
II.b 

ODŮVODNĚNÍ 

I) Obecná část 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, ODŮVODNĚNÍ 
JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ, 

Nezbytnost navrhované právní úpravy spočívá ve sjednocení legislativy v dané problematice, 
a to jak na národní, tak evropské úrovni. Nesoulad legislativy v oblasti energetických auditů 
a energetických posudků vznikl v důsledku přijetí zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění 
zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost tohoto zákona 
nastala dne 1. července 2015. 

Zákon zavedl povinnost zpracovávat analýzu nákladů a přínosů v určitých případech. Těmito 
ustanoveními je transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU 
o energetické účinnosti. 

B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 
K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM 
ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ  

Navrhovaná novela vyhlášky je v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně s § 9 a § 9a a se zmocněním § 14 odst. 4 
zákona.  

C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 
EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE 
A OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE, POKUD SE NA 
VZTAHY, JEŽ MAJÍ BÝT PŘEDMĚTEM PRÁVNÍ ÚPRAVY, VZTAHUJÍ, S UVEDENÍM 
TĚCHTO PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATURY SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ 
UNIE A OBECNÝCH PRÁVNÍCH ZÁSAD PRÁVA EVROPSKÉ UNIE A JEJICH ZÁKLADNÍ 
CHARAKTERISTIKY;  

Návrh je v souladu s právními předpisy Evropské unie a s obecnými právními 
zásadami práva Evropské unie, neboť navrhovaná novela vyhlášky transponuje část 
směrnice o energetické účinnosti. Transpozice této směrnice je obsahem řízení vedeného ze 
strany Evropské komise proti České republice o netranspozici této směrnice. Velká část 
transpozice byla provedena zákonem č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a část (příloha IX část 2 směrnice) je 
řešena právě v návrhu novely předkládané vyhlášky.  

Návrh je v souladu s výše uvedeným předpisem, k němuž není ke dni předložení 
návrhu evidována žádná judikatura soudních orgánů EU. 
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D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI 
JEHO ZMĚNY 

Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon o hospodaření energií platný od 1. 
ledna 2013, zavedl výrazné změny v oblasti zpracování energetického auditu. 

Pro provedení ustanovení zákona č. 318/2012 Sb. týkajícího se povinnosti zpracovat 
energetický audit a energetický posudek byla vydána vyhláška č. 480/2012 Sb., 
o energetickém auditu a energetickém posudku s platností od 1. dubna 2013. 

Z důvodu implementace směrnice o energetické účinnosti byl zákon opět novelizován 
a to zákonem č. 103/2015 Sb. Tímto zákonem došlo k významným změnám v ustanoveních 
§ 9 a § 9a o energetickém auditu a energetickém posudku. Z tohoto důvodu je potřebné 
příslušnou vyhlášku tzn. vyhlášku č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém 
posudku, novelizovat.  

Zákonem 103/2015 Sb., byla do českého právního řádu transponována povinnost 
zpracovat energetický audit pro podnikatele, kteří nejsou malými nebo středními. Směrnice 
o energetické účinnosti oproti původní povinnosti stanovené v zákoně zpracovat energetický 
audit při překročení spotřeby energie, požaduje zavedení povinnosti pro podniky, které 
nejsou malými nebo středními podle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 
o definici mikropodniků a malých a středních podniků, absolvovat energetický audit a to 
každé 4 roky nebo ekvivalentně k této povinnosti zavést systém hospodaření s energií podle 
české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií nebo 
provedení zavedení systému environmentálního řízení podle české harmonizované normy 
upravující systémy environmentálního managementu.         

Zákon č. 103/2015 Sb., reflektuje požadavky směrnice 2012/27/EU, jež nově zavádí 
tzv. analýzy nákladů a přínosů za účelem zjištění potenciálu vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla a možnosti využívání odpadního tepla. Povinnost zpracovat analýzu 
nákladů a přínosů odběru a využití tepla v případě nové výstavby nebo podstatné 
rekonstrukce je zavedená pro průmyslové provozy, soustavy zásobování teplem a tepelné 
elektrárny nad 20 MW tepelného příkonu. Pro účely transpozice budou tyto analýzy 
prováděny jako energetické posudky. Takto provedené posudky budou součástí 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení, což znamená, že výsledky těchto analýz budou sloužit jako 
podklad při rozhodování v rámci uvedených řízení. Výjimku tvoří stavby, které podléhají 
autorizaci podle energetického zákona. Definice podstatné rekonstrukce je v zákoně nově 
zavedena. 

Úprava vyhlášky je navrhovaná s cílem sjednotit výše popsaný právní stav v dané 
problematice. 

Dále dochází k bližší specifikaci jednoho z energetických posudků za účelem jeho 
využití ve smyslu vyhlášky č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů a vyhlášky č. 145/2016 Sb., o vykazování 
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a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších 
ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie. 

E) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 
PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA 
PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, DÁLE SOCIÁLNÍ DOPADY, 
VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA OSOBY 
SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A NÁRODNOSTNÍ 
MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Navrhovaná právní úprava si nevyžádá zvýšení nákladů. 

Navržená právní úprava nemá dopad na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením, ani na národnostní menšiny nebo na životní prostředí. 

F) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE 
VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN;  

Návrh vyhlášky nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. 

Návrh vyhlášky se nedotýká rovnosti mužů a žen. 

G) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ 
SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ, 

Navrhovaná právní úprava se na soukromí nebo osobní údaje nevztahuje. 

H) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 
Předloženým návrhem se neukládají nové povinnosti. Úpravy provedené v návrhu 

prováděcího předpisu pouze stanovují postupy při zpracování dokumentů, jejichž povinnost 
zpracování vyplývá ze zákona. Nastavením jasných a transparentních pravidel při 
zpracování zákonem stanovených dokumentů snižuje riziko korupce při kontrolách těchto 
dokumentů a při rozhodování o poskytování dotace na základě předložení požadovaného 
energetického posudku. 

I) ZHODOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Navrhovaná právní úprava se na bezpečnost nebo obranu státu nevztahuje. 
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II) Zvláštní část 

K bodu 1 

Dochází ke zpřesnění rozsahu zpracování energetického auditu ve vazbě na zákon.  

K bodu 2 

Úprava zpřesňuje činnost energetického specialisty podle dostupnosti podkladů, o kterých 
vyhláška mluví a podle náplně činnosti energetického specialisty. Cílem specialisty je 
stanovit doporučení pro snížení energetické náročnosti energetického hospodářství. V jeho 
gesci není aktualizace podkladových materiálů a jejich bližší specifikace, tak jak to vyplývalo 
ze současného znění. 

K bodu 3 

Zpřesnění, oprava běžně používaného výrazu. 

K bodu 4 a 5 

Ke zrušení bodu týkajícího se okrajových podmínek dochází v důsledku specifikace těchto 
podmínek přímo v příloze č. 8, tzn. analýze nákladů a přínosů, se kterým úzce souvisejí. 

K bodu 6 

Dochází ke zpřesnění termínu „energetické bilance“, která se provádí v kroku zpracování 
návrhu jednotlivých opatření ke zvýšení účinnosti užití energie.  

K bodu 7 a 8 

Zpřesnění termínu používaného pro pojmenování výstupů energetického specialisty, tak aby 
byly v souladu s věcným záměrem a přílohami vyhlášky, konkrétně zněním výstupů 
jednotlivých evidenčních listů. Body jsou stanoveny s ohledem na velmi rozdílnou povahu 
výstupů energetického posudku. 

K bodu 9 

Stávající struktura § 7 je nepřehledná a není zjevné, co má který posudek obsahovat. Je 
tudíž potřeba jednoznačně vymezit rozsah zpracování jednotlivých posudků. Posudek by měl 
obsahovat jasně oddělenou a vymezenou výrokovou část se závěry a doporučeními 
energetického specialisty a shrnutí výsledků s přehledem výstupů zjištěných informací a 
provedených výpočtů. Tento novelizační bod reaguje na tuto skutečnost a stanovuje, jaké 
závěry mají obsahovat jednotlivé dokumenty podle účelu jejich zpracování. Tento bod úzce 
souvisí s úpravou podle bodu 8 a 9. 

K bodu 10 

Znění bodu zpřesňuje, na základě jakých vyjádření energetický specialisty stanovuje svá 
doporučení a stanoviska jednotlivých energetických posudků. Tento bod úzce souvisí 
s úpravou podle bodu 8 a 9. 
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K bodu 11 

Odkazy na přílohy ekonomického a ekologického hodnocení jsou již v úvodu vyhlášky 
stanoveny, a tudíž došlo k odstranění neúčelné duplicity. 

K bodu 12 

Tento bod reflektuje navržené změny v příloze č. 1, kde dochází k upřesněním a doplněním 
v souladu se změnami v paragrafové části. Pro přehlednost nejsou tyto změny promítnuty 
jednotlivě, ale je nahrazena celá příloha. 

K bodu 13 

Jedná se o aktualizaci názvů topných olejů TTO a LTO, které se již nepoužívají.  Výrobci a 
dodavatelé v ČR používají nové značení a zařazení pod staré označení by bylo matoucí. 
Další kategorií, která se používá k vytápění, je  TOEL, topný olej extralehký. Navíc název 
„Nafta“ je zavádějící (motorová, topná). 

K bodu 14 

Vzhledem k rozsáhlým změnám v příloze, která se týká ekonomického hodnocení, dochází 
pro přehlednost k jejímu celkovému nahrazení. Změny se týkají zejména způsobu 
ekonomického hodnocení a upřesnění prioritních kritérií tohoto hodnocení.  

K bodu 15 

Obdobně jako u ekonomického hodnocení došlo k v příloze č. 6, ekologické hodnocení, k tak 
významným změnám, v důsledku nichž dochází k nahrazení celé přílohy 6 novou přílohou. 
Změny nastávají zejména v upřesnění postupu výpočtu emisí znečišťujících látek, tak aby 
bylo využito zaběhnuté praxe při vyjadřování na znečišťování ovzduší. Nově dochází 
k rozdělení přístupů ekologického hodnocení podle účelu zpracovaného energetického 
posudku. 

K bodu 16 

Vzhledem k rozsáhlým změnám v evidenčních listech energetických posudků a vzniku 
nových evidenčních listů v souladu s požadavky paragrafového znění, ke kterým došlo 
důsledkem přijetí novely zákona, je příloha s evidenčními listy nahrazena celou novou 
přílohou. Zavádí se nový evidenční list pro potřeby posudku podle § 9a odst. 1 písm. b), c), 
d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, jehož obsah odpovídá 
požadavkům stanoveným ve směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti, a je tudíž odlišný 
od ostatních evidenčních listů. Veškeré formuláře evidenčních listů jsou naprogramované 
v evidenci vedené ministerstvem podle § 11 odst. 1 písm. o) zákona a budou po novele 
vyhlášky č 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, zpřístupněny 
energetickým specialistům. 

K bodu 17 

V případě přílohy č. 8 se jedná o novou přílohu popisující postup provádění hodnocení 
nákladů a přínosů podle § 9a odst. 1 písm. b), c) a d) zákona s příslušnými formuláři. Tento 
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bod transponuje Příloha IX. část 2 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/27/EU o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 
2004/8/ES a 2006/32/ES. 

V případě přílohy 9 dochází ke specifikaci požadavků na postup zpracování energetických 
posudků podle § 9a odst. 1 písm. e) a to v důsledku změn v postupu a obsahu jejich 
zpracování. Tyto změny jsou vyvolány potřebami Operačních programů, u kterých dochází 
v rámci jejich některých výzev k předkládání těchto dokumentů. Výstupy některých částí jsou 
kritérii pro poskytnutí dotace, některé údaje byly přidány z důvodu potřeb vykazování 
cílových ukazatelů směrem k Evropské komisi. Dále jsou doplněny body ve smyslu vyhlášky 
č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny 
z druhotných zdrojů a vyhlášky č. 145/2016 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla 
z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona 
o podporovaných zdrojích energie. 

K Čl. II 
Vzhledem k délce zpracování energetických auditů, může dojít k situaci, kdy bude vyhláška 
již účinná před dokončením rozpracovaného energetického auditu. Jakákoli změna je 
finančně náročná a z tohoto důvodu je navrženo přechodné ustanovení, které zajistí, že dílo 
může být dokončeno dle pravidel, za kterých bylo započato. Dále vyhláška nemá cíl, aby 
docházelo k přepracování již dokončených děl. Pro zajištění právní jistoty jak objednatelů, 
tak zpracovatelů návrh explicitně stanoví, že posudky zpracované před účinností nové 
úpravy jsou právně platné. 

K Čl. III 
Účinnost je navržena s ohledem na rozsah změn a dopadem na energetické specialisty, tzn. 
neočekává se významný dopad, princip zpracování zůstává stejný a nové aktualizované 
formuláře budou energetickým specialistům k dispozici v systému vedeném ministerstvem 
podle § 11 odst. 1 písm. o) zákona.  
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