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Čl. I. bod 1 V § 2 odst. 1 písmeno c) zní:  

„c) 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 teplotovou hladinou a předává jej do prostředí s vyšší teplotovou hladinou proti 

směru jeho přirozeného sdílení,“ 

32010L0031 Článek 2, 

odst. 18 

„tepelným čerpadlem“ stroj, přístroj nebo zařízení, které 

přenáší teplo z přirozeného prostředí, jako je ovzduší, voda 

nebo půda, do budov nebo průmyslových zařízení tím, že 

obrací přirozené sdílení tepla, takže se teplo přenáší z 

prostředí s nižší teplotou do prostředí s vyšší teplotou. V 

případě reverzibilních tepelných čerpadel může jít rovněž o 

sdílení tepla z budovy do přirozeného prostředí; 

Čl. I. bod 3 V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „energetických procesů“ nahrazují slovy „nakládání s energií“ a slovo 

„procesu“ se nahrazuje slovy „způsobu nakládání s energií“. 

32012L0027 Článek 2, 

odst. 4 

"energetickou účinností" poměr výstupu ve formě výkonu, 

služby, zboží nebo energie k množství vstupní energie; 

Čl. I. bod 4 V § 2 odst. 1 písm. h) se slova „, které má funkci chlazení“ zrušují. 

 

32010L0031 Článek 2, 

odst. 15 

„klimatizačním systémem“ kombinace prvků, které jsou 

potřebné pro vnitřní úpravu vzduchu, při níž je teplota 

regulována nebo může být snižována; 

Čl. I. bod 5 V § 2 odst. 1 písmeno n) zní: 

„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, jehož výstupem je 

písemná zpráva,“. 

32012L0027 Článek 2, 

odst. 25 

"energetickým auditem" systematický postup za účelem 

získání dostatečných znalostí o stávajícím profilu energetické 

spotřeby určité budovy či skupiny budov, průmyslového nebo 

obchodního provozu nebo zařízení a soukromé nebo veřejné 

služby, který identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově 

efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních; 

Čl. I, bod 6 V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene p) doplňují slova „za účelem vytápění nebo chlazení“. 32010L0031 Článek 2, 

odst. 1  

„budovou“ zastřešená stavba se stěnami, v níž se používá 

energie k úpravě vnitřního prostředí; 

Čl. I, bod 7 V § 2 odst. 1 písm. r) se slovo „vnější“ zrušuje a slova „s upravovaným vnitřním prostředím“ se 

nahrazují slovy „v budově, pro které se stanovují požadované vnitřní výpočtové teploty“. 

32012L0027 Článek 2, 

odst. 10 

"celkovou užitnou podlahovou plochou" podlahová plocha 

budovy nebo části budovy, v níž se používá energie k úpravě 

vnitřního prostředí; 

Čl. I, bod 8 V § 2 odst. 1 písm. w) se slovo „je“ nahrazuje slovy „by měla být“. 

 

32010L0031 Článek 2, 

odst. 2 

„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; 
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Stránka 2 (celkem 13) 

Čl. I, bod 13 V § 5 odst. 1 se slova „a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie“ zrušují a slovo „využití“ 

se nahrazuje slovy „zvyšování účinnosti užití energie s využitím kombinované výroby elektřiny a 

tepla,“. 

 

32010L0031 Článek 10, 

odst. 1 

S ohledem na význam poskytování odpovídajících finančních 

a jiných nástrojů s cílem podnítit energetickou náročnost 

budov a přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou 

energie přijmou členské státy odpovídající opatření k 

posouzení nejvhodnějších nástrojů s ohledem na vnitrostátní 

okolnosti. 

Čl. I, bod 14 V § 5 odst. 2 se slova „na období jednoho roku“ zrušují a slova „a předkládá jej ke schválení vládě“ se 

nahrazují slovy „v souladu s rozpočtovými pravidly“. 

32010L0031 Článek 10, 

odst. 1 

S ohledem na význam poskytování odpovídajících finančních 

a jiných nástrojů s cílem podnítit energetickou náročnost 

budov a přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou 

energie přijmou členské státy odpovídající opatření k 

posouzení nejvhodnějších nástrojů s ohledem na vnitrostátní 

okolnosti. 

Čl. I, bod 15 V § 5 odst. 3 se slova „jedenkrát ročně a o výsledcích informuje vládu. Ministerstvo výsledky 

hodnocení Programu zohlední v návrhu Programu na další období“ nahrazují slovy „v souladu 

s programovou dokumentací“. 

32010L0031 Článek 10, 

odst. 1 

S ohledem na význam poskytování odpovídajících finančních 

a jiných nástrojů s cílem podnítit energetickou náročnost 

budov a přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou 

energie přijmou členské státy odpovídající opatření k 

posouzení nejvhodnějších nástrojů s ohledem na vnitrostátní 

okolnosti. 

Čl. I, bod 16 V § 5 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „poskytovány“ vkládá slovo „dotace“. 

 

32010L0031 Článek 10, 

odst. 1 

S ohledem na význam poskytování odpovídajících finančních 

a jiných nástrojů s cílem podnítit energetickou náročnost 

budov a přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou 

energie přijmou členské státy odpovídající opatření k 

posouzení nejvhodnějších nástrojů s ohledem na vnitrostátní 

okolnosti. 

Čl. I, bod 17 V § 5 odst. 4 se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 1b zrušuje. 

Dosavadní písmena g) až o) se označují jako písmena f) až n). 

32010L0031 Článek 10, 

odst. 1 

S ohledem na význam poskytování odpovídajících finančních 

a jiných nástrojů s cílem podnítit energetickou náročnost 

budov a přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou 

energie přijmou členské státy odpovídající opatření k 

posouzení nejvhodnějších nástrojů s ohledem na vnitrostátní 

okolnosti. 

Čl. I, bod 22 V § 6a odst. 1 úvodní část ustanovení zní: 

„U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW, které 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 domu5) povinen“. 

32010L0031 Článek 14, 

odst. 1 

Členské státy stanoví 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. Tato inspekce rovněž 

zahrnuje posouzení účinnosti kotle a dimenzování kotle v 

porovnání s požadavky na vytápění budovy. Posouzení 

dimenzování kotle není třeba opakovat, nebyly-li v mezidobí 

v rámci otopné soustavy nebo v otázce požadavků na 

vytápění dotyčné budovy provedeny žádné změny. 
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Stránka 3 (celkem 13) 

Čl. I, bod 24 V § 6a odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „jednotek“ vkládají slova „nebo v případě, že 

společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v bytovém spoluvlastnictví nebo jiná osoba 

odpovědná za správu domu“. 

32010L0031 Článek 14, 

odst. 1 

Členské státy stanoví 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. Tato inspekce rovněž 

zahrnuje posouzení účinnosti kotle a dimenzování kotle v 

porovnání s požadavky na vytápění budovy. Posouzení 

dimenzování kotle není třeba opakovat, nebyly-li v mezidobí 

v rámci otopné soustavy nebo v otázce požadavků na 

vytápění dotyčné budovy provedeny žádné změny. 

Čl. I. bod 29 V § 6a odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „a na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a 

klimatizační systémy umístěné v budovách zpravodajských služeb“. 

32010L0031 Článek 14, 

odst. 1 

Členské státy stanoví 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. Tato inspekce rovněž 

zahrnuje posouzení účinnosti kotle a dimenzování kotle v 

porovnání s požadavky na vytápění budovy. Posouzení 

dimenzování kotle není třeba opakovat, nebyly-li v mezidobí 

v rámci otopné soustavy nebo v otázce požadavků na 

vytápění dotyčné budovy provedeny žádné změny. 

Čl. I. bod 30 V § 7 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: 

 

„V případě větší změny dokončené budovy je stavebník, 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 povinen plnit požadavky na energetickou 

náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu. Stavebník při podání žádosti o stavební 

povolení, žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu stavby 

před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby, 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 před 

zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení 

nebo ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy“. 

32010L0031 Článek 4, 

odst. 1 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby 

minimální požadavky na energetickou náročnost budov nebo 

ucelených částí budov byly stanoveny za účelem dosažení 

nákladově optimálních úrovní. Energetická náročnost se 

vypočítá podle metody uvedené v článku 3. Nákladově 

optimální úrovně se vypočtou v souladu se srovnávacím 

metodickým rámcem uvedeným v článku 5, jakmile bude 

tento rámec zaveden. 
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Čl. I. bod 32 V § 7 odst. 3 se slova „jsou vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni“ nahrazují 

slovy „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 povinen“. 

32010L0031 Článek 7 Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby 

se u budov, u kterých probíhá větší renovace, snížila 

energetická náročnost budovy nebo jejích renovovaných částí 

s cílem splnit minimální požadavky na energetickou 

náročnost stanovené podle článku 4, pokud je to technicky, 

funkčně a ekonomicky proveditelné.  

Tyto požadavky se použijí pro renovovanou budovu nebo 

ucelenou část budovy jako celek. Navíc či alternativně lze 

požadavky použít na renovované prvky budov.  

Členské státy dále přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, 

aby energetická náročnost prvku budovy, jenž je součástí 

obvodového pláště budovy a má významný dopad na 

energetickou náročnost obvodového pláště budovy, splňovala 

v případě jeho dodatečné montáže nebo nahrazení minimální 

požadavky na energetickou náročnost, pokud je to technicky, 

funkčně a ekonomicky proveditelné.  

Členské státy určí tyto minimální požadavky na energetickou 

náročnost v souladu s článkem 4.  

Členské státy v souvislosti s budovami, které jsou předmětem 

větší renovace, prosazují, aby vysoce účinné alternativní 

systémy uvedené v čl. 6 odst. 1 byly vzaty v úvahu a 

zohledněny, pokud je to technicky, funkčně a ekonomicky 

proveditelné. 
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Čl. I. bod 37 V § 7 odst. 5 písm. b) se slova „vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek“ nahrazují slovy 

„vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek 

nevzniklo, správce domu v bytovém spoluvlastnictví nebo jiné osoby odpovědné za správu domu“. 

 

32010L0031 Článek 4, 

odst. 2 

Členské státy se mohou rozhodnout, že nestanoví nebo 

nebudou uplatňovat požadavky uvedené v odstavci 1 u těchto 

kategorií budov:  

a) budovy úředně chráněné jako součást vymezeného 

prostředí nebo vzhledem k jejich zvláštní architektonické 

nebo historické hodnotě, pokud by splnění některých 

minimálních požadavků na energetickou náročnost 

nepřijatelně změnilo jejich charakter nebo vzhled; 

b) budovy užívané jako místa bohoslužeb a pro náboženské 

účely; 

c) dočasné budovy s dobou užívání dva roky nebo méně, 

průmyslové provozy, dílenské provozovny a neobytné 

zemědělské budovy s nízkou spotřebou energie a neobytné 

zemědělské budovy používané odvětvím, na které se vztahuje 

celostátní odvětvová dohoda o energetické náročnosti 

d) obytné budovy, které jsou užívány nebo určeny k užívání 

buď kratšímu než čtyři měsíce v roce, nebo případně k 

využívání na omezenou část roku, a jejichž odhadovaná 

spotřeba energie je nižší než 25 % ze spotřeby, k níž by došlo 

při celoročním užívání; 

e) samostatně stojící budovy s celkovou užitnou podlahovou 

plochou menší než 50 m2. 
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Stránka 6 (celkem 13) 

Čl. I. bod 38 V § 7 odst. 5 písm. e) se text „700 GJ“ nahrazuje textem „195 MWh“. 

 

32010L0031 Článek 4, 

odst. 2 

Členské státy se mohou rozhodnout, že nestanoví nebo 

nebudou uplatňovat požadavky uvedené v odstavci 1 u těchto 

kategorií budov:  

a) budovy úředně chráněné jako součást vymezeného 

prostředí nebo vzhledem k jejich zvláštní architektonické 

nebo historické hodnotě, pokud by splnění některých 

minimálních požadavků na energetickou náročnost 

nepřijatelně změnilo jejich charakter nebo vzhled; 

b) budovy užívané jako místa bohoslužeb a pro náboženské 

účely; 

c) dočasné budovy s dobou užívání dva roky nebo méně, 

průmyslové provozy, dílenské provozovny a neobytné 

zemědělské budovy s nízkou spotřebou energie a neobytné 

zemědělské budovy používané odvětvím, na které se vztahuje 

celostátní odvětvová dohoda o energetické náročnosti 

d) obytné budovy, které jsou užívány nebo určeny k užívání 

buď kratšímu než čtyři měsíce v roce, nebo případně k 

využívání na omezenou část roku, a jejichž odhadovaná 

spotřeba energie je nižší než 25 % ze spotřeby, k níž by došlo 

při celoročním užívání; 

e) samostatně stojící budovy s celkovou užitnou podlahovou 

plochou menší než 50 m2. 

Čl. I. bod 42 V § 7a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo společenství vlastníků jednotek“ nahrazují slovy 

„, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce 

domu v bytovém spoluvlastnictví nebo jiná osoba odpovědná za správu domu“. 

32010L0031 Čl. 12, odst. 

1 

Členské státy zajistí, aby byl certifikát energetické náročnosti 

vydán pro:  

a) budovy nebo ucelené části budov při výstavbě, prodeji 

nebo pronájmu novému nájemci a  

b) budovy, kde celkovou užitkovou podlahovou plochu větší 

než 500 m 2 užívá orgán veřejné moci a kde je tato plocha 

často navštěvována veřejností. Dne 9. července 2015 se tato 

hraniční hodnota 500 m 2 sníží na 250 m2.  

Požadavek na vydání certifikátu energetické náročnosti v 

případě dotčené budovy nebo ucelené části budovy se 

neuplatní, je-li k dispozici certifikát vydaný podle směrnice 

2002/91/ES nebo podle této směrnice a je-li tento certifikát 

platný. 
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Čl. I. bod 43 V § 7a odst. 1 písm. d) se slova „užívané orgánem veřejné moci“ zrušují a slova „odstavce 1 písm. a) 

až c)“ se nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 2 a  je často navštěvovaná veřejností“. 

32010L0031 Čl. 13 odst. 

1 a 2 

1. Členské státy přijmou opatření k tomu, aby tam, kde 

celkovou užitnou podlahovou plochu budovy, pro kterou byl 

vydán certifikát energetické náročnosti podle čl. 12 odst. 1, 

větší než 500 m2 užívají orgány veřejné moci a často ji 

navštěvuje veřejnost, byl certifikát energetické náročnosti 

vystaven na nápadném místě dobře viditelném veřejnosti.  

Dne 9. července 2015 se tato hraniční hodnota 500 m 2 sníží 

na 250 m2.  

2. Členské státy vyžadují, aby tam, kde celkovou užitnou 

podlahovou plochu budovy, pro kterou byl vydán certifikát 

energetické náročnosti podle čl. 12 odst. 1, větší než 500 m2 

často navštěvuje veřejnost, byl certifikát energetické 

náročnosti vystaven na nápadném místě dobře viditelném 

veřejnosti. 

Čl. I. bod 45 V § 7a odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „jednotek“ se 

vkládají slova „nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v bytovém 

spoluvlastnictví nebo jiná osoba odpovědná za správu domu“. 

32010L0031 Článek 12 

odst. 1 

1. Členské státy zajistí, aby byl certifikát energetické 

náročnosti vydán pro:  

a) budovy nebo ucelené části budov při výstavbě, prodeji 

nebo pronájmu novému nájemci a  

b) budovy, kde celkovou užitkovou podlahovou plochu větší 

než 500 m 2 užívá orgán veřejné moci a kde je tato plocha 

často navštěvována veřejností. Dne 9. července 2015 se tato 

hraniční hodnota 500 m 2 sníží na 250 m2.  

Požadavek na vydání certifikátu energetické náročnosti v 

případě dotčené budovy nebo ucelené části budovy se 

neuplatní, je-li k dispozici certifikát vydaný podle směrnice 

2002/91/ES nebo podle této směrnice a je-li tento certifikát 

platný. 

Čl. I. bod 46 V § 7a odst. 2 písm. b), c) a e) a odst. 3 písm. a), b) a d) se slovo „ověřenou“ zrušuje. 32010L0031 Článek 12, 

odst. 2 

2. Členské státy vyžadují, aby při výstavbě, prodeji nebo 

pronájmu budov nebo ucelených částí budov byl 

potenciálnímu novému nájemci nebo kupujícímu předložen 

certifikát energetické náročnosti nebo jeho kopie a aby 

kupujícímu nebo novému nájemci byly certifikát energetické 

náročnosti nebo jeho kopie předány. 

Čl. I. bod 49 V § 7a odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „povinen“ vkládají slova „prokazatelným způsobem 

si vyžádat průkaz od společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků 

jednotek nevzniklo, správce domu v bytovém spoluvlastnictví nebo jiné osoby odpovědné za správu 

domu a“. 

32010L0031 Článek 12, 

odst. 2 

2. Členské státy vyžadují, aby při výstavbě, prodeji nebo 

pronájmu budov nebo ucelených částí budov byl 

potenciálnímu novému nájemci nebo kupujícímu předložen 

certifikát energetické náročnosti nebo jeho kopie a aby 

kupujícímu nebo novému nájemci byly certifikát energetické 

náročnosti nebo jeho kopie předány. 
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Čl. I. bod 50 V § 7a odst. 3 písm. d) se za slova „předané grafické části průkazu,“ vkládají slova „kterou uchovává 

po dobu 3 let,“. 

32010L0031 Článek 12, 

odst. 4 

4. Členské státy vyžadují, aby v případě prodeje nebo 

pronájmu:  

— budov, jež mají certifikát energetické náročnosti,  

— ucelených částí budov v budově, jež má certifikát 

energetické náročnosti, a  

— ucelených částí budov, jež mají certifikát energetické 

náročnosti,  

byl na reklamách v komerčních médiích uveden ukazatel 

energetické náročnosti obsažený v certifikátu energetické 

náročnosti dané budovy nebo ucelené části budovy. 

Čl. I. bod 52 V § 7a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: 

„f) obsahovat doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy; tato povinnost se 

nevztahuje na průkaz, při jehož zpracování dojde k prokázání dosažení mimořádně úsporné 

klasifikační třídy u celkové dodané energie budovy a neobnovitelné primární energie podle 

prováděcího právního předpisu podle odstavce 6.“. 

32010L0031 Článek 11 

odst. 2 

2. Certifikát energetické náročnosti obsahuje doporučení na 

snížení energetické náročnosti budovy nebo ucelené části 

budovy, které je optimální nebo efektivní vzhledem k 

vynaloženým nákladům, pokud ve srovnání s platnými 

požadavky na energetickou náročnost existuje pro taková 

zlepšení přiměřený potenciál.  

Doporučení obsažená v certifikátu energetické náročnosti 

zahrnují: 

a) opatření přijatá v souvislosti s větší renovací obvodového 

pláště budovy nebo technického systému nebo systémů 

budovy a  

b) opatření přijatá v souvislosti s jednotlivými prvky budov 

nezávisle na větší renovaci obvodového pláště budovy nebo 

technického systému nebo systémů budovy. 

Čl. I. bod 53 V § 7a odst. 8 se slova „včetně jednotky“ zrušují. 32010L0031 Článek 11 

odst. 6 

6. Certifikace ucelených částí budov může být založena na:  

a) společné certifikaci celé budovy nebo  

b) posouzení jiné srovnatelné ucelené části budovy s 

totožnými energetickými charakteristikami ve stejné budově. 

Čl. I. bod 60 „§ 9 

Energetický audit 

(1) Podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílí na jeho základním kapitálu nebo 

hlasovacích právech alespoň 25 %, zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat vyšší než 1 

300 000 000 Kč a roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1 100 000 000 Kč, je povinen 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 zpracován jednou za 4 roky.  

 (7) Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené části energetického hospodářství 

auditovaného subjektu. Obsah a způsob provedení energetického auditu se provádí v souladu s českou 

harmonizovanou normou upravující energetické audity23). Obsah písemné zprávy o provedeném 

energetickém auditu stanoví prováděcí právní předpis. 

(8) Energetický audit musí   

a) být zpracován pouze  

32012L0027 Článek 8, 

odst. 4 a 6 

4. Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a 

středními podniky, musely absolvovat energetický audit 

provedený nezávisle a nákladově efektivním způsobem 

kvalifikovanými nebo akreditovanými odborníky nebo 

provedený a kontrolovaný nezávislými orgány v souladu s 

vnitrostátními právními předpisy do 5. prosince 2015 a 

alespoň každé čtyři roky od data předchozího energetického 

auditu. 

6. Od požadavků odstavce 4 jsou osvobozeny podniky, které 

nejsou malými a středními podniky a které zavádějí systém 

hospodaření s energií nebo systém environmentálního řízení 

certifikovaný nezávislým orgánem podle příslušných 

evropských či mezinárodních norem, pokud členské státy 

zajistí, že příslušný systém řízení zahrnuje energetický audit 
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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 2 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. 

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

musí  

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

kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2,   

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.“. 

Poznámka pod čarou číslo 23 zní: 

„23) ČSN ISO 50002 – Energetické audity – Požadavky s návodem pro použití.“. 

na základě minimálních kritérií založených na zásadách 

stanovených v příloze VI. 

Čl. I. bod 65 V § 9a odst. 3 písm. b) se slova „objektivně, pravdivě a úplně“ nahrazují slovy „v souladu 

s prováděcím právním předpisem podle odstavce 5“. 

32012L0027 Článek 8, 

odst. 5 

5. Energetické audity se považují za splňující požadavky 

odstavce 4, jsou-li prováděny nezávisle na základě 

minimálních kritérií založených na zásadách stanovených v 

příloze VI a jsou-li prováděny na základě dobrovolných 

dohod uzavřených mezi organizacemi zúčastněných stran a 

pověřeným orgánem a podléhajících dohledu příslušného 

členského státu nebo jiných subjektů, jimž příslušné orgány 

svěřily danou odpovědnost, nebo Komise. 

Čl. I. bod 68 (1) Energetický specialista na základě oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty uděleného 

ministerstvem 

a) zpracovává energetický audit a energetický posudek,  

b) zpracovává průkaz,  

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

d) provádí kontroly klimatizačních systémů. 

 

(2) Ministerstvo na žádost udělí oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty 

a) fyzické osobě, která  

1. složí odbornou zkoušku podle § 10a,  

2. je plně svéprávná,  

3. je bezúhonná a  

4. je odborně způsobilá, nebo 

b) právnické osobě, která 

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

32012L0027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 8 

odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Členské státy prosazují, aby všichni koneční zákazníci měli 

přístup k energetickým auditům, které mají vysokou kvalitu, 

jsou nákladově efektivní a 

a) jsou prováděny nezávisle kvalifikovanými nebo 

akreditovanými odborníky na základě kvalifikačních kritérií 

nebo 

b) jsou prováděny a kontrolovány nezávislými orgány v 

souladu s vnitrostátními právními předpisy. 

Energetické audity ve smyslu prvního pododstavce mohou 

být prováděny vnitropodnikovými odborníky nebo 

energetickými auditory za předpokladu, že dotyčný členský 

stát má vytvořen systém za účelem zajištění a kontroly jejich 

kvality, zahrnující případně i každoroční náhodný výběr 

alespoň statisticky významného procentního podílu ze všech 

energetických auditů, které provádějí. 
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uveřejněním ve veřejném rejstříku, 

2. je bezúhonná,  

3. určí alespoň 1 fyzickou osobu, která je k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a která 

podepsala souhlas s výkonem činnosti pro právnickou osobu (dále jen „určená osoba“); tato určená 

osoba musí být držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty k činnosti podle 

odstavce 1 a bude tuto činnost pro právnickou osobu vykonávat a 

4. doloží potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti, že nemá  

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

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

správy České republiky (dále jen „celní správa“), a evidován nedoplatek na pojistném a na penále na 

sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti s výjimkou nedoplatku, u kterého 

bylo povoleno splácení ve splátkách a žadatel není ani nebyl v prodlení se splácením splátek. 

(4) Fyzická osoba je odborně způsobilá, získala-li 

a) vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních 

programech v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky, energetických zařízení, stavebnictví 

nebo v oblasti vzdělávání energetika25) a má 3 roky praxe v oboru,  

b) střední vzdělání s maturitní zkouškou absolvováním vzdělávacího programu v oborech energetiky, 

energetických zařízení nebo stavebnictví a má 6 roků praxe v oboru, nebo 

c) vyšší odborné vzdělání absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu v oborech vzdělávání 

zaměřených na energetiku, energetická zařízení nebo stavebnictví a má 5 let praxe v oboru. 

(6) Energetický specialista je povinen  

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

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

společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správci 

domu v bytovém spoluvlastnictví nebo jiné osobě odpovědné za správu domu nebo nájemci budovy,  

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

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

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

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

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

právní předpis, 

c) opatřit písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu, energetický posudek, průkaz nebo 

zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie nebo zprávu o kontrole 

klimatizačního systému vlastnoručním podpisem, případně podpisem osoby pověřené k jednání, svým 

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

ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty a číslem oprávnění k výkonu činnosti 

energetického specialisty uděleným ministerstvem a datem zpracování, v případě právnické osoby 

jménem a podpisem osoby určené podle odstavce 2 písm. b) bodu 1,  

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

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

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

klimatizačních systémů minimálně v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem,  
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Článek 17 

Za účelem zajištění vysoké kvality energetických auditů a 

systémů hospodaření s energií členské státy pro energetické 

audity zavedou transparentní a nediskriminační minimální 

kritéria založená na zásadách stanovených v příloze VI. 

Energetické audity nesmějí obsahovat ustanovení, která by 

bránila předávání nálezů auditu kterémukoli kvalifikovanému 

či akreditovanému poskytovateli energetických služeb, 

jestliže zákazník nemá námitky. 

 

Členské státy zajistí, aby certifikace energetické náročnosti 

budovy a inspekce otopných soustav a klimatizačních 

systémů byly prováděny nezávislým způsobem 

kvalifikovanými nebo akreditovanými odborníky působícími 

jako osoby samostatně výdělečně činné nebo jako 

zaměstnanci veřejných orgánů nebo soukromých podniků.  

Odborníci musí být akreditováni s ohledem na jejich 

způsobilost.  

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. 
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e) předkládat na vyžádání ministerstvu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu 

orgánu podle § 13a odst. 2 dokumenty a informace vztahující se k činnostem podle § 6a, 7a, 9 a 9a a 

podklady pro zpracování zprávy o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie a zprávy o 

kontrole klimatizačního systému, průkazu, energetického auditu a energetického posudku stanovené 

prováděcím právním předpisem,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. je osobou blízkou k osobám podle bodu 1 nebo je osobou ovládající26) osobu podle bodu 1,  

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

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

energetického posudku stanovené v prováděcích právních předpisech a  

i) oznámit ministerstvu do 2 měsíců od doby, kdy nastala, změnu skutečností rozhodných pro udělení 

oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty podle odstavce 1. 

 

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

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

oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty nebo od ukončení posledního průběžného 

vzdělávání a získat potřebný počet kreditů stanovený prováděcím právním předpisem účastí na 

vzdělávacích akcích průběžného vzdělávání. 

  

§ 10a Odborná zkouška, průběžné vzdělávání a přezkušování energetických specialistů 

(2) Odborná zkouška se provádí před zkušební komisí jmenovanou Státní energetickou inspekcí, skládá 

se z ústní a písemné části a je zakončena protokolem o výsledku zkoušky, který Státní energetická 

inspekce bez zbytečného odkladu po vykonání zkoušky předá ministerstvu.  

(4) 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. 

 

§ 10b Vydání a zrušení oprávnění a zápis energetického specialisty do seznamu energetických 

specialistů 

(1) Ministerstvo udělí oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty tomu žadateli, který splní 

podmínky pro udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a zapíše žadatele po 

splnění všech podmínek pro udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty do seznamu 

energetických specialistů. Ode dne podání žádosti do dne předání protokolu o výsledku odborné 
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zkoušky Státní energetickou inspekcí ministerstvu lhůty pro vydání rozhodnutí neběží.  

((2) Ministerstvo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty zruší a vyškrtne energetického 

specialistu ze seznamu energetických specialistů v případě, že 

a) energetický specialista již nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění k výkonu činnosti 

energetického specialisty spočívající v jeho bezúhonnosti nebo plné svéprávnosti, 

b) na základě podnětu Státní energetické inspekce v případě opakovaného spáchání přestupku podle § 

12 odst. 1 písm. m) bodu 1až 4 nebo podle § 12a odst. 1 písm. m) bodu 1 až 4; přestupek je spáchán 

opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek nabylo 

právní moci, byl znovu spáchán některý z těchto přestupků; v tomto případě může být podána žádost o 

udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty po 1 roce od doručení rozhodnutí o 

zrušení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, 

c) neúčastní se vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání podle § 10 odst. 7 v rozsahu 

stanoveném prováděcím právním předpisem, nebo 

d) neoznámí ministerstvu do 2 měsíců od doby, kdy nastala, změnu skutečností rozhodných pro udělení 

oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty podle § 10 odst. 6 písm. i). 

 

§ 10c Seznam energetických specialistů 

(1) Do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem se zapisují u oprávnění k výkonu 

činnosti energetického specialisty uděleného fyzické osobě následující údaje  

a) číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,  

b) jméno, popřípadě jména a příjmení,  

c) druh oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a datum zápisu, popřípadě datum 

vyškrtnutí,   

d) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě adresa místa bydliště mimo území České republiky, pokud 

fyzická osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky,   

e) další kontaktní údaje zejména telefonní číslo, fax, adresa elektronické pošty,  

f) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,   

g) obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační číslo osoby, adresa sídla nebo místa 

podnikání a kontaktní údaje, pokud energetický specialista není osobou samostatně výdělečně činnou.  

(2) Do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem se zapisují u oprávnění k výkonu 

činnosti energetického specialisty uděleného právnické osobě následující údaje 

a) číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,  

b) obchodní firma nebo název, sídlo právnické osoby a jméno a příjmení osoby pověřené jednáním,  

c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,  

d) adresa sídla,  

e) druh oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a datum zápisu, popřípadě datum 

vyškrtnutí,  

f) další kontaktní údaje, zejména telefonní číslo, fax, adresa elektronické pošty,  

g) jméno, popřípadě jména, a příjmení osob určených pro udělení oprávnění k výkonu činnosti 

energetického specialisty.  

(3) Údaje ze seznamu energetických specialistů podle odstavce 1 a 2 jsou veřejně přístupné na 

internetových stránkách ministerstva.“. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32012L0027 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 

32010L0031 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. 

května 2010 o energetické náročnosti budov 
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