenskou společností v dobré víře, že po 
úspěšné certifikaci bude mít kromě funkčního EnMS také 
splněnu povinnost zpracovat EA pro energetická hospodářství 
Krajského úřadu Olomouckého kraje a všech příspěvkových 
organizací. Z výše uvedených důvodů proto navrhujeme do § 9 
odst. 3 doplnit text, přičemž po jeho doplnění by celý odstavec 3 
zněl: 

§ 9 

„(3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové 
organizace státu, měst a obcí, organizace zřízené státem, 
krajem a obcí jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné nebo 
užívané energetické hospodářství zpracování energetického 
auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s 
energií energetického hospodářství za poslední dva po sobě 
jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 MWh ročně. Povinnost 
zajistit audit nemají organizační složky státu, kraje, obce, 
příspěvkové organizace státu, měst a obcí, organizace 
zřízené státem, krajem a obcí, které mají zaveden a 

energetického auditu, 

 (3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové 
organizace státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí 
a veřejné vysoké školy jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné 
energetické hospodářství zpracování energetického auditu, v 
případě, že hodnota průměrné roční  spotřeby energie 
energetického hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí 
kalendářní roky je vyšší než 500 MWh ročně. Povinnost zajistit 
zpracování energetického auditu nemá ten, kdo má na jím 
vlastněné energetické hospodářství zavedený a akreditovanou 
osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle 
harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
energetického auditu. Tato povinnost se nevztahuje na 
energetická hospodářství zpravodajských služeb.  

 (4) Povinnost zajistit zpracování energetického auditu 
podle odstavce 1 se nevztahuje na energetická hospodářství se 
spotřebou energie nižší než 200 MWh ročně. 

 (5) Energetický audit zpracovaný podle odstavce 2 a 3 platí 
10 let nebo do provedení změny energetického hospodářství, po 
které došlo za dva po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % 
při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti 
stavu z platného energetického auditu. Před uplynutím platnosti 
energetického auditu posoudí dotčený subjekt podle odstavce 2 
data o nakládání s energií a subjekt podle odstavce 3 data o 
spotřebě energie za dva roky předcházející ukončení platnosti 
energetického auditu.  

 (6) Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené 
části energetického hospodářství auditovaného subjektu. Obsah a 
způsob provedení energetického auditu se provádí v souladu 
s ČSN ISO 50002. Obsah písemné zprávy o provedeném 
energetickém auditu stanoví prováděcí právní předpis. 

 (7) Energetický audit musí   
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akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s 
energií podle české harmonizované normy upravující 
systém managementu hospodaření s energií19).“ 

a) být zpracován pouze  

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. 
a), nebo  

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je 
oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů 
jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem 
podle zvláštního právního předpisu5a) a  

b) být zpracován do jednoho roku od vzniku povinnosti na základě 
dat o nakládání s energií za dva roky předcházející vzniku 
povinnosti a musí být zpracován v souladu s právními předpisy. 
Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace 
státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí a veřejné 
vysoké školy s hodnotou průměrné roční spotřeby energie 
energetického hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí 
kalendářní roky 50 000 MWh a vyšší zpracují energetický audit do 
3 let od vzniku povinnosti. 

 (8) Ten, komu nastala povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1 až 3 dále musí  

a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní 
energetické inspekci nebo příslušnému dotčenému a kontrolnímu 
orgánu podle § 13a,   

b) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou 
podle odstavce 7 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii 
oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního 
předpisu jiného členského státu Unie. 
 

Dále bude doformulováno přechodné ustanovení tak, aby již provedené 
aktivity pro naplnění stávající povinnosti byly zároveň plnění navržené 
úpravy, tzn. aby nedošlo k promarněným investicím. 

Energetický audit zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona zůstává v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle 
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však po dobu platnosti, na kterou byl vydán. 

 

Liberecký kraj 170.  Zásadní připomínka: 

Návrh legislativní úpravy sice možná sníží předpokládané 
náklady na opakované zpracování auditů, ale pokud bude kraj 
nucen přijetím ustanovení odst. 3 zajistit zpracování  
auditů, bude se jednat o nesmyslné vynaložené „prvotní 
náklady“.  

Pro Liberecký kraj by vznikla povinnost zpracovat audity pro 
minimálně 52 energetických hospodářství.  
Při předpokládané ceně cca 200.000,- Kč/audit  by se 
jednalo o cca 10.000.000,- Kč neekonomicky vynaložených 
finančních prostředků, které by přispěly jen minimálně 
ale  pravděpodobně vůbec k energetickým úsporám. 

Liberecký kraj zajistil za nemalé finanční náklady v letech 2004-
2005 zpracování energetických auditů podle tehdy platného 
znění zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. 
V roce 2014 byl dokončen proces zpracování Průkazů 
energetické náročnosti budov podle v té době platné 
energetické legislativy. Při realizaci projektů s čerpáním dotací 
z programu OPŽP jsou požadovány jako vstupní dokumenty 
energetické audity a nově energetické posudky.  

Za zcela neefektivní považujeme další povinnost zpracovávat 
 energetické audity podle předloženého návrhu zákona a to 
především z hlediska hodnoty ročního nakládání 
s energií s hranicí 500 MWh/rok ! U podnikatelů - firem je 
přitom hranice 5000 MWh/rok. 

Zatěžovat veřejné rozpočty dalšími neefektivními náklady za 
zpracování energetických auditů považujeme za plýtvání 

Akceptováno jinak a vysvětleno. 

Na základě dalších doručených připomínek došlo k úpravě § 9 do 
následujícího znění: 

§ 9 

Energetický audit 

 (1) Podnikatel, který v součtu s podnikatelem nebo 
podnikateli, kteří se podílí na jeho základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech alespoň 25 %, 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 
počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy 
rozvahy stanoví prováděcí právní předpis. 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.  

 (2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit pro jím 
užívané energetické hospodářství zpracování energetického 
auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s 
energií energetického hospodářství za poslední dva po sobě 
jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh ročně. Povinnost 
zajistit zpracování energetického auditu nemá podnikatel, který 
má na jím užívané energetické hospodářství zavedený a 
akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií 
podle harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
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finančními prostředky. energetického auditu, 

 (3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové 
organizace státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí 
a veřejné vysoké školy jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné 
energetické hospodářství zpracování energetického auditu, v 
případě, že hodnota průměrné roční  spotřeby energie 
energetického hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí 
kalendářní roky je vyšší než 500 MWh ročně. Povinnost zajistit 
zpracování energetického auditu nemá ten, kdo má na jím 
vlastněné energetické hospodářství zavedený a akreditovanou 
osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle 
harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
energetického auditu. Tato povinnost se nevztahuje na 
energetická hospodářství zpravodajských služeb.  

 (4) Povinnost zajistit zpracování energetického auditu 
podle odstavce 1 se nevztahuje na energetická hospodářství se 
spotřebou energie nižší než 200 MWh ročně. 

 (5) Energetický audit zpracovaný podle odstavce 2 a 3 platí 
10 let nebo do provedení změny energetického hospodářství, po 
které došlo za dva po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % 
při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti 
stavu z platného energetického auditu. Před uplynutím platnosti 
energetického auditu posoudí dotčený subjekt podle odstavce 2 
data o nakládání s energií a subjekt podle odstavce 3 data o 
spotřebě energie za dva roky předcházející ukončení platnosti 
energetického auditu.  

 (6) Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené 
části energetického hospodářství auditovaného subjektu. Obsah a 
způsob provedení energetického auditu se provádí v souladu 
s ČSN ISO 50002. Obsah písemné zprávy o provedeném 
energetickém auditu stanoví prováděcí právní předpis. 

 (7) Energetický audit musí   
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a) být zpracován pouze  

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. 
a), nebo  

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je 
oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů 
jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem 
podle zvláštního právního předpisu5a) a  

b) být zpracován do jednoho roku od vzniku povinnosti na základě 
dat o nakládání s energií za dva roky předcházející vzniku 
povinnosti a musí být zpracován v souladu s právními předpisy. 
Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace 
státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí a veřejné 
vysoké školy s hodnotou průměrné roční spotřeby energie 
energetického hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí 
kalendářní roky 50 000 MWh a vyšší zpracují energetický audit do 
3 let od vzniku povinnosti. 

 (8) Ten, komu nastala povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1 až 3 dále musí  

a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní 
energetické inspekci nebo příslušnému dotčenému a kontrolnímu 
orgánu podle § 13a,   

b) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou 
podle odstavce 7 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii 
oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního 
předpisu jiného členského státu Unie. 
Energetický audit zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona zůstává v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle 
však po dobu platnosti, na kterou byl vydán. 

Návrh novely zachovává logiku platné legislativy, konkrétně vyhl. 
480/2012 Sb. odst. 1 a 2, kde je dána povinnost na: 

- 35 000 GJ (9 722 MWh) pro podnikatele 
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- 1500 GJ ( 194 MWh) pro veřejný sektor 

Tato povinnost „způsobila“ zpracování energetických auditů v letech 
2004-2005. Audity se zpracovávaly na každé energetické hospodářství 
zvlášť (nejčastěji areál, který byl považován za „energetické 
hospodářství“). Audity neměly omezenou platnost a drtivá většina údajů 
v nich již není relevantní (ceny a spotřeby energií, stavební stav, 
technické systémy budov, již realizovaná opatření, investiční náklady 
opatření). 

Nově stanovená hranice navazuje na původních 194 MWh, ale 
zvyšuje tuto hodnotu na 500 MWh. 

PENB se týkají pasportizace fondu z budov z hlediska zejména jejich 
stavebního řešení (nosná část PENB). Netýkají se konkrétních spotřeb 
budov a hospodaření s energií. PENB především budou (pokud byly 
zpracovány kvalitně) zcela zásadním vstupním podkladem pro 
energetický audit i implementaci ISO 50001, budou využita data, která 
jsou v PENB zkalkulována. 

Posudky pro dotace s povinností zpracovat energetický audit zcela 
nesouvisí. Jedná se o hodnocení přínosů konkrétního investičního 
záměru. Žadatel se uchází o dotace a musí doložit plnění stanovených 
cílů a indikátorů programu. 

Nově navržená koncepce energetického auditu subjektu = 
energetického hospodářství nebude zpracovávat 52 jednotlivých 
auditů, ale jeden souhrnný, který by měl sloužit jako strategický 
dokument pro rozhodování o investicích na úrovni kraje a zároveň jako 
výchozí podklad pro implementaci a následnou certifikaci systému 
řízení ISO 50001 na úrovni celého kraje. Audit podpořený novelou 
vyhlášky nebude mít pro takto rozsáhlá energetická hospodářství 
takovou hloubku analýzy (nebudou do hloubky řešeny všechny 
nevýznamné části), ale bude se soustředit v návrhu opatření pouze na 
vybrané oblasti s významnou spotřebou nebo potenciálem úspor = 
bude pro kraj efektivní, které by měly být zároveň v souladu 
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s investičními prioritami subjektu – kraje. Takto zpracovaný audit bude 
možné hned v návazném kroku překlopit do systému řízení ISO 50001, 
což může být následně realizováno s využitím např. dotace z programu 
EFEKT. 

Takto zpracovaný energetický audit příp. již úplná implementace 
systému řízení ISO 50001 by v žádném případě neměla stát uvedenou 
částku – je možné zkonzultovat jiným krajem, kde již probíhá 
implementace ISO 50001. 

Moravskoslezský 
kraj 

171.  Zásadní připomínky: 

 
K § 9 odst. 3 
Ustanovení § 9 odst. 3 zní: 
„(3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové 
organizace státu, měst a obcí, organizace zřízené státem, 
krajem a obcí jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné nebo 
užívané energetické hospodářství zpracování energetického 
auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s 
energií energetického hospodářství za poslední dva po sobě 
jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 MWh ročně.“ 
Doporučujeme do návrhu zákona doplnit alternativní řešení - 
namísto zpracování energetického auditu bude možné využít 
certifikace ISO 50001 (popř. ISO 14001).  
 
Odůvodnění: 
Energetický audit platí 10 let nebo do provedení změny 
energetického hospodářství, při které došlo za dva po sobě 
jdoucí roky ke změně o více než 25% užití energie 
hospodářství ročně oproti stavu z platného energetického 
auditu. 
V navrhovaném znění novely není zahrnuto nahrazení 
povinnosti zpracování energetických auditů (EA) u krajů platnou 

Akceptováno jinak a vysvětleno. 

Na základě dalších doručených připomínek došlo k úpravě § 9 do 
následujícího znění: 

§ 9 

Energetický audit 

 (1) Podnikatel, který v součtu s podnikatelem nebo 
podnikateli, kteří se podílí na jeho základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech alespoň 25 %, 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 
počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy 
rozvahy stanoví prováděcí právní předpis. 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.  

 (2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit pro jím 
užívané energetické hospodářství zpracování energetického 
auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s 
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certifikací ISO 50001 (popř. ISO 14001). 
Novela zákona o hospodaření s energií tak má zásadní dopad 
na rozpočet kraje a jeho příspěvkových organizací. Nově by 
podle novely znamenalo, že zpracování energetických auditů 
(EA) bude muset kraj a jeho příspěvkové organizace provádět 
každých 10 let nebo při větší změně (např. při zateplení 
objektů). Rovněž novou podmínkou zákona bude, pokud 
spotřeba energií je větší než 500 MWh, což splňuje 
v předběžném odhadu cca 110 příspěvkových organizací 
Moravskoslezského kraje z jejich celkového počtu 223.  
Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace 
státu, měst a obcí, organizace zřízené státem, krajem a obcí by 
se tak mohly dobrovolně rozhodnout, zda si nechají u svých 
organizací zpracovat EA nebo certifikát ISO. 
 

energií energetického hospodářství za poslední dva po sobě 
jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh ročně. Povinnost 
zajistit zpracování energetického auditu nemá podnikatel, který 
má na jím užívané energetické hospodářství zavedený a 
akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií 
podle harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
energetického auditu, 

 (3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové 
organizace státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí 
a veřejné vysoké školy jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné 
energetické hospodářství zpracování energetického auditu, v 
případě, že hodnota průměrné roční  spotřeby energie 
energetického hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí 
kalendářní roky je vyšší než 500 MWh ročně. Povinnost zajistit 
zpracování energetického auditu nemá ten, kdo má na jím 
vlastněné energetické hospodářství zavedený a akreditovanou 
osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle 
harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
energetického auditu. Tato povinnost se nevztahuje na 
energetická hospodářství zpravodajských služeb.  

 (4) Povinnost zajistit zpracování energetického auditu 
podle odstavce 1 se nevztahuje na energetická hospodářství se 
spotřebou energie nižší než 200 MWh ročně. 

 (5) Energetický audit zpracovaný podle odstavce 2 a 3 platí 
10 let nebo do provedení změny energetického hospodářství, po 
které došlo za dva po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % 
při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti 
stavu z platného energetického auditu. Před uplynutím platnosti 
energetického auditu posoudí dotčený subjekt podle odstavce 2 
data o nakládání s energií a subjekt podle odstavce 3 data o 
spotřebě energie za dva roky předcházející ukončení platnosti 
energetického auditu.  

 (6) Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené 
části energetického hospodářství auditovaného subjektu. Obsah a 
způsob provedení energetického auditu se provádí v souladu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKUFR2E6)



Stránka 90 (celkem 153) 

s ČSN ISO 50002. Obsah písemné zprávy o provedeném 
energetickém auditu stanoví prováděcí právní předpis. 

 (7) Energetický audit musí   

a) být zpracován pouze  

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. 
a), nebo  

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je 
oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů 
jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem 
podle zvláštního právního předpisu5a) a  

b) být zpracován do jednoho roku od vzniku povinnosti na základě 
dat o nakládání s energií za dva roky předcházející vzniku 
povinnosti a musí být zpracován v souladu s právními předpisy. 
Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace 
státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí a veřejné 
vysoké školy s hodnotou průměrné roční spotřeby energie 
energetického hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí 
kalendářní roky 50 000 MWh a vyšší zpracují energetický audit do 
3 let od vzniku povinnosti. 

 (8) Ten, komu nastala povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1 až 3 dále musí  

a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní 
energetické inspekci nebo příslušnému dotčenému a kontrolnímu 
orgánu podle § 13a,   

b) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou 
podle odstavce 7 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii 
oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního 
předpisu jiného členského státu Unie. 
 
Dále bude doformulováno přechodné ustanovení tak, aby již provedené 
aktivity pro naplnění stávající povinnosti byly zároveň plnění navržené 
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úpravy, tzn. aby nedošlo k promarněným investicím. 

Energetický audit zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona zůstává v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle 
však po dobu platnosti, na kterou byl vydán. 

 

 172.  Připomínky:  

K § 7a odst. 1 písm. d) 
Ustanovení § 7a odst. 1 písm. d) zní: 
„Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků 
jednotek je povinen  
d) u budovy v případě, že pro ni nastala povinnost opatřit si 
průkaz podle odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 2 a je často 
navštěvovaná veřejností, umístit průkaz v budově podle 
prováděcího právního předpisu.“ 
Navrhujeme slovo „často“ nahradit slovem „pravidelně“. 
Odůvodnění: 

173. Pojem „často“ je příliš obecný a v praxi může 
vyvolávat nejasnosti. Nelze-li četnost návštěv budov 
kvantifikovat pro účely posouzení vzniku povinnosti 
umístění průkazu energetické náročnosti budovy jinak, 
bude vhodné nahradit slovo „často“ slovem 
„pravidelně“, kterým lze alespoň do určité míry upřesnit 
zamýšlenou návštěvnost budov. 

Vysvětleno a akceptováno jinak. 

Jak je uvedeno v důvodové zprávě, jedná se o implementační 
ustanovení, které odpovídá znění uvedenému ve směrnici (je zde užit 
termín „často navštěvovaná veřejností“). Navíc v této věci je vedeno 
s ČR řízení o porušení smlouvy SFEU. 

Důvodová zpráva bude doplněna o rámcový výčet budov, které pod 
pojmem „často navštěvovaná veřejností“ spadají. 

Jihomoravský 
kraj 

174.  Zásadní připomínka: 

§9, odst. (3) 

Zavedením povinnosti kraje zajistit pro jimi vlastněné nebo 
užívané energetické hospodářství zpracování energetického 
auditu (§9, odst. (3) každých 10 let (§9, odst. (6)) se výrazně 
zdražuje správa energetického hospodářství pro kraje, které 

Akceptováno a vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že budou naformulována přechodná ustanovení viz. 
níže, nemělo by k připomínkovanému prodražení dojít. Pokud kraj již 
certifikovaný systém má, lze říci, že novela pro něj nepřinese další více 
náklady.  

Na základě dalších doručených připomínek došlo k úpravě § 9 do 
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zavádí nebo již mají zaveden certifikovaný energetický 
management dle §9, odst. (1). 

Při modelového hodnocení 15letého období provozování 
certifikovaného energetického managementu (§9, odst. (1)) 
v Jihomoravském kraji se roční náklady na jeho správu  zvýší 
trojnásobně (na 4,5 mil. Kč). V případě využití institutu (§9, odst. 
(1))  čtyřletého cyklu zpracování auditů se náklady nemění a 
zůstávají ve výši 3 mil. Kč. Takto koncipovaná změna 
ekonomicky zvýhodňuje čtyřletý cyklus energetických auditů 
oproti certifikovanému managementu kraje. 

Navrhujeme:   

a) v §9, odst. (6) prodloužit platnost zpracovaných auditů na 15 
let, tím dojde ke vyrovnání nákladů u subjektů jednajících dle 
§9, odst. (1) mezi čtyřletým cyklem energetických auditů a 
certifikovaným managementem, 

nebo  

b) ponechat stávající platnost auditů a upravit podmínky jejich 
nového zpracování  na základě dalších kritérií, než které jsou 
uvedeny v §9, odst. (6) (např. změny systému vytápění či hranic 
energetického hospodářství se změnami užití energie nižšími 
než 25%).  Cílem je, aby docházelo k postupné obměně auditů 
s menšími dopady na rozpočty krajů a účelnému vynakládání 
veřejných prostředků. 

následujícího znění: 

§ 9 

Energetický audit 

 (1) Podnikatel, který v součtu s podnikatelem nebo 
podnikateli, kteří se podílí na jeho základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech alespoň 25 %, 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 
počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy 
rozvahy stanoví prováděcí právní předpis. 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.  

 (2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit pro jím 
užívané energetické hospodářství zpracování energetického 
auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s 
energií energetického hospodářství za poslední dva po sobě 
jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh ročně. Povinnost 
zajistit zpracování energetického auditu nemá podnikatel, který 
má na jím užívané energetické hospodářství zavedený a 
akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií 
podle harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
energetického auditu, 

 (3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové 
organizace státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí 
a veřejné vysoké školy jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné 
energetické hospodářství zpracování energetického auditu, v 
případě, že hodnota průměrné roční  spotřeby energie 
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energetického hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí 
kalendářní roky je vyšší než 500 MWh ročně. Povinnost zajistit 
zpracování energetického auditu nemá ten, kdo má na jím 
vlastněné energetické hospodářství zavedený a akreditovanou 
osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle 
harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
energetického auditu. Tato povinnost se nevztahuje na 
energetická hospodářství zpravodajských služeb.  

 (4) Povinnost zajistit zpracování energetického auditu 
podle odstavce 1 se nevztahuje na energetická hospodářství se 
spotřebou energie nižší než 200 MWh ročně. 

 (5) Energetický audit zpracovaný podle odstavce 2 a 3 platí 
10 let nebo do provedení změny energetického hospodářství, po 
které došlo za dva po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % 
při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti 
stavu z platného energetického auditu. Před uplynutím platnosti 
energetického auditu posoudí dotčený subjekt podle odstavce 2 
data o nakládání s energií a subjekt podle odstavce 3 data o 
spotřebě energie za dva roky předcházející ukončení platnosti 
energetického auditu.  

 (6) Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené 
části energetického hospodářství auditovaného subjektu. Obsah a 
způsob provedení energetického auditu se provádí v souladu 
s ČSN ISO 50002. Obsah písemné zprávy o provedeném 
energetickém auditu stanoví prováděcí právní předpis. 

 (7) Energetický audit musí   

a) být zpracován pouze  

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. 
a), nebo  

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je 
oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů 
jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem 
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podle zvláštního právního předpisu5a) a  

b) být zpracován do jednoho roku od vzniku povinnosti na základě 
dat o nakládání s energií za dva roky předcházející vzniku 
povinnosti a musí být zpracován v souladu s právními předpisy. 
Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace 
státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí a veřejné 
vysoké školy s hodnotou průměrné roční spotřeby energie 
energetického hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí 
kalendářní roky 50 000 MWh a vyšší zpracují energetický audit do 
3 let od vzniku povinnosti. 

 (8) Ten, komu nastala povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1 až 3 dále musí  

a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní 
energetické inspekci nebo příslušnému dotčenému a kontrolnímu 
orgánu podle § 13a,   

b) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou 
podle odstavce 7 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii 
oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního 
předpisu jiného členského státu Unie. 
 

Dále bude doformulováno přechodné ustanovení tak, aby již provedené 
aktivity pro naplnění stávající povinnosti byly zároveň plnění navržené 
úpravy, tzn. aby nedošlo k promarněným investicím. 

Energetický audit zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona zůstává v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle 
však po dobu platnosti, na kterou byl vydán. 

 

Pardubický kraj Úvod 

V návrhu zákona není zohledněna skutečnost, že podle 
současné platné legislativy může kraj místo energetického 

Akceptováno a vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že budou naformulována přechodná ustanovení viz. 
níže, nemělo by k připomínkovanému promarnění vynaložených 
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auditu zavést systém energetického managementu dle normy 
ČSN EN ISO 50001. V současnosti je v Pardubickém kraji 
zaveden Systém managementu hospodaření energií ČSN EN 
ISO 50001, do kterého již musely být vloženy nemalé finanční 
prostředky. 

175.  Zásadní připomínka: 

Systém managementu hospodaření energií ČSN EN ISO 50001 
zahrnuje každoroční přezkoumávání a precizování systému 
hospodaření energií. Nečeká se na změny v užití energie 
energetického hospodářství a odpadá riziko opomenutí zajistit 
zpracování energetického auditu, což by bylo v prvé řadě v 
rozporu s požadavkem týkajícím se zvyšování energetické 
účinnosti v ČR, snižování energetické náročnosti budov a 
podpory energetických úspor. 

Oproti tomu audit bude nutný při určité změně (viz § 9 odst. 6 
návrhu zákona), jinak za 10 let. U Pardubického kraje, který čítá 
mnoho energetických hospodářství, existuje navíc reálné riziko, 
že dojde brzy k překročení limitu v § 9 odst. 6 návrhu zákona, 
což bude nutné jednak sledovat, jednak vynakládat finance a 
úsilí na zpracování energetických auditů. Zanedlouho dalších. 
Systém managementu hospodaření energií ČSN EN ISO 50001 
poskytuje dostatečnou a systematickou cestu ke zvyšování 
energetické účinnosti v ČR, snižování energetické náročnosti 
budov a podpoře energetických úspor. Což je také důležitým 
zájmem Pardubického kraje. 

Samotné zpracování energetických auditů nezajišťuje 
zvyšování energetické účinnosti. Toto následně zajišťuje pouze 
provedení energetických opatření, která navazují na výsledek 
energetického auditu. Tato činnost by však měla probíhat 
koncepčním způsobem v rámci celkového managementu řízení 
spotřeb energií. 

finančních prostředků dojít. Pokud kraj již certifikovaný systém má, lze 
říci, že novela pro něj nepřinese další více náklady  

Na základě dalších doručených připomínek došlo k úpravě § 9 do 
následujícího znění: 

§ 9 

Energetický audit 

 (1) Podnikatel, který v součtu s podnikatelem nebo 
podnikateli, kteří se podílí na jeho základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech alespoň 25 %, 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 
počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy 
rozvahy stanoví prováděcí právní předpis. 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.  

 (2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit pro jím 
užívané energetické hospodářství zpracování energetického 
auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s 
energií energetického hospodářství za poslední dva po sobě 
jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh ročně. Povinnost 
zajistit zpracování energetického auditu nemá podnikatel, který 
má na jím užívané energetické hospodářství zavedený a 
akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií 
podle harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
energetického auditu, 

 (3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKUFR2E6)



Stránka 96 (celkem 153) 

Navrhuje se doplnit na konec navrhovaného znění § 9 odst. 3 
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií následující text 
a celý odstavec pak zní: 

„Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace 
státu, měst a obcí, organizace zřízené státem, krajem a obcí 
jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné nebo užívané energetické 
hospodářství zpracování energetického auditu v případě, že 
hodnota průměrného ročního nakládání s energií energetického 
hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí kalendářní roky je 
vyšší než 500 MWh ročně. Povinnost zajistit energetický audit 
nemají kraje a organizace zřízené krajem, které mají zaveden a 
akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s 
energií podle harmonizované normy upravující systém 
managementu hospodaření s energií19).“ 

organizace státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí 
a veřejné vysoké školy jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné 
energetické hospodářství zpracování energetického auditu, v 
případě, že hodnota průměrné roční  spotřeby energie 
energetického hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí 
kalendářní roky je vyšší než 500 MWh ročně. Povinnost zajistit 
zpracování energetického auditu nemá ten, kdo má na jím 
vlastněné energetické hospodářství zavedený a akreditovanou 
osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle 
harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
energetického auditu. Tato povinnost se nevztahuje na 
energetická hospodářství zpravodajských služeb.  

 (4) Povinnost zajistit zpracování energetického auditu 
podle odstavce 1 se nevztahuje na energetická hospodářství se 
spotřebou energie nižší než 200 MWh ročně. 

 (5) Energetický audit zpracovaný podle odstavce 2 a 3 platí 
10 let nebo do provedení změny energetického hospodářství, po 
které došlo za dva po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % 
při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti 
stavu z platného energetického auditu. Před uplynutím platnosti 
energetického auditu posoudí dotčený subjekt podle odstavce 2 
data o nakládání s energií a subjekt podle odstavce 3 data o 
spotřebě energie za dva roky předcházející ukončení platnosti 
energetického auditu.  

 (6) Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené 
části energetického hospodářství auditovaného subjektu. Obsah a 
způsob provedení energetického auditu se provádí v souladu 
s ČSN ISO 50002. Obsah písemné zprávy o provedeném 
energetickém auditu stanoví prováděcí právní předpis. 

 (7) Energetický audit musí   

a) být zpracován pouze  

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. 
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a), nebo  

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je 
oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů 
jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem 
podle zvláštního právního předpisu5a) a  

b) být zpracován do jednoho roku od vzniku povinnosti na základě 
dat o nakládání s energií za dva roky předcházející vzniku 
povinnosti a musí být zpracován v souladu s právními předpisy. 
Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace 
státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí a veřejné 
vysoké školy s hodnotou průměrné roční spotřeby energie 
energetického hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí 
kalendářní roky 50 000 MWh a vyšší zpracují energetický audit do 
3 let od vzniku povinnosti. 

 (8) Ten, komu nastala povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1 až 3 dále musí  

a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní 
energetické inspekci nebo příslušnému dotčenému a kontrolnímu 
orgánu podle § 13a,   

b) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou 
podle odstavce 7 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii 
oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního 
předpisu jiného členského státu Unie. 
 

Dále bude doformulováno přechodné ustanovení tak, aby již provedené 
aktivity pro naplnění stávající povinnosti byly zároveň plnění navržené 
úpravy, tzn. aby nedošlo k promarněným investicím. 

Energetický audit zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona podle zůstává v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto zákona, 
nejdéle však po dobu platnosti, na kterou byl vydán. 
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Zlínský kraj 176.  Zásadní připomínka:     

 
§ 9 odst. 3 – navrhujeme text v tomto znění: 

 
(3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové 
organizace státu, měst a obcí, organizace zřízené a založené 
státem, krajem a obcí jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné 
nebo užívané energetické hospodářství zpracování 
energetického auditu v případě, že hodnota průměrného 
ročního nakládání s energií energetického hospodářství za 
poslední dva po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 
MWh ročně. 

 
Zdůvodnění: 
Pokud je záměrem zákonodárce zvýhodnit subjekty propojené 
s orgány veřejné moci, požadujeme mezi výčet subjektů v § 9 
odst. 3 doplnit vedle organizací zřízených i organizace založené 
státem, krajem, obcí. Řada obcí, měst, krajů zakládá obchodní 
společnosti – například pro správu a údržbu silnic. V případě, že 
by subjekty založené státem, krajem, obcí nebyly do výčtu v § 9 
odst. 3 zahrnuty, byly by tyto subjekty považovány ve smyslu 
Doporučení komise ze dne 6. května 2003, o definici 
mikropodniků, malých a středních podniků (2003/361/ES) za 
velké podniky dle § 9 odst. 1 s povinností zpracovávat 
energetický audit každé 4 roky, což v mnoha případech může 
být nehospodárné, zejména pokud nedochází k větším změnám 
v hospodaření s energií.  

Akceptováno a vysvětleno ve znění vypořádání MZe. 

Cílem předkládaného návrhu nebylo vyjmutí státních podniků 
z povinnosti zpracovat energetický audit, která je stanovena v odst. 1. 
Státní podnik je posuzovaný jako podnikatelský subjekt, který vykonává 
svou činnost za účelem zisku. Aby nedocházelo k nejasnostem, bude 
ustanovení upraveno v následujícím znění v souladu s připomínkami 
(3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace 
státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí a veřejné 
vysoké školy jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické 
hospodářství zpracování energetického auditu, v případě, že 
hodnota průměrné roční  spotřeby energie energetického 
hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí kalendářní roky je 
vyšší než 500 MWh ročně. Povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu nemá ten, kdo má na jím vlastněné 
energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou 
certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované 
normy upravující systém managementu hospodaření s energií19), 
jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu. Tato 
povinnost se nevztahuje na energetická hospodářství 
zpravodajských služeb. 

Dále ve vztahu k povinnosti zpracovat energetický audit uvádíme, že 
bude doformulováno přechodné ustanovení, tak aby bylo možné 
aktivity uskutečněné podle současného znění považovat za plnění 
povinnosti. 

Na základě dalších připomínek bude § 9 znít následovně: 

§ 9 

Energetický audit 

 (1) Podnikatel, který v součtu s podnikatelem nebo 
podnikateli, kteří se podílí na jeho základním kapitálu nebo 
hlasovacích právech alespoň 25 %, zaměstnává 250 a více osob 
ročně nebo vykazuje roční obrat vyšší než 1 300 milionů Kč a 
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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 
počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy 
rozvahy stanoví prováděcí právní předpis. 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.  

 (2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit pro jím 
užívané energetické hospodářství zpracování energetického 
auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s 
energií energetického hospodářství za poslední dva po sobě 
jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh ročně. Povinnost 
zajistit zpracování energetického auditu nemá podnikatel, který 
má na jím užívané energetické hospodářství zavedený a 
akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií 
podle harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
energetického auditu, 

 (3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové 
organizace státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí 
a veřejné vysoké školy jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné 
energetické hospodářství zpracování energetického auditu, v 
případě, že hodnota průměrné roční  spotřeby energie 
energetického hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí 
kalendářní roky je vyšší než 500 MWh ročně. Povinnost zajistit 
zpracování energetického auditu nemá ten, kdo má na jím 
vlastněné energetické hospodářství zavedený a akreditovanou 
osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle 
harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
energetického auditu. Tato povinnost se nevztahuje na 
energetická hospodářství zpravodajských služeb.  

 (4) Povinnost zajistit zpracování energetického auditu 
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podle odstavce 1 se nevztahuje na energetická hospodářství se 
spotřebou energie nižší než 200 MWh ročně. 

 (5) Energetický audit zpracovaný podle odstavce 2 a 3 platí 
10 let nebo do provedení změny energetického hospodářství, po 
které došlo za dva po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % 
při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti 
stavu z platného energetického auditu. Před uplynutím platnosti 
energetického auditu posoudí dotčený subjekt podle odstavce 2 
data o nakládání s energií a subjekt podle odstavce 3 data o 
spotřebě energie za dva roky předcházející ukončení platnosti 
energetického auditu.  

 (6) Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené 
části energetického hospodářství auditovaného subjektu. Obsah a 
způsob provedení energetického auditu se provádí v souladu 
s ČSN ISO 50002. Obsah písemné zprávy o provedeném 
energetickém auditu stanoví prováděcí právní předpis. 

 (7) Energetický audit musí   

a) být zpracován pouze  

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. 
a), nebo  

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je 
oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů 
jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem 
podle zvláštního právního předpisu5a) a  

b) být zpracován do jednoho roku od vzniku povinnosti na základě 
dat o nakládání s energií za dva roky předcházející vzniku 
povinnosti a musí být zpracován v souladu s právními předpisy. 
Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace 
státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí a veřejné 
vysoké školy s hodnotou průměrné roční spotřeby energie 
energetického hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí 
kalendářní roky 50 000 MWh a vyšší zpracují energetický audit do 
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3 let od vzniku povinnosti. 

 (8) Ten, komu nastala povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1 až 3 dále musí  

a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní 
energetické inspekci nebo příslušnému dotčenému a kontrolnímu 
orgánu podle § 13a,   

b) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou 
podle odstavce 7 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii 
oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního 
předpisu jiného členského státu Unie. 

Státní 
energetická 
inspekce 

177. K § 1 Předmět zákona  

Původní znění:  
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 
(dále jen „Unie“) a stanoví:  
Navrhované znění:  
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 
(dále jen „Unie“) a v návaznosti na přímo použitelný předpis 
UnieX (dále jen „přímo použitelný předpis upravující požadavky 
na štítkování“) stanoví:  
V nové poznámce č. 22 bude uvedeno Nařízení Rady č. (doplnit 
až bude známo)  
Odůvodnění:  
Na straně č. 3 obecné části důvodové zprávy k návrhu zákona 
je řečeno, že směrnice upravující energetické štítkování bude 
nahrazena nařízením, které bude přímo použitelné a některá 
ustanovení § 8 v současném znění zákona budou pak 
nadbytečná, proto jsou v návrhu zákona odstraněna. V návrhu 
zákona však tato úprava vůbec není v § 1 Předmět zákona 
reflektována. Pokud má SEI kontrolovat toto přímo použitelné 
nařízení, je nezbytné, aby byla tato úprava provedena. 

Akceptováno. 

 178. K novelizačnímu bodu 2 - § 2 odst. 1 písm. c)  Akceptováno. 
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Změna definice energetického hospodářství je odůvodněna 
propojením českých právních předpisů a evropské normy o 
energetických auditech. Navrhované znění definice však zavádí 
nové pojmy, které nejsou dále definovány, jako je proces nebo 
doprava. Pokud tyto pojmy vychází z evropské normy, pak by 
definice měla obsahovat odkaz na tuto normu. 

Definice bude uvedena v následujícím znění, které používá již 
definované nebo běžně používané pojmy: 

d) energetickým hospodářstvím budova, průmyslový nebo výrobní 
provoz, doprava, služba nebo jejich soubor, kde dochází 
k nakládání s energií; ucelenou částí energetického hospodářství 
je územně nebo procesně oddělená část energetického 
hospodářství, kterou je možné vyčlenit na základě měřitelného 
vstupu a výstupu energie. 

 179. K novelizačnímu bodu 2 - § 2 odst. 1 písm. c)  

Původní znění:  
c) energetickým hospodářstvím budova, proces, doprava 
nebo systém hospodaření s energií a jejich soubor; 
ucelenou částí energetického hospodářství je územně nebo 
procesně oddělená část energetického hospodářství, 
kterou je možné vyčlenit na základě měřitelného vstupu 
energie a je možné pro ni sestavit energetickou bilanci,  
Navrhované znění:  
c) energetickým hospodářstvím budova, proces, doprava 
nebo systém hospodaření s energií nebo jejich kombinace; 
ucelenou částí energetického hospodářství je územně nebo 
procesně oddělená část energetického hospodářství, 
kterou je možné vyčlenit na základě měřitelného vstupu 
energie a je možné pro ni sestavit energetickou bilanci,  
Odůvodnění:  
Pro jednoznačné určení, že se může jednat min. o dva nebo 
více pojmů. 

Akceptováno viz předchozí připomínka. 

 180. K novelizačnímu bodu 5 - § 2 odst. 1 písm. o)  

Původní znění:  
o) energetickým auditem systematická kontrola a analýza 
užívání a spotřeby energie v energetickém hospodářství, 
která umožní identifikovat a kvantifikovat možnosti 
nákladově efektivní úspory. Výstupem energetického 

Akceptováno jinak. 

Definice bude uvedena v následujícím znění:  

n) energetickým auditem systematický postup za účelem 
získávání dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v 
energetickém hospodářství a analýza energetického hospodářství, 
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auditu je písemná zpráva, jejíž obsah je stanoven 
prováděcím právním předpisem,  
Navrhované znění:  
o) energetickým auditem systematická kontrola a analýza 
užívání a spotřeby energie v energetickém hospodářství v 
podobě písemné zprávy, která umožní identifikovat a 
kvantifikovat možnosti nákladově efektivní úspory.   
Odůvodnění:  
Pro účely kontroly je energetický audit jako systematická 
kontrola a analýza neuchopitelná. Kontroluje se energetický 
audit - písemná zpráva nikoliv samotný proces. Pokud bylo 
zamýšleno kontrolovat proces zpracování, musí tomu odpovídat 
i další navázaná ustanovení a prováděcí předpis, měly by tedy 
obsahovat konkrétní postup zpracování systematické kontroly a 
analýzy. 

na základě nichž lze identifikovat a kvantifikovat možnosti 
nákladově efektivní úspory energie a jehož výstupem je písemná 
zpráva. 

 

 181. K § 2 odst. 1 písm. q):  

Původní znění:  
p) budovou nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově 
soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými 
stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě 
vnitřního prostředí,  
 
Navrhované znění: 3  
 
p) budovou nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově 
soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými 
stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě 
vnitřního prostředí za účelem vytápění nebo chlazení,  
Odůvodnění:  
Úprava definice vychází ze stávající praxe. Definice budovy je 
vázána především na povinnosti spojené s průkazy energetické 
náročnosti budovy, kdy jejich zpracování dává smysl pouze v 
případech, kdy je budova vytápěna či chlazena, což má 
významný dopad do energetické náročnosti budovy. Pokud 

Akceptováno. 

Definice budovy bude dána do souladu se zněním energeticky vztažné 
plochy v navrhovaném znění následovně: 

p) budovou nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově 
soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a 
střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí 
za účelem vytápění nebo chlazení,  
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budova vytápěna či chlazena není, je např. jen osvětlena, 
průkaz je jednak velice obtížně zpracovatelný a nemá 
dostatečnou vypovídající hodnotu. 

 182. K § 2 odst. 1 písm. t):  

Původní znění:  
s) větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy 
na více než 25 % celkové plochy obálky budovy,  
Navrhované znění:  
s) větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy 
na více než 25 % celkové plochy obálky budovy nebo změna 
způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v 
budově,  
Odůvodnění:  
Současné znění definice je nedostatečná. V praxi nastává v 
mnoha případech úprava technických systémů budovy, která 
významně ovlivní energetickou náročnost budovy, obzvlášť 
pokud se jedná o vytápění, a není povinnost pro tuto změnu 
vypracovat průkaz ENB. 

Akceptováno. 

Definice bude upravena následovně: 

s) větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více 
než 25 % celkové plochy obálky budovy, 

Změna způsobu chlazení není zahrnuta, protože není zřejmé, co je pod 
tímto pojmeme myšleno. Ve vazbě na tuto změnu bude upraveno 
ustanovení § 7a odst. 4 ve znění: 

(4) Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší 
změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován a musí 

 183. K novelizačnímu bodu 7 - § 2 odst. 2 písm. c)  

Původní znění:  
c) energetickým štítkem grafické vyobrazení v tištěné nebo 
elektronické podobě obsahující uzavřenou stupnici 7 tříd A 
až G, kterým odpovídá míra energetické úspory, za účelem 
informovat zákazníky o energetické účinnosti a spotřebě 
energie,  
Navrhované znění:  
c) energetickým štítkem grafické vyobrazení v tištěné nebo 
elektronické podobě obsahující uzavřenou stupnici 7 tříd A 
až G, kterým odpovídá míra energetické úspory energie, za 
účelem informovat zákazníky o energetické účinnosti užití 
energie a spotřebě energie výrobku spojeného se 
spotřebou energie,  

Akceptováno. 

Definice bude uvedena v následujícím znění: 

c) energetickým štítkem grafické vyobrazení míry energetické úspory 
výrobku spojeného se spotřebou energie v tištěné nebo elektronické 
podobě, jehož obsah je stanoven přímo použitelným předpisem 
Evropské unie nebo prováděcím právním předpisem,  
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Odůvodnění:  
Energetická úspora a energetická účinnost nejsou pojmy v 
zákoně definované. Navrhuje se je nahradit pojmy, které v 
zákoně definované jsou.  
Chybí propojení definice energetického štítku na výrobek 
spojený se spotřebou energie. Bez tohoto propojení může být 
energetický štítek používán kdekoliv. 

 184. K novelizačnímu bodu 10 - § 2 odst. 2 – 
zrušení definice obchodníka a dodavatele  

Z pohledu správního trestání požadujeme definice těchto 
subjektů zachovat, a novelizační bod vypustit. 4  
Odůvodnění:  
V souvislosti s připomínkou k novelizačnímu bodu 7 
upozorňujeme, že pokud se upravuje definice energetického 
štítku, která bude obsažena v přímo použitelném nařízení Rady 
je otázkou, proč se v definicích ruší definice obchodníka a 
dodavatele, tedy dvou povinných subjektů, které mají v oblasti 
štítkování povinnosti, a budou také definováni v nařízení Rady. 

Akceptováno. 

Definice budou zachovány, novelizační bod zrušen. 

 185. K novelizačnímu bodu 22 - § 6 odst. 1  

Původní znění:  
(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné 
energie2) je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u 
nichž se provádí změna dokončené stavby4) při výstavbě 
nové výrobny elektřiny nebo tepelné energie nebo při 
změně technických parametrů výroby elektřiny nebo 
tepelné energie existující výrobny, zajistit alespoň minimální 
účinnost užití energie výroben elektřiny nebo tepelné energie 
stanovenou prováděcím právním předpisem.  
Navrhované znění:  
(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo zdroje 
tepelné energie2) je povinen při výstavbě nové výrobny 
elektřiny nebo zdroje tepelné energie nebo při změně 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bude upraveno do následujícího znění, které reflektuje 
požadavek na sladění pojmů s energetickým zákonem. Nad rámec 
toho dojde i k upřesnění jakých změn zdroje, je potřebné plnit 
požadavky na energetickou účinnost: 

(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie2) je 
povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se provádí 
změna dokončené stavby4) u nově zřizované výrobny elektřiny nebo 
zdroje tepelné energie nebo při změně technologických částí 
výrobny elektřiny  a zdroje tepelné energie stanovených 
prováděcím právním předpisem, zajistit alespoň minimální účinnost 
užití energie výroben elektřiny nebo tepelné energie stanovenou 
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technických parametrů výroby elektřiny nebo tepelné 
energie existující výrobny nebo zdroje, zajistit alespoň 
minimální účinnost užití energie výroben elektřiny nebo zdrojů 
tepelné energie stanovenou prováděcím právním předpisem.  
Odůvodnění:  
U pojmu „výrobny elektřiny nebo tepelné energie2)“ je odkaz na 
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon). Energetický zákon však pojem 
výrobna tepelné energie nezná. Definuje pouze pojem zdroj 
tepelné energie, proto doporučujeme používat v této souvislosti 
s tepelnou energií pojem zdroj místo výrobna. 

prováděcím právním předpisem. 

 186. K novelizačnímu bodu 23 - § 6 odst. 2  

Původní znění:  
(2) Stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné 
energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu2) je povinen 
u nově zřizovaných zařízení a u zařízení, u nichž se provádí 
změna dokončené stavby4) na distribuci tepelné energie a 
vnitřní distribuci tepelné energie a chladu, zajistit účinnost užití 
rozvodů energie a vybavení vnějších rozvodů a vnitřních 
rozvodů tepelné energie a chladu v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem.  
Navrhované znění:  
(2) Stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné 
energie rozvodného tepelného zařízení a vnitřní distribuci 
tepelné energie a chladu2) je povinen u nově zřizovaných 
zařízení a u zařízení, u nichž se provádí změna dokončené 
stavby4) technických parametrů na distribuci tepelné energie 
a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu, zajistit účinnost 
užití rozvodů energie a vybavení vnějších rozvodů a vnitřních 
rozvodů tepelné energie rozvodného tepelného zařízení a 
chladu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.  
Odůvodnění:  
Opět se opakuje odkaz na zákon č. 458/2000 Sb., o 

Akceptováno jinak, ve znění vypořádání připomínek HK ČR. 

Ustanovení bude znít: 

(2) Stavebník nebo vlastník rozvodného tepelného zařízení je povinen 
u nově zřizovaných rozvodných tepelných zařízení a u rozvodných 
tepelných zařízení, u nichž se provádí změna dokončené stavby 
spočívající ve změně teplonosné látky, zajistit účinnost užití energie a 
zajistit tepelné ztráty zařízení pro rozvod tepelné energie stanovené 
prováděcím právním předpisem. 
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podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 
Energetický zákon však pojem „zařízení na distribuci tepelné 
energie a chladu“ nezná. Proto doporučujeme nahradit pojmem 
z energetického zákona. 

 187. K § 6a odst. 1  

Původní znění:  
(1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW 
a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo 
společenství vlastníků jednotek5) povinen  
Navrhované znění:  
(1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW 
a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo 
společenství vlastníků jednotek5), většinový vlastník, 
společenství vlastníků jednotek a v případě, že toto 
nevzniklo, správce budovy v bytovém spoluvlastnictví 
povinen  
Odůvodnění:  
Jedná o vyjasnění situací, kdy v bytovém domě jsou vyčleněny 
jednotky, ale není zřízeno SVJ, případně budovu či zařízení 
vlastní více subjektů a není pak jasné, na koho povinnost 
spadá. 

Akceptováno. 

Subjekty dotčené povinností budou rozšířeny v souladu s navrženými 
změnami § 7a v navrženém znění:  

(1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW, která 
slouží k vytápění budovy, a příslušných rozvodů tepelné energie je 
jejich vlastník, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že 
společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v 
bytovém spoluvlastnictví, nebo jiná osoba odpovědná za správu 
domu 5) povinen  

 188. K § 6a odst. 2  

Původní znění:  
(2) U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým 
chladicím výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo 
společenství vlastníků jednotek povinen  
Navrhované znění:  
(2) U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým 
chladicím výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo 
společenství vlastníků jednotek, většinový vlastník, 
společenství vlastníků jednotek a v případě, že toto 

Akceptováno. 

Subjekty dotčené povinností budou rozšířeny v souladu s navrženými 
změnami § 7a v navrženém znění:  

(2) U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím 
výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník, společenství vlastníků 
jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek 
nevzniklo, správce domu v bytovém spoluvlastnictví, nebo jiná 
osoba odpovědná za správu domu jednotek povinen 
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nevzniklo, správce budovy v bytovém spoluvlastnictví 
povinen  
Odůvodnění:  
Jedná o vyjasnění situací, kdy v bytovém domě jsou vyčleněny 
jednotky, ale není zřízeno SVJ, případně budovu či zařízení 
vlastní více subjektů a není pak jasné, na koho povinnost 
spadá. 

 189. K novelizačnímu bodu 28 - § 7 odst. 5 písm. 
f)  

Pokud má dojít k nahrazení en. auditu en. posudkem, je potřeba 
identifikovat tento nový druh posudku v § 9a. 

Akceptováno jinak. 

Novelizační bod bude zrušen a bude zachováno aktuální znění. 

 190. K § 7 obecně  

Ve všech odstavcích nahradit slova „nebo společenství 
vlastníků jednotek,“ slovy „většinový vlastník, společenství 
vlastníků jednotek a v případě, že toto nevzniklo, správce 
budovy v bytovém spoluvlastnictví“.  
Odůvodnění: 6  
 
Jedná o vyjasnění situací, kdy v bytovém domě jsou vyčleněny 
jednotky, ale není zřízeno SVJ, případně budovu či zařízení 
vlastní více subjektů a není pak jasné, na koho povinnost 
spadá. 

Akceptováno. 

Výčet dotčených subjektu je: 

Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že 
společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v bytovém 
spoluvlastnictví, nebo jiná osoba odpovědná za správu domu 

 191. K § 7 odst. 7  

Původní znění:  
(7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na 
rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.  
Navrhované znění:  
(7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) se nevztahují na 
rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.  
Odůvodnění:  

Akceptováno. 

Bude doplněn novelizační bod, který v platné znění zní: 

(7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné 
domy a stavby pro rodinnou rekreaci. 
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Odstranění dublování výjimky. Výjimka z pravidel pro vytápění, 
chlazení a dodávku teplé vody na rodinné domy a stavby pro 
rodinnou rekreaci je uvedena již v § 7 odst. 6 písm. a). 

 192. K § 7 odst. 9  

Původní znění:  
(9) Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji 
regulujícími dodávku tepelné energie, rozsah a způsob 
vybavení každého bytu a nebytového prostoru přístroji 
registrujícími dodávku tepelné energie, měrné ukazatele tepla 
pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody a pravidla pro 
vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí 
právní předpis.  
Navrhované znění:  
(9) Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji 
regulujícími dodávku tepelné energie, rozsah a způsob 
vybavení každého bytu a nebytového prostoru přístroji 
registrujícími dodávku tepelné energie, měrné ukazatele tepla 
pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody a pravidla pro 
vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí 
právní předpis.  
Odůvodnění:  
Odstranění zmocňovacího ustanovení z důvodu zrušení této 
povinnosti v § 7 odst. 4. 

Akceptováno. 

Bude doplněn novelizační bod, který v platné znění zní: 

9) Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji 
regulujícími dodávku tepelné energie, rozsah a způsob vybavení 
každého bytu a nebytového prostoru přístroji registrujícími dodávku 
tepelné energie, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a 
přípravu teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé 
vody stanoví prováděcí právní předpis. 

 193. K novelizačnímu bodu 29 - § 7a odst. 1 písm. 
d)  

Navrhujeme tento novelizační bod vypustit. Pokud by měl být 
tento novelizační bod zachován, je třeba upravit povinné 
subjekty, protože ve vazbě na odstavec 2 se jedná dále i o 
správce budovy v bytovém spoluvlastnictví nebo většinového 
vlastníka.  
Odůvodnění:  
Zásadně nesouhlasíme s použitím pojmu „budova často 

Vysvětleno a akceptováno jinak. 

Jak je uvedeno v důvodové zprávě, jedná se o implementační 
ustanovení, které odpovídá znění uvedenému ve směrnici (je zde užit 
termín „často navštěvovaná veřejností“).  

Místo definování nového pojmu do zákona bude doplněna důvodová 
zpráva o rámcový výčet budov, které pod pojmem „často navštěvovaná 
veřejností“ spadají. 
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navštěvovaná veřejností“, pokud nebude konkretizován. Pojem 
bez bližšího určení je vágní a nekontrolovatelný a vynucování 
této povinnosti je tedy bezpředmětné. 

 194. K § 7a odst. 2 písm. e)  

Původní znění: 7  
 
e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části 
budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou 
část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje 
nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické 
náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané 
grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, 
pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží 
grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních 
materiálech nejhorší klasifikační třídu.,  
Navrhované znění:  
e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části 
budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou 
část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje 
nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické 
náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané 
grafické části průkazu, kterou uchová po dobu 3 let, v 
informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel 
prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede 
v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační 
třídu.,  
Odůvodnění:  
Jako kontrolní orgán této povinnosti se často v praxi setkáváme 
s tím, že zprostředkovatel uvede klasifikační třídu, která však 
nemusí odpovídat průkazu ENB, aby tím zlepšil validitu 
nemovitosti. Zprostředkovatelé se pak mohou vymlouvat na 
prodávajícího, že jim předal grafickou část průkazu s touto 
třídou. Jelikož však nemá povinnost uchovávat předanou 

Akceptováno. 

Znění ustanovení § 7a odst. 2 písm. e) bude uvedeno v následujícím 
znění: 

e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy 
prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu 
nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu 
uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle 
prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu, 
kterou uchová po dobu 3 let, v informačních a reklamních 
materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží 
grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech 
nejhorší klasifikační třídu., 
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grafickou část průkazu, nelze mu toto dokázat. 

 195. K § 7a odst. 3 písm. d)  

Původní znění:  
d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu 
jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou 
část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje 
nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické 
náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané 
grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, 
pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží 
grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních 
materiálech nejhorší klasifikační třídu.  
Navrhované znění:  
d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu 
jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou 
část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje 
nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické 
náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané 
grafické části průkazu, kterou uchová po dobu 3 let, v 
informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel 
prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede 
v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační 
třídu.  
Odůvodnění:  
Jako kontrolní orgán této povinnosti se často v praxi setkáváme 
s tím, že zprostředkovatel uvede klasifikační třídu, která však 
nemusí odpovídat průkazu ENB, aby tím zlepšil validitu 
nemovitosti. Zprostředkovatelé se pak mohou vymlouvat na 
prodávajícího, že jim předal grafickou část průkazu s touto 
třídou. Jelikož však nemá povinnost uchovávat předanou 
grafickou část průkazu, nelze mu toto dokázat. 

Akceptováno. 

Znění ustanovení § 7a odst. 3 písm. d) bude uvedeno v následujícím 
znění: 

d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky 
prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu 
nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu 
uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle 
prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu, 
kterou uchová po dobu 3 let, v informačních a reklamních 
materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží 
grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech 
nejhorší klasifikační třídu. 

 196. K novelizačnímu bodu 39 - § 8 odst. 2  Akceptováno. 
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Původní znění:  
(2) Dodavatel je povinen dodávat tištěný energetický štítek 
a informační list v českém jazyce.  
Navrhované znění:  
(2) Dodavatel je povinen dodávat tištěný energetický štítek 
a informační list v českém jazyce.  
Odůvodnění:  
V českém jazyce je potřeba dodat jak tištěnou, tak elektronickou 
verzi energetického štítku a informačního listu. 

Slovo „tištěné“ bude odstraněno´, čímž by ustanovení dostalo obecný 
charakter umožněno dodávat energetický štítek i v elektronické 
podobě. 

 197. K § 8a odst. 2 písm. a)  

Původní znění:  
(2) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je povinen  
a) uvádět na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou 
energie, pouze pokud splňují požadavky na ekodesign, po 
posouzení shody, po označení CE a po vydání ES prohlášení o 
shodě, a to podle prováděcího právního předpisu,  
Navrhované znění:  
(2) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je povinen  
a) uvádět na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou 
energie, pouze pokud splňují požadavky na ekodesign, po 
posouzení shody s požadavky na ekodesign, po označení CE 
a po vydání ES prohlášení o shodě s požadavky na 
ekodesign, a to podle prováděcího právního předpisu nebo 
přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky 
na ekodesign,  
Odůvodnění:  
Vyjasnění stávajícího znění a jeho konkretizace pro účely 
kontroly, aby nedocházelo k záměně posouzení shody a 
prohlášení o shodě s požadavky podle jiných právních předpisů.  
Vyhláška toto obsahuje pouze pro některé produktové skupiny, 
ostatní jsou stanoveny pouze v přímo použitelných předpisech 
Evropské unie. Soulad s § 8a odst. 1. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude upraveno ve znění: 

(2) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je povinen  
a) uvádět na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou 
energie, pouze pokud splňují požadavky na ekodesign, po posouzení 
shody s požadavky na ekodesign, po označení CE a po vydání ES 
prohlášení o shodě s požadavky na ekodesign, a to podle 
prováděcího právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu 
Unie upravujícího požadavky na ekodesign, 
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 198. K § 8a odst. 3 písm. d) a e)  

Původní znění:  
d) v případě, že uvádí na trh nebo do provozu součásti a 
podsestavy, poskytnout výrobci výrobku spojeného se 
spotřebou energie, na nějž se vztahuje toto ustanovení, údaje o 
materiálovém složení a spotřebě energie, materiálů nebo zdrojů 
těchto součástí nebo podsestav, pokud tak stanoví prováděcí 
právní předpis,  
e) poskytnout konečným uživatelům výrobků spojených se 
spotřebou energie nezbytné informace o tom, jak mohou přispět 
k udržitelnému užívání výrobku spojeného se spotřebou energie 
a ekologický profil výrobku spojeného se spotřebou energie a 
výhody ekodesignu podle prováděcího právního předpisu.  
Navrhované znění: 9  
 
d) v případě, že uvádí na trh nebo do provozu součásti a 
podsestavy, poskytnout výrobci výrobku spojeného se 
spotřebou energie, na nějž se vztahuje toto ustanovení, údaje o 
materiálovém složení a spotřebě energie, materiálů nebo zdrojů 
těchto součástí nebo podsestav, pokud tak stanoví prováděcí 
právní předpis nebo přímo použitelný předpis Unie 
upravující požadavky na ekodesign,  
e) poskytnout konečným uživatelům výrobků spojených se 
spotřebou energie nezbytné informace o tom, jak mohou přispět 
k udržitelnému užívání výrobku spojeného se spotřebou energie 
a ekologický profil výrobku spojeného se spotřebou energie a 
výhody ekodesignu podle prováděcího právního předpisu nebo 
přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky 
na ekodesign.  
Odůvodnění:  
Vyhláška toto obsahuje pouze pro některé produktové skupiny, 
ostatní jsou stanoveny pouze v přímo použitelných předpisech 
Evropské unie. Soulad s § 8a odst. 1. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude upraveno ve znění: 

d) v případě, že uvádí na trh nebo do provozu součásti a podsestavy, 
poskytnout výrobci výrobku spojeného se spotřebou energie, na nějž 
se vztahuje toto ustanovení, údaje o materiálovém složení a spotřebě 
energie, materiálů nebo zdrojů těchto součástí nebo podsestav, pokud 
tak stanoví prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis 
Unie upravující požadavky na ekodesign,  
e) poskytnout konečným uživatelům výrobků spojených se spotřebou 
energie nezbytné informace o tom, jak mohou přispět k udržitelnému 
užívání výrobku spojeného se spotřebou energie a ekologický profil 
výrobku spojeného se spotřebou energie a výhody ekodesignu podle 
prováděcího právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu 
Unie upravujícího požadavky na ekodesign. 
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 199. K § 8a odst. 5 a 6  

Původní znění:  
(5) Požadavky na označování CE a na ES prohlášení o shodě 
se nevztahují na dopravní prostředky pro přepravu osob, zvířat 
nebo věcí a na výrobky spojené se spotřebou energie 
vystavené na veletrzích, výstavách nebo předváděcích akcích, 
pokud jsou opatřeny oznámením, že nesmějí být uváděny na trh 
nebo do provozu na území Unie, dokud nesplní požadavky 
stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.  
(6) Požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah 
ES prohlášení o shodě, postupy posuzování a předpoklad 
shody, postupy ověřování požadavků na ekodesign a 
poskytování informací o výrobku a jeho užívání stanoví 
prováděcí právní předpis.  
Navrhované znění:  
(5) Požadavky na označování CE a na ES prohlášení o shodě 
se nevztahují na dopravní prostředky pro přepravu osob, zvířat 
nebo věcí a na výrobky spojené se spotřebou energie 
vystavené na veletrzích, výstavách nebo předváděcích akcích, 
pokud jsou opatřeny oznámením, že nesmějí být uváděny na trh 
nebo do provozu na území Unie, dokud nesplní požadavky 
stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem 
nebo přímo použitelným předpisem Unie upravujícím 
požadavky na ekodesign.  
(6) Požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah 
ES prohlášení o shodě, postupy posuzování a předpoklad 
shody, postupy ověřování požadavků na ekodesign a 
poskytování informací o výrobku a jeho užívání stanoví 
prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Unie 
upravujícím požadavky na ekodesign.  
Odůvodnění:  
Vyhláška toto obsahuje pouze pro některé produktové skupiny, 
ostatní jsou stanoveny pouze v přímo použitelných předpisech 
Evropské unie. Soulad s § 8a odst. 1. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude upraveno ve znění: 

(5) Požadavky na označování CE a na ES prohlášení o shodě se 
nevztahují na dopravní prostředky pro přepravu osob, zvířat nebo věcí 
a na výrobky spojené se spotřebou energie vystavené na veletrzích, 
výstavách nebo předváděcích akcích, pokud jsou opatřeny 
oznámením, že nesmějí být uváděny na trh nebo do provozu na území 
Unie, dokud nesplní požadavky stanovené tímto zákonem a 
prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem 
Unie upravujícím požadavky na ekodesign.  
(6) Požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES 
prohlášení o shodě, postupy posuzování a předpoklad shody, postupy 
ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku 
a jeho užívání stanoví prováděcí právní předpis nebo přímo 
použitelný předpis Unie upravujícím požadavky na ekodesign. 
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 200. K novelizačnímu bodu 41 - § 9 odst. 1  

Původní znění:  
(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.  
Navrhované znění:  
(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 těchto 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 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bude upraveno ve znění: 

(1) Podnikatel, který v součtu s podnikatelem nebo podnikateli, 
kteří se podílí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích 
právech alespoň 25 %, 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 počtu 
zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy rozvahy 
stanoví prováděcí právní předpis. 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. 

… 

(6) Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené části 
energetického hospodářství auditovaného subjektu. Obsah a 
způsob provedení energetického auditu se provádí v souladu 
s ČSN ISO 50002. Obsah písemné zprávy o provedeném 
energetickém auditu stanoví prováděcí právní předpis. 
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podnikatel, který má na jím užívané nebo vlastněné 
energetické hospodářství zaveden a akreditovanou osobou 
certifikován systém hospodaření s energií podle 
harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
zpracovaného auditu.  
Odůvodnění:  
Z navrženého znění není jasné, že bude prováděcí předpis 
obsahovat princip výpočtu parametrů.  
Podnikatel má povinnost zpracovat energetický audit jednou za 
4 roky, nikoliv následně za 4 roky.  
Není jasné, co se posledním dovětkem myslí, zda rozsah jako 
obsah energetického auditu nebo rozsah z pohledu na co 
všechno se má energetický audit zpracovat, proto navrhujeme 
jednoznačnou formulaci. 

 201. K novelizačnímu bodu 41 - § 9 odst. 2  

Původní znění:  
(2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1 je povinen zajistit 
pro jím vlastněné nebo užívané energetické hospodářství 
zpracování energetického auditu v případě, že hodnota 
průměrného ročního nakládání s energií energetického 
hospodářství za poslední po sobě jdoucí dva kalendářní 
roky je vyšší než 5000 MWh ročně. Navrhované znění:  
(2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1 je povinen zajistit 
pro jím vlastněné nebo užívané energetické hospodářství 
zpracování energetického auditu v případě, že hodnota 
průměrného ročního nakládání s energií celkové spotřeby 
energie energetického hospodářství za poslední po sobě 
jdoucí dva kalendářní roky je vyšší než 5000 9772 MWh 
ročně.  
Odůvodnění:  
Pojem „nakládání s energií“ je velice široký od výroby, přes 

Vysvětleno. 

Povinnost provést energetický audit se má dotknou i podnikatelů, u 
nichž nedochází pouze ke spotřebě energie, ale obecně, kde dochází 
k nakládání s energií (výroba, distribuce, atd). Právě tyto podniky 
mohou mít významný potenciál snižování spotřeby energie 
v technologických celcích, kde nedochází ke spotřebě. Tento přístup je 
v souladu i s požadavky § 6 a celou koncepcí snižování spotřeby 
energie podle čl. 3 směrnice o energetické účinnosti. 

Nad rámec připomínky SEI je ustanovení upraveno v souladu 
s připomínkou HK ČR: 

(2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit zpracování energetického 
auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit pro jím užívané energetické 
hospodářství zpracování energetického auditu, pokud nemá na jím 
užívané energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou 
certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované 
normy upravující systém managementu hospodaření s energií19), 
jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu, v případě, že 
hodnota průměrného ročního nakládání s energií energetického 
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přenos až po spotřebu. Bylo by pro subjekty velice obtížné 
vůbec stanovit, zda se jich povinnost týká či nikoliv. Současně 
zavedená praxe určení povinnosti podle spotřeby energie je 
zcela dostačující.  
Snížení současné hranice 9772 na navrhovaných 5000 MWh 
není ani v důvodové zprávě podloženo jakýmkoliv argumentem. 

hospodářství za poslední po sobě jdoucí dva kalendářní roky je vyšší 
než 5000 MWh ročně. 

 

 202. K novelizačnímu bodu 41 - § 9 odst. 3  

Původní znění:  
(3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové 
organizace státu, měst a obcí, organizace zřízené státem, 
krajem a obcí jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné nebo 
užívané energetické hospodářství zpracování 
energetického auditu v případě, že hodnota průměrného 
ročního nakládání s energií energetického hospodářství za 
poslední dva po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 
500 MWh ročně.  
Navrhované znění:  
(3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové 
organizace státu, měst a obcí, organizace zřízené státem, 
krajem a obcí jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné nebo 
užívané energetické hospodářství zpracování 
energetického auditu v případě, že hodnota průměrného 
ročního nakládání s energií celkové spotřeby energie 
energetického hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí 
kalendářní roky je vyšší než 500 5000 MWh ročně, pokud 
nemají na jimi užívané nebo vlastněné energetické 
hospodářství zavedený a akreditovanou osobou 
certifikovaný systém hospodaření s energií podle 
harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19).  
Odůvodnění:  
Pojem „nakládání s energií“ je velice široký od výroby, přes 
přenos až po spotřebu. Bylo by pro subjekty velice obtížné 
vůbec stanovit, zda se jich povinnost týká či nikoliv. Současně 

Akceptováno. 

Ustanovení je upraveno v souladu s připomínkou BIS, krajů a MZe 
v následujícím znění: 

(3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace 
státu, krajů a obcí, organizace založené krajem a obcí a veřejné 
vysoké školy jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické 
hospodářství zpracování energetického auditu, v případě, že 
hodnota průměrné roční  spotřeby energie energetického 
hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí kalendářní roky je 
vyšší než 500 MWh ročně. Povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu nemá ten, kdo má na jím vlastněné 
energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou 
certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované 
normy upravující systém managementu hospodaření s energií19), 
jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu. Tato 
povinnost se nevztahuje na energetická hospodářství 
zpravodajských služeb. 
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zavedená praxe určení povinnosti podle spotřeby energie je 
zcela dostačující.  
Touto úpravou původního znění dochází k významnému 
rozšíření povinnosti pro veřejný sektor, jednak v tom, že je nově 
povinnost i u užívaných energetických hospodářství a jednak 
rozšířením povinných subjektů. Stanovení hranice 500 MWh 
není nijak podloženo a povinnost se bude dotýkat opravdu 
velice širokého spektra veřejných subjektů.  
Jestliže je podporováno zavádění energetického managementu 
a veřejná správa si normu certifikuje, pak by stejně jako povinný 
podnikatel neměla mít povinnost navíc ještě zpracovat 
energetický audit, aby byla dále motivována pro certifikaci 
normy. 

 203. K novelizačnímu bodu 41 - § 9 odst. 4  

Původní znění:  
(4) Povinnost zajistit zpracování energetického auditu 
podle odstavce 1 se nevztahuje na energetická 
hospodářství s užitím energie nižším než 200 MWh ročně.  
Navrhované znění:  
(4) Povinnost zajistit zpracování energetického auditu 
podle odstavce 1 se nevztahuje na energetická 
hospodářství s užitím energie celkovou spotřebou energie 
nižším než 200 MWh ročně.  
Odůvodnění:  
Pojem zákonu neznámý a jedná se o nesoulad v pojmosloví. 
Současně zavedená praxe určení povinnosti podle spotřeby 
energie je zcela dostačující. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude upraveno v následujícím znění: 

(4) Povinnost zajistit zpracování energetického auditu podle odstavce 1 
se nevztahuje na energetická hospodářství se spotřebou energie 
nižším než 200 MWh ročně. 

 

 204. K novelizačnímu bodu 41 - § 9 odst. 5  

Původní znění:  
(5) Do celkové energetické bilance energetického 
hospodářství jsou zahrnuty údaje o nakládání energií všech 
ucelených částí energetického hospodářství. Rozsah, 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bylo změněno v následujícím znění: 

(6) Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené části 
energetického hospodářství auditovaného subjektu. Obsah a způsob 
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obsah a způsob zpracování jednotlivých částí 
energetického auditu a podrobnosti hodnocení ucelené 
části energetického hospodářství s užitím energie nižším 
než 200 MWh ročně stanoví prováděcí právní předpis.  
Navrhované znění:  
(5) Do celkové energetické bilance energetického 
hospodářství jsou zahrnuty údaje o nakládání energií všech 
ucelených částí energetického hospodářství. Rozsah, 
obsah a způsob zpracování jednotlivých částí 
energetického auditu a podrobnosti hodnocení ucelené 
části energetického hospodářství s užitím energie celkovou 
spotřebou energie nižším než 200 MWh ročně stanoví 
prováděcí právní předpis.  
Odůvodnění:  
Pojem zákonu neznámý a jedná se o nesoulad v pojmosloví. 
Současně zavedená praxe určení povinnosti podle spotřeby 
energie je zcela dostačující. 

provedení energetického auditu se provádí v souladu s ČSN ISO 
50002. Obsah písemné zprávy o provedeném energetickém auditu 
stanoví prováděcí právní předpis. 

 205. K novelizačnímu bodu 41 - § 9 odst. 6  

Původní znění:  
(6) Energetický audit zpracovaný podle odstavce 2 a 3 platí 
10 let nebo do provedení změny energetického 
hospodářství, při které došlo za dva po sobě jdoucí roky ke 
změně o více než 25 % užití energie energetického 
hospodářství ročně oproti stavu z platného energetického 
auditu. 

Navrhované znění:  
(6) Energetický audit zpracovaný podle odstavce 2 a 3 platí 
10 let nebo do provedení změny energetického 
hospodářství, při které došlo za dva po sobě jdoucí roky ke 
změně o více než 25 % užití energie celkové spotřeby 
energie energetického hospodářství ročně oproti stavu z 
platného energetického auditu.  
Odůvodnění:  

Akceptováno jinak. 

Termín „užití energie“ bude nahrazen definovaným termínem 
„nakládání s energií“, který je zákonem definován. 

(5) Energetický audit zpracovaný podle odstavce 2 a 3 platí 10 let 
nebo do provedení změny energetického hospodářství, po které 
došlo za dva po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % při 
nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti stavu 
z platného energetického auditu. Před uplynutím platnosti 
energetického auditu posoudí dotčený subjekt podle odstavce 2 
data o nakládání s energií a subjekt podle odstavce 3 data o 
spotřebě energie za dva roky předcházející ukončení platnosti 
energetického auditu.  
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Pojem zákonu neznámý a jedná se o nesoulad v pojmosloví. 
Současně zavedená praxe určení povinnosti podle spotřeby 
energie je zcela dostačující případně, pokud bylo zamýšleno 
postihnout i změny nejen ve spotřebě energie, pak pojem „užití 
energie“ nahradit pojmem „nakládání s energií“. 

 206. K novelizačnímu bodu 41 - § 9 odst. 6  

Pokud je platnost energetického auditu omezena na 10 let, není 
jasné, kdy nastává povinnost další. Zda se povinný subjekt 
bude po skončení platnosti energetického auditu 2 roky 
monitorovat z pohledu spotřeby energie a po dvou letech, když 
zjistí, že překračuje stanovenou hodnotu, pak má 1 rok na 
zpracování energetického auditu. Navrhujeme doplnit. 

Akceptováno. 

(5) Energetický audit zpracovaný podle odstavce 2 a 3 platí 10 let 
nebo do provedení změny energetického hospodářství, po které 
došlo za dva po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % při 
nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti stavu 
z platného energetického auditu. Před uplynutím platnosti 
energetického auditu posoudí dotčený subjekt podle odstavce 2 
data o nakládání s energií a subjekt podle odstavce 3 data o 
spotřebě energie za dva roky předcházející ukončení platnosti 
energetického auditu. 

 207. K § 9 obecně  

Chybí přechodná ustanovení vyjasňující přechod na úpravu 
povinností. 

Akceptováno. 

Přechodná ustanovení budou doformulována. 

 K novelizačnímu bodu 43 - § 9a odst. 6  
Navrhujeme vypustit tento novelizační bod.  
Odůvodnění:  
Povinnost zpracovat energetický posudek nemá energetický 
specialista, ale subjekt povinný podle § 9a. Za podklady pro 
zpracování posudku nenese zodpovědnost energetický 
specialista, ten jej zpracuje na základě předaného. Navíc se 
může jednat o velice citlivé obchodní údaje, které dostane 
energetický specialista k dispozici. I ve vyhlášce č. 480/2012 
Sb., na kterou se v odůvodnění tohoto ustanovení odkazuje 
důvodová zpráva, se uvádí, že podklady pro zpracování 
poskytne zadavatel energetického posudku. Nelze tedy tuto 
povinnost/pravomoc přesunovat na energetického specialistu. 

Akceptováno. 

Novelizační bod bude vypuštěn. 
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Pokud je toto paralela s § 3 a § 4, pak upozorňujeme, že v 
těchto případech se data předávají veřejnému subjektu, nikoliv 
soukromému. 

 208. K novelizačnímu bodu 44 - § 10 odst. 2 písm. 
b) bodu 1  

Původní znění:  
1. je držitelem oprávnění podle zvláštního právního 
předpisu, které se prokazuje uveřejněním ve veřejném 
rejstříku,  
Navrhované znění:  
1. je držitelem oprávnění k podnikání podle zvláštního 
právního předpisu, které se prokazuje uveřejněním ve 
veřejném rejstříku,  
Odůvodnění: Vyjasnění. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude uvedeno ve znění s upřesněním: 

1. je držitelem oprávnění k podnikání podle zvláštního právního 
předpisu, které se prokazuje uveřejněním ve veřejném rejstříku, 

 209. K novelizačnímu bodu 44 - § 10 odst. 2 písm. 
b) bodu 2  

Původní znění:  
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  
Navrhované znění:  
2. určí alespoň jednu fyzickou osobu, která je k žadateli v 
pracovním nebo obdobném poměru, a která souhlasí 
podepsala souhlas 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  
Odůvodnění:   
Není jasný způsob, kterým bude osoba určená souhlasit s 

Akceptováno.  

Úprava ustanovení bude provedena v navrhovaném znění:  

2. určí alespoň jednu fyzickou osobu, která je k žadateli v pracovním 
nebo obdobném poměru, a která podepsala souhlas 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  
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výkonem činnosti. 

 210. K novelizačnímu bodu 44 - § 10 odst. 5 písm. 
b)  

Původní znění:  
b) právnické osoby kopii rozhodnutí o udělení oprávnění 
energetického specialisty určené osoby, případně 
určených osob, podle odstavce 2.  
Navrhované znění:  
b) právnické osoby kopii rozhodnutí o udělení oprávnění 
energetického specialisty dokladu o pracovním nebo 
obdobném poměru s určenou osobou a písemný souhlas 
určené osoby s výkonem činnosti určené osoby, případně 
určených osob podle odstavce 2.  
Odůvodnění:  
MPO jakožto orgán vydávající rozhodnutí o udělení oprávnění 
by mělo mít tuto informaci k dispozici. 

Akceptováno.  

Úprava ustanovení bude provedena v navrhovaném znění:  

b) právnické osoby kopii rozhodnutí o udělení oprávnění energetického 
specialisty, kopii dokladu o pracovním nebo obdobném poměru s 
určenou osobou a písemný souhlas s výkonem činnosti určené osoby, 
případně určených osob, podle odstavce 2. 

 211. K novelizačnímu bodu 44 - § 10 odst. 8  

Není jasné, zda plnění povinnosti právnické osoby absolvovat 
průběžné vzdělávání je ve stejném rozsahu jako u fyzické 
osoby. 

Vysvětleno. 

Právnická osoba získává oprávnění za základě prokázání, že má 
oprávněného energetického specialistu/specialisty, který/kteří pro ni 
činnost vykonávají. Z této vazby vyplývá, že v případě, že energetický 
specialisty nenaplní povinnost průběžného vzdělávání, není již 
energetickým specialistou, a tudíž na něj nemůže právnická osoba 
uplatňovat oprávnění. Tím je zajištěn stejný rozsah požadavku na fyz. a 
práv. osobu. 

 212. K § 10 obecně  

Chybí přechodná ustanovení náběhu nového principu 
průběžného vzdělávání. 

Akceptováno. 

Přechodné ustanovení bude doformulováno. 

 213. K novelizačnímu bodu 44 - § 10a odst. 3  Akceptováno. 
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Původní znění:  
(3) Průběžné vzdělávání upevňuje, prohlubuje a aktualizuje 
odborné znalosti v oblasti užití energie pro zajištění 
provozu budov, úspor energie, energetické náročnosti 
budov a energetického hospodářství, energetické účinnosti 
výroben tepla a výroben elektřiny včetně těch, které 
využívají obnovitelné zdroje energie a druhotné zdroje 
energie a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, v 
rozsahu a podle pravidel stanovených prováděcím právním 
předpisem.  
Navrhované znění:  
(3) Průběžné vzdělávání upevňuje, prohlubuje a aktualizuje 
odborné znalosti v oblasti užití energie pro zajištění 
provozu budov, úspor energie, energetické náročnosti 
budov a energetického hospodářství, energetické účinnosti 
výroben účinnosti užití energie zdrojů tepla a výroben 
elektřiny včetně těch, které využívají obnovitelné zdroje 
energie a druhotné zdroje energie a kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla, v rozsahu a podle pravidel stanovených 
prováděcím právním předpisem.  
Odůvodnění:  
Soulad pojmosloví. Ustanovení popisuje obsah průběžného 
vzdělávání a odkaz na prováděcí předpis zde nedává smysl. 

Ustanovení bude upraveno v navrhovaném znění: 

(3) Průběžné vzdělávání upevňuje, prohlubuje a aktualizuje odborné 
znalosti v oblasti užití energie pro zajištění provozu budov, úspor 
energie, energetické náročnosti budov a energetického hospodářství, 
účinnosti užití energie zdrojů tepla a výroben elektřiny včetně těch, 
které využívají obnovitelné zdroje energie a druhotné zdroje energie a 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. 

 214. K novelizačnímu bodu 44 - § 10a odst. 4  

Původní znění: 15  
 
(4) Výběr vzdělávacích akcí je prováděn odbornou komisí 
jmenovanou Státní energetickou inspekcí minimálně 
dvakrát za kalendářní rok podle pravidel stanovených 
prováděcím právním předpisem.  
Navrhované znění:  
(4) Výběr vzdělávacích akcí je prováděn odbornou komisí 
jmenovanou Státní energetickou inspekcí minimálně 
dvakrát za kalendářní rok podle pravidel stanovených 

Akceptováno. 

Ustanovení bude uvedeno v navrženém znění: 

(4) Výběr vzdělávacích akcí je prováděn odbornou komisí jmenovanou 
Státní energetickou inspekcí minimálně dvakrát za kalendářní rok.  
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prováděcím právním předpisem. Pravidla pro výběr 
vzdělávacích akcí, náležitosti registrace vzdělávací akce a 
termíny registrace stanovuje prováděcí právní předpis.  
Odůvodnění:  
Úprava navržených odstavců z důvodu lepšího porozumění. 

 215. K novelizačnímu bodu 44 - § 10a odst. 5  

Původní znění:  
(5) Vzdělávací akce se registrují v termínech stanovených 
prováděcím právním předpisem prostřednictvím 
internetových stránek Státní energetické inspekce a podle 
výběru odborné komise je seznam vzdělávacích akcí 
zařazených do průběžného vzdělávání v evidenci 
ministerstva.  
Navrhované znění:  
(5) Vzdělávací akce se registrují v termínech stanovených 
prováděcím právním předpisem prostřednictvím 
internetových stránek Státní energetické inspekce a podle 
výběru odborné komise je seznam vzdělávacích akcí 
zařazených do průběžného vzdělávání v evidenci 
ministerstva.  
Odůvodnění:  
Odstranění přebytečného odkazu na prováděcí právní předpis. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude upraveno v navrženém znění: 

(5) Vzdělávací akce se registrují prostřednictvím internetových stránek 
Státní energetické inspekce a podle výběru odborné komise je seznam 
vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání v evidenci 
ministerstva.  
 

 216. K novelizačnímu bodu 44 - § 10a odst. 6  

Navrhujeme tento novelizační bod vypustit.  
Byl rozpuštěn do předchozích odstavců. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude odstraněno a následující odstavec přečíslen. 

 217. K novelizačnímu bodu 44 - § 10a odst. 7  

Původní znění:  
(7) Obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah 
průběžného vzdělávání, pravidla a jednání zkušební komise 
odborné komise pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do 

Akceptováno. 

Ustanovení bude upraveno s ohledem na předchozí vypořádání: 

(6) Obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného 
vzdělávání, pravidla a jednání zkušební komise a odborné komise pro 
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průběžného vzdělávání stanoví prováděcí právní předpis.  
Navrhované znění:  
(7) Obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah 
průběžného vzdělávání, pravidla pro jmenování a jednání 
zkušební komise a odborné komise pro výběr vzdělávacích 
akcí zařazených do průběžného vzdělávání stanoví 
prováděcí právní předpis.  
Odůvodnění:  
Vyjasnění ustanovení a odstranění dublování s předchozími 
odstavci. 

výběr vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání stanoví 
prováděcí právní předpis. 

 218. K novelizačnímu bodu 44 - § 10b odst. 1  

Původní znění:  
(1) Ministerstvo zapíše žadatele po splnění všech podmínek 
pro udělení oprávnění energetického specialisty do 
seznamu energetických specialistů. Ode dne předání 
žádosti žadatele o udělení oprávnění Státní energetické 
inspekci k provedení odborné zkoušky do dne předání 
protokolu o výsledku zkoušky Státní energetickou inspekcí 
ministerstvu lhůty pro vydání rozhodnutí neběží.  
Navrhované znění:  
(1) Ministerstvo udělí oprávnění tomu žadateli, který splní 
podmínky pro udělení oprávnění a zapíše žadatele po 
splnění všech podmínek pro udělení oprávnění 
energetického specialisty do seznamu energetických 
specialistů. Ode dne předání žádosti žadatele o udělení 
oprávnění Státní energetické inspekci k provedení odborné 
zkoušky do dne předání protokolu o výsledku zkoušky 
Státní energetickou inspekcí ministerstvu lhůty pro vydání 
rozhodnutí pro zapsání neběží.  
Odůvodnění:  
S ohledem na znění dalších odstavců bylo pravděpodobně 
zamýšleno ponechat systém udělování oprávnění. 

Akceptováno. 

Znění bude upraveno dle návrhu a v souladu s aktuálním zněním: 

(1) Ministerstvo udělí oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky pro 
udělení oprávnění a zapíše žadatele po splnění všech podmínek pro 
udělení oprávnění energetického specialisty do seznamu energetických 
specialistů. Ode dne předání žádosti žadatele o udělení oprávnění 
Státní energetické inspekci k provedení odborné zkoušky do dne 
předání protokolu o výsledku zkoušky Státní energetickou inspekcí 
ministerstvu lhůty pro vydání rozhodnutí pro zapsání neběží. 
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 219. K novelizačnímu bodu 44 - § 10c odst. 2 
písm. g)  

Původní znění:  
g) jméno, popřípadě jména, a příjmení, osob rozhodných 
pro udělení oprávnění energetického specialisty.  
Navrhované znění:  
g) jméno, popřípadě jména, a příjmení, osob rozhodných 
určených pro udělení oprávnění energetického specialisty.  
Odůvodnění:  
Vyjasnění pojmů. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude upraveno v navrhovaném znění: 

g) jméno, popřípadě jména, a příjmení, osob určených pro udělení 
oprávnění energetického specialisty. 

 220. K § 13a  

Původní znění:  
(1) Kontrolu dodržování ustanovení tohoto zákona provádí 
Státní energetická inspekce.  
Navrhované znění:  
(1) Kontrolu dodržování ustanovení tohoto zákona a přímo 
použitelných předpisů upravujících požadavky na 
štítkování a přímo použitelných předpisů upravujících 
požadavky ekodesign výrobků spojených se spotřebou 
energie provádí Státní energetická inspekce.  
Odůvodnění:  
Úprava odráží přenesení kontrolovatelných požadavků ze 
zákona do přímo použitelných nařízení Unie. Pro účely kontroly 
je nezbytné mít tento odkaz. 

Akceptováno. 

Úprav bude provedena dle návrhu ve znění: 

(1) Kontrolu dodržování ustanovení tohoto zákona a přímo 
použitelného předpisu upravujícího požadavky na štítkování a 
přímo použitelného předpisu upravujícího požadavky ekodesign 
výrobků spojených se spotřebou energie provádí Státní energetická 
inspekce. 

 221. K § 13  

Na závěr § se navrhuje přidat odst. 6, který zní: 17  
 
(6) Závazná stanoviska podle § 13 odst. 2 a stanoviska 
podle § 13 odst. 3 vydává územní inspektorát Státní 
energetické inspekce.  
Odůvodnění:  

Akceptováno. 

Bude doplněn nový novelizační bod. V Platném znění: 

(6) Závazná stanoviska podle § 13 odst. 2 a stanoviska podle § 13 
odst. 3 vydává územní inspektorát Státní energetické inspekce.  
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Upřesnění stávající pravomoci SEI. 

 222. K § 13c odst. 1 písm. a)  

Původní znění:  
a) vyžadovat písemný návrh opatření a termínů k odstranění 
zjištěných nedostatků a ve stanovené lhůtě podání písemné 
zprávy o jejich odstranění,  
Navrhované znění:  
a) rozhodovat o uložení opatření podle odst. 1 písm. d) až 
f); odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek  
Odůvodnění:  
Upřesnění stávající pravomoci SEI. 

Akceptováno. 

 223. K § 13c odst. 4  

Původní znění:  
(4) Pokud Státní energetická inspekce zahajuje kontrolu na 
návrh ministerstva nebo Energetického regulačního úřadu, je 
povinna je seznámit s výsledky šetření.  
Navrhované znění:  
(4) Pokud Státní energetická inspekce zahajuje kontrolu na 
návrh ministerstva nebo Energetického regulačního úřadu, je 
povinna jej seznámit s výsledky šetření.  
Odůvodnění:  
SEI postupuje ve svých kontrolách podle zákona č. 255/2012 
Sb., o kontrole, který upravuje status podnětů a předávání 
informací podateli. Není tedy jasné, proč by ERÚ mělo mít 
speciální přístup, na rozdíl od jiných institucí, upravený přímo v 
tomto odborném zákoně. 

Akceptováno. 

Bude doplněn nový novelizační bod. V platném znění: 

(4) Pokud Státní energetická inspekce zahajuje kontrolu na návrh 
ministerstva nebo Energetického regulačního úřadu, je povinna jej 
seznámit s výsledky šetření. 

 224. K hlavě V obecně  

Hlava V zcela nerespektuje zákon, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 250/2006 Sb. Dále 
nerespektuje ani změny v normativním textu. Chybí odražení 

Akceptováno. 
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úpravy normativního textu v souvislosti s přímo použitelnými 
nařízeními EU. 

 225. K novelizačnímu bodu 13 - § 5 odst. 1  

Původní znění:  
(1) Státní program na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných a druhotných zdrojů energie (dále jen "Program") 
je dokument vyjadřující cíle v oblasti zvyšování účinnosti užití 
energie, snižování energetické náročnosti a využití zvyšování 
energetické účinnosti s využitím kombinované výroby 
elektřiny a tepla, obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu 
se schválenou státní energetickou koncepcí a zásadami 
udržitelného rozvoje3).  
Navrhované znění:  
(1) Státní program na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných a druhotných zdrojů energie (dále jen "Program") 
je dokument vyjadřující cíle v oblasti zvyšování účinnosti užití 
energie, snižování energetické náročnosti a využití zvyšování 
energetické účinnosti účinnosti užití energie s využitím 
kombinované výroby elektřiny a tepla, obnovitelných a 
druhotných zdrojů v souladu se schválenou státní energetickou 
koncepcí a zásadami udržitelného rozvoje3).  
Odůvodnění:  

5. Energetická účinnost není pojem v zákoně definovaný. 

Akceptováno. 

Bude upraveno v následujícím znění: 

(1) Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a 
druhotných zdrojů energie (dále jen "Program") je dokument vyjadřující 
cíle v oblasti zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické 
náročnosti a využití zvyšování účinnosti užití energie s využitím 
kombinované výroby elektřiny a tepla, obnovitelných a druhotných 
zdrojů v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a 
zásadami udržitelného rozvoje3).  
 

 226. K novelizačnímu bodu 21 - § 6  

Navrhujeme tento novelizační bod zrušit.  
Odůvodnění:  
Energetická účinnost není pojem v zákoně definovaný. 

Akceptováno. 

Bude zachován původní název §. 

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

227. Doporučující připomínka: 

V novelizačním bodě č. 8 by měla být vypuštěna mezera na 

Akceptováno. 
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začátku vkládaného textu. 

 228. Doporučující připomínka: 

V novelizačním bodě č. 22 by měla být vypuštěna i čárka za 
slovem „stavby“, jelikož se týká nahrazovaného textu a v nově 
navrhovaném znění nemá opodstatnění. 

Akceptováno ve znění připomínky HK ČR. 

 229. Doporučující připomínka: 

V novelizačním bodě č. 37 by měla být vypuštěna mezera před 
slovem „včetně“. 

Akceptováno. 

 230. Doporučující připomínka: 

V novelizačním bodě č. 41 by v odst. 7 písm. a) měla být na 
konci bodu 2 nahrazena čárka spojkou „a“, jelikož následuje 
poslední písmeno výčtu. Obdobnou úpravu je třeba provést 
v odst. 8. 

Akceptováno. 

 231. Doporučující připomínka: 

V novelizačním bodě č. 43 by měla být čárka před slovem 
„poskytuje“ vypuštěna a slovo „nebo“ za slovy „státní správy“ by 
mělo být nahrazeno čárkou. 

Akceptováno jinak. 

Novelizační bod je vypuštěn. 

 232. Doporučující připomínka: 

V novelizačním bodě č. 44 by měla být v § 10 odst. 2 písm. a) 
vypuštěna dvojtečka za slovem „která“, na začátek bodu 4 
doplněno slovo „je“ a na konci tohoto bodu nahrazena čárka 
spojkou „nebo“. V odst. 2 písm. b) bod 3 slovo „které“ je třeba 
nahradit slovem „která“. Text uvedený v tomto bodu („nejsou 
starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti“) navrhujeme pro 
větší srozumitelnost upravit. V odst. 4 písm. b) by měla být 
nahrazená čárka spojkou „nebo“ a obdobná úprava by měla být 

Akceptováno. 
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provedena v odst. 5. V odst. 6 by měla být tečka na konci písm. 
h) nahrazena spojkou „a“. V odst. 7 by měla být vypuštěna 
čárka před slovem „je“ a slovo „akcí“ nahrazeno slovem 
„akcích“.  

 233. Doporučující připomínka: 

V novelizačním bodě č. 44 by měla být v § 10b odst. 3 písm. d) 
na konci textu nahrazena čárka slovem „nebo“. Obdobná 
úprava by měla být provedena v odst. 4. 

Akceptováno. 

 234. Doporučující připomínka: 

V novelizačním bodě č. 44 by měla být v § 10c odst. 1 a 2 na 
konec textu doplněna na dvojtečka. 

Akceptováno. 

 235. Doporučující připomínka: 

V novelizačním bodě č. 57 a č. 67 by měla být vypuštěna 
mezera na začátku vkládaného, resp. vypouštěného textu. 

Akceptováno. 

ÚV - KOM 236. Zásadní připomínka: 

Předkladatel splnil částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 

 Výkaznictví k návrhu je zpracováno nedostatečně. 
Mnohá návrhem rušená ustanovení jsou totiž t. č. ministerstvem 
vykazována jako implementační. Pouhé zrušení daného 
ustanovení, které by nebylo přeneseno do jiného ustanovení 
českého práva (a nebylo náležitě vykázáno), by snížilo 
dosavadní míru transpozice, a dostalo by se tak do rozporu s čl. 

Akceptováno. 

Novelou provedené úpravy v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií (dále jen „zákon č. 406“), nesnižují dosaženou míru 
implementace relevantních předpisů EU ve smyslu čl. 15 odst. 2 
Metodických pokynů. Pokud dochází ke zrušení či nahrazení některých 
ustanovení zákona č. 406, ve většině případů se jedná o upřesnění 
věcného charakteru (tepelné čerpadlo, energetický audit, energeticky 
vztažná plocha), které v žádném případě nesnižuje míru transpozice a 
je v souladu s příslušnými předpisy EU, příp. se jedná o přesun 
ustanovení na jiné místo např. v návaznosti na doporučení zpracovaná 
v PENB. 

Dále uvádíme, že byla provedena kontrola znění novely zákona č. 406 
po vypořádání MPŘ, aby bylo zajištěno, že veškerá ustanovení, která 
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15 odst. 2 Metodických pokynů. 

Zdá se, že tento postup není předkladatelem zamýšlen. Pak je 
ale nutno vykázat jako implementační (v rámci nové 
implementace prováděné předloženým návrhem) i některá další 
ustanovení návrhu, resp. je nutno překontrolovat, zda skutečně 
všechny dosud vykazované náležitosti vykazované jako 
implementační novela rovněž zahrnuje.  

Příkladmo uvádíme: 

rušený § 2 odst. 1 písm. c) byl vykazován jako transpoziční vůči 
čl. 2 odst. 18 směrnice 2010/31/EU. Nově je převeden do § 2 
odst. 1 písm. j) návrhu, ten však není vykázán jako 
implementační. Nutno doplnit podtržení, rozdílovou a 
srovnávací tabulku, 

§ 2 odst. 1 písm. d) (dříve § 2 odst. 1 písm. e)) návrhu je 
vykazován jako implementační vůči čl. 2 odst. 4 směrnice 
2012/17/EU – definice (energetické) účinnosti. Při retranspozici 
nutno ustanovení jako transpoziční znovu vykázat (podtržení 
rozdílová tabulka, srovnávací tabulka), 

co se týče definic v § 2 dost. 2 návrhu, tak k nim je nutno 
poznamenat, že částečně plynou ze směrnice 2010/30/ES, 
která má být zrušena novým nařízením EU. I přesto jsou ale 
některé definice ponechány (viz definice informačního listu), 
některé naopak rušeny (viz definice jiných hlavních zdrojů). 
Tato různost není vyjasněna a je zmatečná – např. návrh 
nařízení EU termín „informační list výrobku“ definuje, tudíž 
zřejmě není správné jej v textu zákona ponechávat. Navíc ty 
novelizační body, které ruší příslušná ustanovení českého 
práva z důvodu, že původně ke směrnici 2010/30/ES 
transpoziční ustanovení nově návrh nařízení ruší, by měly být 
vykázány jako implementační vůči nařízení EU. Ty, které – ač je 
směrnice ruší – jsou v právním řádu ponechávány, by měly mít 
odůvodnění v důvodové zprávě, 

§ 5 návrhem nově vůbec není vykazován jako transpoziční, ač 

byla v zákoně č. 406 identifikována jako implementační, jsou v souladu 
s Legislativními pravidly vlády a Metodickými pokyny v této novele 
označena jako implementační. V této souvislosti uvádíme, že byly 
provedeny i související úpravy ve srovnávacích tabulkách. 

V případě úprav souvisejících se zrušením směrnice 2010/30/EU 
uvádíme, že předmětná ustanovení směrnice 2010/30/EU byla 
převzata do návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
stanoví rámec pro označování energetické účinnosti štítky a zrušuje 
směrnice 2010/30/EU (dále jen „nařízení“). Nařízení, po svém přijetí, 
bude dle čl. 288 Smlouvy o fungování EU přímo použitelné, přičemž 
některá ustanovení nařízení jsou z důvodu řádné aplikace nařízení 
adaptována do novely zákona č. 406. To se týká i některých definic, 
které jsou pro potřeby provádění nařízení i zákona č. 406 v tomto 
zákoně ponechány. Související zdůvodnění bylo doplněno do 
důvodové zprávy. Řádná aplikace nařízení do právního řádu ČR tak 
bude zaručena.     
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jej dříve již předkladatel jako transpoziční vykazoval zejména 
k čl. 10 odst. 1 směrnice 2010/31/ES, 

§ 6a je vykazován jako implementační k několika předpisům 
EU, zejména k čl. 14 a čl. 15 směrnice 2010/31/EU; rovněž § 7 
odst. 2 písm. e) je vykazován mj. jako implementační k čl. 7 
směrnice 2010/31/ES; je nutno potvrdit, že uvedená změna 
nesníží dosaženou míru transpozice (je například nově 
promítnuto v § 7a odst. 4 písm. f)?), resp. případně vůbec tato 
ustanovení nevykazovat jako transpoziční ve srovnávacích 
tabulkách; dále rušené ustanovení § 7 odst. 4 písm. e) je 
vykazováno jako implementační vůči čl. 4 směrnice 
2012/27/EU, tj. i zde je nutné potvrdit, že není snižována 
dosažená míra transpozice (resp. k uvedenému čl. směrnice 
vykázat ustanovení jiné), ustanovení § 8 není vykázáno jako 
implementační, ač z důvodové zprávy vyplývá, že je nutno 
úpravu, která je transpoziční ke směrnici 2010/30/ES zrušit, 
neboť bude nahrazena nařízením EU, které je t. č. ve stádiu 
návrhu. Nutno vykázat jako implementační k návrhu nařízení (t. 
j. využít celexové číslo návrhu nařízení, a relevantní ustanovení 
návrhu nařízení zanést i do rozdílové tabulky), 

§ 9 odst. 7 by zřejmě měl být vykázán jako implementační k čl. 
8 odst. 5 směrnice 2012/27/ES; stejně tak § 9 odst. 8 by měl být 
vykázán jako implementační k čl. 8 odst. 1 směrnice 
2012/27/ES, 

u § 10 je vykazováno špatné celexové číslo (správně má být 
32012L0027); navíc je t. č. vykazován i jako implementační vůči 
směrnici 2010/31/ES, 

§ 10a a § 10b je t. č. vykazován jako implementační k čl. 17 
směrnice 2010/31/ES. Je tak nutno potvrdit, že novelou není 
snižována dosažená míra implementace. 

§ 7a písm. f) je v návrhu podtrženo, ovšem není uveden celex a 
ustanovení není uvedeno ani v rozdílové tabulce. Není tak 
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jasné, jaké ustanovení práva EU je tímto implementováno. 

 237. Zásadní připomínka: 

Obecně k rozdílové tabulce: 

Je nutno vytknout, že rozdílová tabulka není chronologicky 
řazena (viz zejména str. 3-6). Toto je nutné opravit. 

Akceptováno. 

Rozdílová tabulka bude aktualizována dle finálního znění tak, aby body 
na sebe dle návrhu navazovaly. 

 238. Zásadní připomínka: 

Obecně k legislativní technice: 

Upozorňujeme překladatele, že legislativní technika, kterou 
použil u novelizačních bodů 9-11, je nestandardní a působí 
nepřehledně až zmatečně. Pokud předkladatel přečísluje 
jednotlivá písmena po každém jednotlivém zrušení písmene, 
nelze následně jednoznačně přiřadit vysvětlení v důvodové 
zprávě ke konkrétnímu ustanovení (písmenu). Standardně se 
zrušovaná ustanovení sloučí do jednoho novelizačního bodu a 
až poté se zbývající ustanovení přečíslují/přeznačí. 

Akceptováno. 

 239. Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrh adaptuje český právní řád na návrh nového nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro 
označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 
2010/30/EU. 
 
Návrhu se dále dotýkají tyto předpisy EU: 
   

- 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, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické 
náročnosti budov,  

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna. 
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- 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. 
 
 

Návrhu se dotýká též řízení o porušení povinnosti podle čl. 258 
Smlouvy o fungování Evropské unie č. 2016/2131. 

 240. Zásadní připomínky: 

Obecně: 

Návrh předpokládá mj. úpravy navazující na nové nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro 
označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 
2010/30/EU, které je t. č. ve stádiu návrhu – dle našich 
informací v prvním čtení v Evropském parlamentu. Nařízení je 
navíc velmi blanketní, neboť značné množství důležitých věcí 
týkajících se jeho rozsahu působnosti přenechává prováděcím 
aktům (mj. skupiny výrobků spadající pod povinnost označování 
energetickými štítky – viz čl. 12 návrhu nařízení). Je tudíž 
otázkou, zda se podaří všechny nejasnosti návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady projednat a zda je možno 
počítat s tím, že nařízení k 1. lednu 2018, tj. ke dni nabytí 
účinnost zákona, bude platné a použitelné. Pokud by tomu tak 
nebylo, hrozí, že transpoziční úprava ke směrnici 2010/30/EU, 
kterou návrh nařízení hodlá zrušit, vypadne z českého právního 
řádu před platností a použitelností nařízení – tj. dojde ke snížení 
dosavadní míry implementace. Tomu je nutno zabránit. 
 
Domníváme se, že uvedenému významnému riziku by bylo 
možno předejít např. prostřednictvím naformulování 
přechodných ustanovení, která by pro ta ustanovení návrhu, 
která se ruší/vkládají v návaznosti na budoucí nařízení EU, 
uvedla, že se použijí ve znění platném po nabytí účinnosti 
novely zákona až po nabytí platnosti/použitelnosti uvedeného 

Akceptováno. 

S ostatními přechodnými ustanoveními bude naformulováno i 
přechodné ustanovení k tomuto bodu. 
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nařízení EU. 

 241. Připomínka zásadní: 

K § 7a odst. 1 písm. d) návrhu: 
Ustanovení je měněno na základě výtek Evropské komise (viz 
formální upozornění v rámci řízení o porušení Smlouvy č. 
2016/2131 k provedení čl. 13 odst. 2 směrnice 2010/31/EU). 
Není-li to možno provést v rámci vlastního textu návrhu, 
požadujeme alespoň do důvodové zprávy uvést, co se bude 
požadovat za případy, ve kterých bude „budova často 
navštěvována veřejností“. 

Vysvětleno a akceptováno jinak. 

Jak je uvedeno v důvodové zprávě, jedná se o implementační 
ustanovení, které odpovídá znění uvedenému ve směrnici (je zde užit 
termín „často navštěvovaná veřejností“). Navíc v této věci je vedeno 
s ČR řízení o porušení smlouvy SFEU. 

Důvodová zpráva bude doplněna o rámcový výčet budov, které pod 
pojmem „často navštěvovaná veřejností“ spadají. 

 242. Připomínka zásadní: 

K § 7a odst. 4 písm. f) návrhu: 
Ustanovení se týká doporučených opatření ohledně „budovy“ 
jako celku. Čl. 11 odst. 2 směrnice 2010/31/EU ale mluví i o 
„ucelené části budovy“. Navrhujeme doplnit. 

Vysvětleno. 

To že se jedná i o ucelenou část vyplývá z definice PENB v § 2 odst. 1 
písm. m) zákona.  

 243. Připomínka zásadní: 

K § 7a odst. 8 návrhu: 
Ač předkladatel v důvodové zprávě uvádí důvod navrhované 
úpravy, je nutno ji zasadit do kontextu příslušné směrnice a 
uvést, o které ustanovení směrnice předkladatel toto omezení 
opírá. 

Vysvětleno. 

Jedná se zejména úpravu věcné správnosti a aplikace v praxi, kdy 
zpracování PENB pro ucelenou část neplní vždy účel, pro který by měl 
být zpracován. Dále tato úprava souvisí s výkladem definice ucelené 
části budovy ze směrnice, kde je uveden termín k „samostatnému 
používání“. Z tohoto důvodu není možné stanovit konkrétní ustanovení 
směrnice, protože je to postavené na výkladovém stanovisku 
předkladatele. 

 244. Připomínka zásadní: 

K 8 odst. 1 návrhu: 
Požadujeme vyjasnit, co bude upravováno v prováděcím 
právním předpise, který předpokládá odst. 1. Oblasti 
předvídané § 8 odst. 1 totiž mají být upraveny v přímo 

Vysvětleno. 

Prováděcím právním předpisem bude transponována směrnice Komise 
96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 
92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických 
štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost. Požadavky 
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použitelném předpise či v prováděcích aktech EU vydaných na 
jeho základě, není tudíž jasné, co by český prováděcí právní 
předpis měl upravovat. Kromě toho by i zmocnění pro český 
prováděcí právní předpis bylo příliš široké a zřejmě by 
z hlediska ústavního neobstálo. 

na energetické štítky pro ostatní skupiny výrobků jsou již upraveny 
přímo použitelnými předpisy EU (nařízení). 

 245. Připomínka zásadní: 

K § 8 odstavci 2 návrhu: 
Je nutno uvést, z jakého ustanovení práva EU povinnost 
dodavatele dodávat tištěný energetický štítek a informační list 
v českém jazyce vyplývá. Rovněž není jasné, proč se zde mluví 
pouze o tištěném energetickém štítku, když návrh nařízení 
mluví i o elektronické podobě energetického štítku (čl. 2 odst. 
13) návrhu nařízení). 

Akceptováno. 

Slovo „tištěné“ bude odstraněno´, čímž by ustanovení dostalo obecný 
charakter umožněno dodávat energetický štítek i v elektronické 
podobě. 

 246. Připomínka zásadní: 

K § 9 odst. 1 návrhu: 
Dáváme ke zvážení, zda výjimku týkající se malých a středních 
podniků, se kterou počítá směrnice 2012/27/ES v čl. 8 odst. 4, 
neprovést s odkazem na kritéria daná zákonem č. 47/2002 Sb., 
o podpoře malých a středních podniků. Kritéria pro „malé a 
střední podniky“ uvedená v § 9 odst. 1 nejsou s touto úpravou 
zcela shodná.  
Dále požadujeme vysvětlit, zda je řádně transponován 
požadavek čl. 8 odst. 6 směrnice 2012/27/ES, dle kterého jsou 
od požadavků čl. 4 směrnice osvobozeny podniky, které 
zavádějí systém hospodaření s energií nebo systém 
environmentálního řízení certifikovaný nezávislým orgánem 
podle příslušných evropských či mezinárodních norem, pokud je 
zajištěno, že příslušný systém řízení zahrnuje energetický audit 
na základě minimálních kritérií založených na zásadách 
stanovených v příloze VI. Kurzívou uvedené části čl. 8 odst. 6 
směrnice v návrhu nenalézáme. 

Vysvětleno viz vypořádání MSPministe. 

Požadavky na energetický audit jsou implementovány do vyhlášky č. 
480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. 
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 247. Připomínka zásadní: 

K § 9 odst. 8 písm. b) návrhu: 
Zřejmě má být odkázáno na odst. 7 písm. a) bodu 2., nikoliv 
odstavec 5. 

Akceptováno. 

Odkaz byl upraven. 

 248. Připomínka zásadní: 

K § 10 návrhu: 
Ustanovení je v rozdílové tabulce vykazováno jako 
implementační k čl. 8 odst. 1 směrnice 2012/27/ES. Ve 
srovnávacích tabulkách je ale úprava energetického specialisty 
vykazována jako implementační mj. k čl. 17 směrnice 
2010/31/ES. 
 

Žádáme vyjasnit, ve kterém ustanovení se odráží povinnost 
členských států uvedená v tomto článku směrnice zpřístupnit 
veřejnosti informace o odborné přípravě a o akreditacích. 
Členské státy dále mají zajistit, aby byly veřejnosti zpřístupněny 
buď pravidelně aktualizované seznamy kvalifikovaných nebo 
akreditovaných odborníků, nebo pravidelně aktualizované 
seznamy akreditovaných společností poskytujících služby 
takovýchto odborníků. To v návrhu nenacházíme. 

Akceptováno a vysvětleno. 

V rozdílové tabulce bude upraveno tak, že ustanovení § 10 je 
implementační k čl. 8 odst. směrnice 2012/27/EU a k čl. 17 směrnice 
2010/31/EU. 
 
Uvedené povinnosti jsou stanoveny v čl. 17 směrnice 2010/31/EU ve 3. 
odstavci: „Členské státy zpřístupní veřejnosti informace o odborné 
přípravě a o akreditacích. Členské státy zajistí, aby byly veřejnosti 
zpřístupněny buď pravidelně aktualizované seznamy kvalifikovaných 
nebo akreditovaných odborníků, nebo pravidelně aktualizované 
seznamy akreditovaných společností poskytujících služby takovýchto 
odborníků.“   

 249. Připomínka zásadní: 

K § 10 odst. 3:  
U předmětného ustanovení je třeba zohlednit, že na základě 
spolupráce při poskytování informací z evidence trestů mezi 
členskými státy EU, která byla provedena do zákona č. 
269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, může český rejstřík trestů – na 
základě žádosti oprávněné osoby – poskytovat přímým 
dožádáním seznam odsouzení z evidence trestů jiného 
členského státu. Tak jako v jiných obdobných případech je proto 
vhodné doplnit znění, které vyhoví možnosti osoby obstarat si 
potvrzení přímo v ČR bez nutnosti cestovat do jiného členského 

Akceptováno. 

Bude doplněn text: 

„Cizinec nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí doloží 
bezúhonnost také dokladem obdobným výpisu z rejstříku trestů 
vydaným státem, jehož je občanem, nebo výpisem z evidence Rejstříku 
trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci 
trestů členského státu, jehož je občanem; v případě, že stát výpis 
obdobný výpisu z rejstříku trestů nevydává, učiní cizinec nebo příslušný 
orgán právnické osoby se sídlem v zahraničí čestné prohlášení před 
příslušným správním nebo soudním orgánem tohoto státu. Výpis z 
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státu, např.: Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného 
členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu 
bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo 
dokladu o bezúhonnosti vydaného příslušným orgánem jiného 
členského státu Evropské unie doložit bezúhonnost výpisem 
z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou 
zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie, 
a to s odkazem na zákon č. 269/1994 Sb. Nutno tuto variantu 
do návrhu doplnit. Pro inspiraci viz např. obdobná ustanovení v 
§ 5 zákona č. 247/2014 Sb., či § 85e odst. 4 zákona č. 49/1997 
Sb. 

Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí 
být starší 3 měsíců.“. 

 250. Připomínka zásadní: 

K § 10c odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. c) návrhu: 
Pokud není záměrem předkladatele zúžit udělování oprávnění 
energetického specialisty pouze na domácí fyzické či právnické 
osoby (což by mělo za následek rozpor s unijní svobodou 
pohybu), pak je nezbytné u fyzických osob doplnit za „adresa 
místa trvalého pobytu“ též např. „nebo adresa bydliště“ a 
podobně u právnických osob doplnit za „identifikační číslo 
osoby“ dodatek „bylo-li přiděleno“. 

Akceptováno. 

 

 251. Připomínka zásadní: 

K § 10b návrhu: 
Zápis energetického specialisty do seznamu energetických 
specialistů se zřejmě bude týkat jen „českých“ energetických 
specialistů, nikoliv rovněž osob vykonávajících takové činnosti 
v jiném členském státě (viz § 9/7/a)/2. návrhu), resp. z odst. 3 
uvedeného ustanovení plyne, že se tak bude dít jen pro „české“ 
energetické specialisty. Je nutno vyjasnit, jak bude naplněn čl. 
17 směrnice 2010/31/EU, dle kterého „členské státy zajistí, aby 
byly veřejnosti zpřístupněny buď pravidelně aktualizované 
seznamy kvalifikovaných nebo akreditovaných odborníků, nebo 
pravidelně aktualizované seznamy akreditovaných společností 

Akceptováno. 

Bude upraven § 11 Působnost ministerstva o pravomoc uznávat 
kvalifikace a vést seznamy osob, kterým byla uznána kvalifikace. 
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poskytujících služby takovýchto odborníků“ i v případě 
„zahraničních“ energetických specialistů. 

 252. Připomínka zásadní: 

K § 10e odst. 2 a 4 návrhu: 
Předmětná ustanovení mají transponovat definice uvedené v čl. 
2 směrnice 2010/27/EU. Směrnice však obsahuje definice 
pouze „energetické služby“ a „smlouvy o energetických 
službách“. Pokud se tak tedy jedná o navrhované „energetickou 
službu se zaručeným výsledkem“ a s ní související „smlouvu o 
energetických službách se zaručeným výsledkem“, tyto by 
neměly být vykazovány jako implementační. Dáváme však na 
zvážení, zda předmětné definice nespojit a nezjednodušit, 
potom by doplnění definice o specifikaci „zaručeného výsledku“ 
mohlo být součástí transponované úpravy. 

Akceptováno. 

Energetická služba se zaručeným výsledkem nebude uváděna jako 
transpoziční. 

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

253.  Připomínka k § 2 odst. 1 písm. c) 

Navrhujeme použít definici pojmu „energetický audit“ v souladu 
s definicí podle čl. 2 bodu 25 směrnice 2012/27/EU, aby byla 
naplněna správná transpozice směrnice. 
Odůvodnění: 
V předloženém návrhu definice energetického auditu je podle 
našeho názoru značně zavádějící pojem „systematická 
kontrola“, který evokuje to, že se jedná o neustálý neboli 
kontinuální proces (v praxi je i v tomto smyslu používán), což v 
tomto případě není pravda. Vedle toho v předloženém návrhu 
definice absentuje to, že se při provádění auditu musí primárně 
získat informace „o stávajícím užití a spotřebě energie v 
energetickém hospodářství“ a teprve následně lze provést jejich 
analýzu, na základě nichž lze identifikovat a kvantifikovat 
možnosti nákladově efektivní úspory energie.  
Jako vhodnější se nám jeví použití definice energetického 
auditu přímo ze směrnice 2012/27/EU. 
Energetickým auditem se podle navrhovaného znění zákona 
rozumí „systematická kontrola a analýza užívání a spotřeby 
energie v energetickém hospodářství, která umožní identifikovat 

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 
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a kvantifikovat možnosti nákladově efektivní úspory“. 
Energetický audit by neměl mít za cíl kontrolu, ale mělo by se 
jednat pouze postup pro zjištění o profilu energetický spotřeby 
hospodářství, takže se jedná maximálně o analýzu, ale nikoliv 
kontrolu, jak je navrhováno. 

 Připomínka k § 2 odst. 1 písm. r) 

Požadujeme slova „s požadovanou vnitřní výpočtovou teplotou 
v celé budově“ v zájmu jednoznačnosti přeformulovat 
následovně: 
V § 2 odst. 1 písmeno s) zní: 
„r) celkovou energeticky vztažnou plochou vnější půdorysná 
plocha všech prostorů v celé budově, pro které se stanovují s 
upravovaným vnitřním prostředím požadované vnitřní výpočtové 
teploty v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí 
obálky budovy,“. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že pro různé prostory jsou technickou 
normou stanoveny různé výpočtové teploty (koupelny vs. 
obytné místnosti apod.), není dle našeho názoru vhodné použít 
dikci „s požadovanou vnitřní výpočtovou teplotou“, to by mohlo 
vést k výkladu, že v celé budově bude jedna vnitřní výpočtová 
teplota. 

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 

 

 Připomínka k § 2 odst. 2 písm. c) 

Navrhujeme do definice energetického štítku zohlednit 
klasifikaci tříd A+, A++ a A+++ podle směrnice 2010/30/EU. 
Dále navrhujeme část věty „za účelem informovat zákazníky o 
energetické účinnosti a spotřebě energie,“ přesunout do 
důvodové zprávy, vzhledem k tomu, že nemá normativní 
charakter. 
V § 2 odst. 2 písmeno c) zní: 
„c) energetickým štítkem grafické vyobrazení v tištěné nebo 
elektronické podobě obsahující uzavřenou stupnici 7 tříd A až 
G, kterým odpovídá míra energetické úspory; vyžaduje-li to 
technologický pokrok, lze klasifikaci doplnit dalšími třemi třídami 
s označením A+, A++ a A+++, přičemž celkový počet tříd bude 

Vysvětleno. 

Nařízení, které nahradí směrnici 2010/30/EU již nepočítá se stupnicí +. 
Stupnice již bude pouze ve škále A – G. Toto zjednodušení bylo 
z jedním z cílů nového nařízení. 

Aby nedošlo k nesouladu EU a národní legislativy bude v tomto směru 
naformulováno přechodné ustanovení. 
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omezen na 7, pokud nebudou používány ještě další třídy,“. 
Odůvodnění: 
Původně navržená definice energetického štítku není v souladu 
se směrnicí, viz Směrnice 2010/30/EU čl. 10 bod 4 písm. d). 

 254. Připomínka k § 5 odst. 1 

Požadujeme upravit text následovně:  
(1) Státní program na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných a druhotných zdrojů energie (dále jen "Program") 
je dokument vyjadřující cíle v oblasti zvyšování účinnosti užití 
energie, snižování energetické náročnosti a rozvoje využití 
zvyšování energetické účinnosti s využitím kombinované výroby 
elektřiny a tepla, obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu 
se schválenou státní energetickou koncepcí a zásadami 
udržitelného rozvoje3).  
Odůvodnění:  
Zvyšování energetické účinnosti s využitím obnovitelných a 
druhotných zdrojů nedává fyzikálně smysl. Naopak využitím 
obnovitelných zdrojů se může celková účinnosti i snižovat, je 
proto vhodnější zachovat stávající znění se slovem „využití“. 

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 

 

 255. Připomínka k § 5 odst. 3 

Navrhujeme ponechat v textu přesné vymezení, v jaké 
periodicitě, jakým subjektům (vládě) jsou předkládány v souladu 
s programovou dokumentací výsledky naplňování Programu. Z 
navrhované novely není zřejmé, v jakých lhůtách a komu (zda 
vůbec) bude ministerstvo předkládat vyhodnocování naplňování 
programu 

Vysvětleno. 

Přesné vymezení neumožňovalo dostatečnou flexibilitu programu. 
Vzhledem k tomu, aby nemuselo docházet k novelám zákona při 
změněn programové dokumentace, považujeme za účelné uvést 
ustanovení s odkazem na programovou dokumentaci. Hodnocení 
programů, tzn. také EFEKTu je prováděno v rámci materiálu týkajících 
se Národního akčního plánu energetické účinnosti. 

 256. Připomínka k § 6 odst. 1 

Do stávajícího navrhovaného znění navrhujeme za slova „nebo 
při“ vložit slova „podstatné rekonstrukci vedoucí ke“ a druhou 
větu ve znění: „Za podstatnou rekonstrukci se považuje 
rekonstrukce, jejíž náklady přesáhnou 50 % investičních 
nákladů na novou srovnatelnou výrobnu.“. 

Vysvětleno a akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKUFR2E6)



Stránka 142 (celkem 153) 

V § 6 odstavec 1 zní: 
„(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné 
energie2) je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u 
nichž se provádí změna dokončené stavby4) při výstavbě nové 
výrobny elektřiny nebo tepelné energie nebo při podstatné 
rekonstrukci vedoucí ke změně technických parametrů výroby 
elektřiny nebo tepelné energie existující výrobny, zajistit 
alespoň minimální účinnost užití energie výroben elektřiny nebo 
tepelné energie stanovenou prováděcím právním předpisem. Za 
podstatnou rekonstrukci se považuje rekonstrukce, jejíž náklady 
přesáhnou 50 % investičních nákladů na novou srovnatelnou 
výrobnu.“. 
Dále doporučujeme doplnit důvodovou zprávu o bližší 
specifikaci, o jaké technické parametry se jedná. 
Odůvodnění: 
V případě změny technických parametrů by mělo jít o dosažení 
energetické účinnosti pouze té části, která se týká měněných 
technických parametrů (případně s posouzením technické, 
funkční a ekonomické proveditelnosti – analogicky k 
požadavkům Směrnice 2010/31/EU (čl. 7)). 
Podle našeho názoru by povinnost zajištění minimální účinnosti 
u stávajících výroben měla být spojena s podstatnou 
rekonstrukcí, což by zároveň korespondovalo s účelem 
směrnice 2012/27/EU a zabránilo by to tomu, že bude nutné 
zajišťovat minimální účinnost v neodůvodněných případech 
(např. při pouhé náhradě kotle kotlem s vyšší účinností by 
mohlo být vyžadováno zvýšení účinnosti v celém procesu 
výroby elektřiny, tedy i na turbíně). 
Z navrženého ustanovení není zřejmé, které technické 
parametry jsou v těchto případech posuzovány (instalovaný 
výkon elektrický, tepelný, parametry teplonosné látky apod.). 
Jde např. o úpravu vodního hospodářství, které je nezbytné pro 
výrobu elektřiny? Jde o ekologické investice, které ovlivňují 
výrobu elektřiny? Proto považujeme za důležité zpřesnění této 
problematiky alespoň v důvodové zprávě. 

 257. Připomínka k § 6 odst. 2 

Požadujeme celý odst. 2 přeformulovat následovně: 

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 
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„Stavebník nebo vlastník rozvodného tepelného zařízení je 
povinen u nově zřizovaných rozvodných tepelných zařízení a u 
rozvodných tepelných zařízení, u nichž se provádí změna 
dokončené stavby spočívající ve změně teplonosné látky, 
zajistit účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním 
předpisem.“ 
Odůvodnění:  
Návrh slaďuje pojmy s energetickým zákonem, který používá 
pojem „rozvodné tepelné zařízení“, který se týká i rozvodu 
chladu, který potom není potřeba zvlášť zmiňovat. Dále je 
nahrazen nejasný pojem „účinnost užití rozvodů energie“ a 
provedena specifikace, o jakou změnu dokončené stavby se má 
jednat. 

 

 258. Připomínka k § 6a odst. 1, § 12 odst. 1 písm. 
d) a § 12a odst. 1 písm. f) 

Navrhujeme za slovo „20 kW“ doplnit slova „, které slouží k 
vytápění budovy,“ 
V § 6a návětí odstavce 1 zní: 
„(1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW, 
které slouží k vytápění budovy, a příslušných rozvodů tepelné 
energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek5) 
povinen“. 
Obdobně pak v § 12 odst. 1 písm. d) a § 12a odst. 1 písm. f). 
Odůvodnění: 
Jedná se o uvedení do souladu se Směrnicí 2010/31/EU, čl. 14 
odst. 1, jež stanovuje nezbytná opatření k zavedení pravidelné 
inspekce přístupných částí soustav používaných k vytápění 
budov, jako jsou zdroje tepla, řídicí systémy a oběhová 
čerpadla, s kotli se jmenovitým výkonem pro účely vytápění 
budov vyšším než 20 kW. Směrnice neukládá povinnost tímto 
způsobem revidovat zařízení, která jsou součástí výroben 
elektřiny nebo tepla. V českém právním řádu je problematika 
kontrol těchto zařízení navíc řešena již v rámci jiného právního 
předpisu (zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru 
nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů). Jejich 
kontrola dle vyhlášky č. 194/2013 Sb. ze strany energetického 
specialisty v intervalu 1x za 10 let (u kotlů do 100 kW) nebo 1x 

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKUFR2E6)



Stránka 144 (celkem 153) 

za 4 roky (u kotlů nad 100 kW) nemá žádnou přidanou hodnotu. 
Přitom z výše zmíněné vyhlášky na základě způsobu provádění 
kontrol a zejména dle obsahu zprávy o kontrole je zřejmé, že 
jde o kotle určené k vytápění budov, neboť povinnými údaji 
zprávy mimo jiné jsou: 
a) identifikační údaje o budově, kotli a rozvodech tepelné 
energie, 
b) podrobný popis budovy, kotle a rozvodů tepelné energie. 
Proto navrhujeme výše uvedené zpřesnění, aby bylo 
jednoznačné, že jde o kontroly kotlů pro vytápění budov v 
souladu se zněním prováděcí vyhlášky. 

 259. Připomínka k § 6a odst. 3 písm. a) a b 

V souvislosti s připomínkou č. 6 navrhujeme následující 
doplnění: 
V § 6a odst. 3 písmena a) a b) zní: 
„a) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné 
energie, které nejsou předmětem licence na výrobu tepelné 
energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního 
právního předpisu2) s výjimkou případů podle písmene b), 
může provádět pouze příslušný energetický specialista podle § 
10 odst. 1 písm. c) nebo osoba podle písmene d), 
b) kontrolu provozovaných kotlů, které jsou součástí výrobny 
tepelné energie, na jejíž provoz byla udělena licence na výrobu 
tepelné energie podle zvláštního právního předpisu2), a 
kontrolu příslušných rozvodů tepelné energie, které jsou 
předmětem licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního 
právního předpisu2), provádí držitel této licence na výrobu 
tepelné energie a držitel licence na rozvod tepelné energie,“ 
Odůvodnění:  
V českém právním řádu je problematika kontrol zařízení, která 
jsou součástí výroben elektřiny nebo tepla řešena v rámci jiného 
právního předpisu (zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném 
dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů). 
Při splnění podmínek stanovených tímto právním předpisem a 
jeho prováděcími předpisy pro kontrolu energetických zařízení 
má držitel licence dostatečnou kvalifikaci pro povinné kontroly 

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 
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kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie 

 260. Připomínka k § 9 odst. 1 

V § 9 odst. 1 čtvrtá věta zní: 
„Povinnost zpracovat audit 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) nebo má zaveden a akreditovanou osobou 
certifikován systém environmentálního řízení podle české 
harmonizované normy upravující systémy environmentálního 
managementu20), jehož rozsah odpovídá rozsahu 
zpracovaného auditu.“ 
 
Odůvodnění:  
Navrhované znění je plně v souladu s požadavky směrnice 
2012/27/EU (čl. 8, odst. 5) a není nutné tyto požadavky dále 
zpřísňovat. Další zpřísnění by naopak mohlo mít negativní vliv 
na nákladovou efektivitu požadovanou ve směrnici 2012/27/EU 
(čl. 8, odst. 4). 
Doporučujeme ponechat stávající znění, tedy výjimku z 
povinnosti zpracovat energetický audit pro podniky, které mají 
environmentální systém řízení, a byl proveden energetický 
audit, v souladu se směrnicí.  
Na základě změny 103/2015 Sb., která nabyla účinnosti 1. 7. 
2015 některé společnosti, zavedly a certifikovaly systém EnMS. 
K získání certifikátu vynaložily značné úsilí i finanční prostředky 
a uzavřely s certifikační společností smlouvu na 3 roky k 
provedení dozorových auditů. S ohledem na uvedené 
požadujeme ponechat stávající možnost certifikace podle 
EnMS. V případě, že by tento systém v legislativě zachován 
nebyl, požadujeme odklad účinnosti tohoto ustanovení alespoň 
o 3 roky, to je do vypršení doby platnosti již získaného 
certifikátu. 
Slova „, jehož rozsah odpovídá rozsahu zpracovaného auditu.“ 
navrhujeme vypustit pro jejich nadbytečnost. 

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 

 

 261. Připomínka k § 9a odst. 6 Akceptováno. 
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Požadujeme vypustit slovo „b),“ 
Odůvodnění: Pro posouzení možnosti zavedení výroby KVET v 
nové výrobně elektřiny není širší součinnost zapotřebí. 

 262. Připomínka k § 12 odst. 1 písm. c) 

Nahradit písm. c) následujícím: „c) jako stavebník nebo vlastník 
rozvodného tepelného zařízení nezajistí účinnost užití energie v 
rozvodném tepelném zařízení podle §6 odst. 2,“ 
Odůvodnění: Uvedení do souladu s navrženou úpravou §6 odst. 
2 

Akceptováno. 

 263. Připomínka k § 12a odst. 1 písm. d) 

Nahradit písm. d) následujícím: „d) jako stavebník nebo vlastník 
rozvodného tepelného zařízení nezajistí účinnost užití energie v 
rozvodném tepelném zařízení podle §6 odst. 2,“ 
 
Odůvodnění: Uvedení do souladu s navrženou úpravou §6 odst. 
2. 

Akceptováno. 

 264. V § 7 odst. 1 písm. a) navrhujeme odstranit 
datum. 

V § 7 odst. 1 písm. b) navrhujeme vypustit slova „a jejíž celková 
energeticky vztažná plocha bude“ a dále body 1, 2 a 3. 
V § 7a odst. 1 písm. b) navrhujeme vypustit slova „od 1. 
července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší 
než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky 
vztažnou plochou větší než 250 m2“. 
V § 7a odst. 2 písm. a) bod 3., odst. 3 písm. a) bod 2., písm. b) 
bod 2. a písm. c) bod 2. vypustit slova „od 1. ledna 2016“. 
Odůvodnění: 
K datu nabytí účinnosti zákona již uvedené části nebudou 
aktuální a je možné je odstranit. Povinnost splnění požadavků 
na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie se bude od 1. 1. 2018 týkat všech nových budov orgánů 

Vysvětleno. 

Ustanovení není možné vypustit, protože by tím došlo nepřímo ke 
zrušení dané povinnosti a nemožnosti kontrolního orgánu dohlížen na 
plnění zákona o hospodaření energií a vymáhat jeho plnění. 
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veřejné moci atd. 

 265. V § 9a odst. 1 písm. a) nahradit slova 
„vyšším než 200 kW“ slovy „200 kW a vyšším“ 

Odůvodnění: 
Vzhledem ke znění odst. 2 písm. a) zákon v současné době 
vůbec nepokrývá instalovaný tepelný výkon 200 kW 

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 

 

 266. Obecně 

Navrhovaná novela neobsahuje žádná přechodná ustanovení. 
Skutečně nebudou potřeba, když např. energetický audit úplně 
mění charakter? 
Upozorňujeme rovněž, že otázka kontrol kotlů a klimatizací v 
budovách ještě není definitivně uzavřena. Zatímco první 
neoficiální návrh revize EPBD předpokládal zrušení odst. 14, 
15, 16; v oficiálním návrhu z 30.11. 2016 jsou kontroly 
požadovány buď tak jako dosud, nebo (nově) je připuštěno 
alternativní řešení: bez kontrol, ale pouze za podmínky 
automatizace budovy a sledování a řízení spotřeb. 

Akceptováno. 

Budou doformulována přechodná ustanovení k povinnosti zpracovat 
energetický audit, pro energetické specialisty a k účinnosti 
ustanoveních týkajících se štítkování výrobků spojených se spotřebou 
energie. 

 267. K § 2 odst. 2 písm. d) 

Doporučujeme následující znění: „informačním listem 
normalizovaný přehled informací týkající se výrobku spojeného 
se spotřebou energie v tištěné nebo elektronické podobě,“  

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 

 

 268. K § 5 odst. 1, a 2 

Je nezbytné spolu s navrhovanými vypouštěnými slovy vypustit 
i spojku „a“. 

Vysvětleno. 

Vynecháním spojky by došlo k pravopisné nesprávnosti věty. 

 269. V § 9 odst. 6 nahradit slovo „při“ slovem 
„po“ 

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že změna je vyhodnocována za 
2 roky, je logické, že k ní došlo po změně energetického 

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 
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hospodářství a nikoliv při jeho změně. 

 270. V § 10 odst. 6 písm. g) vypustit slova „nebo 
fyzické osobě“ 

Odůvodnění: Majetkovou účast ve fyzické osobě náš ústavní 
pořádek naštěstí zatím nepřipouští. 

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 

 

 271. K § 10 odst. 7 

Je nezbytné slovo „akcí“ nahradit slovem „akcích“. 

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 

 

 272. V § 10 odst. 12 nahradit slovo „jím“ slovem 
„jí“ 

Odůvodnění: Gramatická oprava textu. 

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 

 

 273. K § 10a odst. 4 

Dle našeho názoru se nám jako vhodnější jeví následující 
jednoznačnější znění: „Výběr vzdělávacích akcí je prováděn 
minimálně dvakrát za kalendářní rok odbornou komisí 
jmenovanou Státní energetickou inspekcí podle pravidel 
stanovených prováděcím právním předpisem.“ 

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 

 

 274. K § 10a odst. 5 

V zájmu zachování jednoznačnosti doporučujeme upravit 
ustanovení tak, aby bylo jednoznačně stanoveno, co se má 
učinit se seznamem vzdělávacích akcí. 

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 

 

 275. V § 10b odst. 3 písm. a) 

Navrhujeme odstranit text „3,“ pro jeho nadbytečnost. 

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 
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 276. V § 10e odst. 2 

Je nezbytné v pořadí druhé slovo „stanovená“ nahradit slovem 
„stanovené“. 

Akceptováno ve znění vypořádání HK ČR. 

 

Ministerstvo pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu 

277. Zásadní připomínky: 

K bodu 31 (předkládání i neověřené kopie PENB): 

Materiál nediskutuje rizika předkládání neověřené kopie PENB 
pro naplnění účelu zákona (např. jeho pozměnění za účelem 
klamání spotřebitele). Možnost předkládání neověřené kopie 
PENB je odůvodněna výhradně administrativní a finanční 
náročností vidimace PENB při jeho každém předložení. Tato 
obava je relevantní v případě předkládání ověřené kopie PENB 
v listinné podobě. PENB je však možné předávat také  
elektronicky jako autorizovanou konverzi podle zákona č. 
300/2008 Sb. V takovém případě je konverz (ověření) 
dokumentu jednorázovou záležitostí. Problém je řešitelný bez 
změny zákona, naopak změna zákona otevírá mnohá rizika. 
Požaduji bod vypustit. 

Vysvětleno. 

Rizika jsou snížena díky funkční databázi ENEX, kde každý specialista 
vkládá jím zpracovaný dokument nebo alespoň jeho část. Díky 
jedinečnému evidenčnímu číslu, které každý dokument má a je mu 
přiřazen v databázi ENEX je možné dokumenty identifikovat. Díky této 
databázi je zefektivněna i činnost Státní energetické inspekce. 
Nedomníváme se, že autorizovanou konverzí by došlo ke snížení 
finanční náročnosti. 

Jedná se o výrazné snížení administrativní zátěže pro majitele budov a 
podnikatele. 

 278. Doporučující připomínka: 

K části 32 (povinnost správce předat průkaz vlastníku jednotky): 

Platné znění zákona i připomínkovaný návrh důsledně odlišují 
mezi slovy „průkaz“, „jeho ověřená kopie“ a „jeho kopie“. 
Navrhované ustanovení, kdy má být vlastníkovi jednotky předán 
originál průkazu, což není v praxi reálné ani nutné z hlediska 
dalšího postupu (předložení průkazu nebo je ověřené/prosté 
kopie). Doporučuji přeformulovat. 

Akceptováno. 

Bude upraveno ve znění předchozích ustanovení „průkaz nebo jeho 
kopii“. 

 279. Zásadní připomínky: k  závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Akceptováno. 
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Požadujeme v celé ZZ RIA (tj. ve všech jejích jednotlivých 
částech) zachovat jednotné členění dle dílčích segmentů 
navrhované úpravy  
(v rozsahu všech podstatných věcných změn). ZZ RIA ve své 
stávající podobě (kdy je většina věcných změn popsána jen 
v některých jejích částech, popř. jsou v nich nevhodně smíšeny) 
neumožňuje pro každý z těchto segmentů sledovat logickou linii 
od problému přes cíl ke stanovení a vzájemnému porovnání 
alternativních možností řešení problému/dosažení cíle, a neplní 
tudíž svůj základní účel.  

 280. Zásadní připomínky: k  závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Požadujeme v části návrh variant řešení  

a) popsat varianty prostřednictvím jejich konkrétního věcného 
obsahu,  
tj. podstaty navrhované změny (nikoli formou odkazu na úpravy 
normativního textu typu nahrazení § 9 novým zněním, bez 
specifikace původního i nového znění, který je naprosto 
nepřehledný), a to v neutrální podobě (bez předjímajícího 
hodnocení typu „věcně správné nastavení“ či hodnocení – navíc 
z věcného hlediska zcela irelevantního – nevhodnosti časté 
novelizace živnostenského zákona) 

b) v návaznosti na předchozí připomínku přestrukturovat 
vymezení variant tak, aby se vztahovaly k jedinému segmentu 
navrhované úpravy  
(a umožňovaly tak vzájemné porovnání), tj. vymezit samostatné 
soubory variant k  segmentům vymezení „velkého“ podnikatele 
a minimální hranice spotřeby zakládající povinnost 
energetického auditu pro malé a střední podnikatele (které jsou 
v této části spojeny v segmentu energetický audit, ačkoli spolu 
nesouvisejí) a obdobně i k segmentům udělování oprávnění 

Akceptováno. 
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právnickým osobám a vzdělávání v dosavadním segmentu 
energetičtí specialisté.  

 281. Připomínky: k  závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Doručujeme u shrnutí ZZ RIA  

      a) omezit se pouze na relevantní údaje (tak, aby shrnutí 
odpovídalo svému účelu, tj. poskytovalo stručnou a přehlednou 
představu  
o obsahu vyhodnocení v ZZ RIA) a odstranit z jednotlivých 
kolonek dlouhé a nesouvisející pasáže textu (např. u dopadů na 
podnikatelské prostředí mají být agregované dopady na 
podnikatele, nikoli podrobný popis vývoje právní úpravy, která 
tyto dopady zakládá) 

      b) zohlednit všechny dopady vyvolané navrhovanou úpravou 
(např. u dopadů na podnikatelské prostředí chybí náklady 
malých a středních podnikatelů na energetický audit v důsledku 
snížení minimální hranice spotřeby pro jeho obligatorní 
provádění, náklady energetických specialistů na rozšíření 
rozsahu povinného vzdělávání apod.; vylučují se dopady na 
životní prostředí, které lze – alespoň v nepřímé podobě – 
u regulace daného obsahu předpokládat) a kde je to možné 
(přinejmenším v rozsahu, kde je příslušná kvantifikace již 
obsažena ve vlastní ZZ RIA), je i kvantifikovat 

c) opravit nesprávný údaj, že navrhovaná úprava nejde nad 
rámec požadavků evropských předpisů (některé části 
navrhované úpravy, zejména celý stávající segment energetičtí 
specialisté, nejsou implementační) 

Neakceptováno. 

 282. Připomínky: k  závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Akceptováno. 
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Doporučujeme v příslušné části ZZ RIA řádně definovat  
a popsat problémy řešené navrhovanou úpravou (v jejích 
jednotlivých segmentech, včetně těch doplněných na základě 
první zásadní připomínky) a odůvodnit její nezbytnost. Tj. 
korektně vymezit povahu problému (jako ilustrativní příklad: u 
segmentu udělování oprávnění energetického specialisty 
právnickým osobám není vůbec zřejmé, v čem konkrétně je 
spatřován problém, tj. proč není postih fyzických osob jakožto 
fyzických osob nezávisle na tom, zda působí v rámci právnické 
osoby, shledáván dostatečným; podrobnější popis zařazený  
do zhodnocení rizika nasvědčuje tomu, že „problém“ ve 
skutečnosti spočívá v nesprávném postupu příslušných orgánů 
pokoušejících se sankcionovat jinou než zodpovědnou osobu - 
což je ovšem stěží problém vyžadující legislativní změnu), jeho 
rozsah a závažnost a podložit toto vymezení dostatečnými 
empirickými fakty (které zcela absentují). 

 283. Připomínky: k  závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Doporučujeme v příslušné části ZZ RIA (u všech segmentů 
navrhované úpravy s výjimkou čistě implementačních) popsat 
skutečný cílový stav (spočívající v dosažení určité hodnoty či 
reálné změně v postavení dotčených subjektů), jehož vymezení 
je nezbytné pro hodnocení vhodnosti zvoleného řešení oproti 
jeho alternativám  
(z hlediska jejich způsobilosti daného cíle dosáhnout) i 
následného hodnocení jeho fungování v praxi. Ve stávající 
podobě daná část jakožto cílový stav vesměs popisuje obsah 
navrhované úpravy (čímž současně nepřípustně determinuje 
volbu řešení), popř. řešený problém.  

Akceptováno. 

 284. Připomínky: k  závěrečné zprávě Akceptováno. 
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z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Doporučujeme u přezkumu účinnosti regulace uvést konkrétní 
indikátory, podle nichž bude posuzována účinnost navržené 
právní úpravy,  
tj. naplnění jejích cílů, popř. její nezamýšlené důsledky. 

 

V Praze dne 25. května 2017 

Vypracoval: Ing. Hana Schvarczová Podpis: 
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	Část K obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné zcela přepracovat. Tato připomínka je zásadní.
	Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů. Tvrzení důvodové zprávy je zcela mimo realitu: „Ochrany soukromí se navrhovaná právní úprava netýká. Nevynucuje ani nepředpokládá zpracovávání osobních údajů.“ Ve skutečnosti se v § 10 reguluje zpracování osobních údajů energetického specialisty, a to včetně citlivých, zejména v odstavci 3 a 6 písm. d). V § 10c se zřizuje seznam energetických specialistů, což je netypičtější zpracování osobních údajů, jaké si lze představit.
	K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů.
	Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek).
	Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu.
	Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů.
	Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít.
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