
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 23. března 2016, 
s termínem dodání stanovisek do 15. dubna 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Hospodářská 
komora 

Zásadní 
1. Hospodářská komora České republiky shledává ve vyhlášce 

zásadní problémy, které nás vedou k doporučení předložený 
materiál odložit a projednat. Důvody k danému máme tyto: 

• Povinnost zpracovávat energetické audity dnes již vychází 
z evropské směrnice. Příslušná vyhláška o energetickém auditu 
by logicky měla vycházet, nebo alespoň být v souladu 
s evropskou normou o energetických auditech ČSN EN 16 247, 
která je v současné době převedena do ISO 50 002. Navrhovaná 
vyhláška nejen že na uvedené nenavazuje, ale dokonce existenci 
této evropské normy ani nezná, nikde ji nezmiňuje. Přitom tato 
evropská norma volí volnější, procesní přístup k energetickým 
auditům, který by leckde mohl vyřešit sporné oblasti. Český, tzv. 
„detailně projektantský“ přístup k auditům, kdy jsou striktně 
předepisovány podrobné tabulky, nemůže být nikdy universální 
(snad kromě závěrečných souhrnných bilancí) a vede ke 
zbytečným vícepracím a nejasnostem. 

• Úprava vyhlášky je právně nepřijatelná a přichází příliš 
pozdě. Požadavek Evropské směrnice a zákona č. 406/2000 Sb. 
nemůže být náhle vyhláškou omezen. Zákon ukládá povinnost 
všem velkým podnikům a neumožňuje z povinnosti vyjmout 
podniky s menším energetickým hospodářstvím, jak navrhuje bod 
1 úpravy vyhlášky. Příslušný paragraf zákona neobsahuje odkaz 
na možnost omezení vyhláškou tak, jako to činí v povinnostech 
ostatních subjektů v článku 1. Pokud velký podnik s nižší 
spotřebou neprovede energetický audit (dále jen EA), protože dle 

Akceptováno a vysvětleno. 
Povinnost zpracovat energetický audit pro „velké“ podniky vyplývá ze 
směrnice. Směrnice však nestanovuje přesná pravidla, jakým způsobem 
má být energetický audit zpracován, pouze v příloze VI. stanovuje 
minimální kritéria pro energetické audity, které vyhláška naplňuje. 
Z tohoto důvodu se nedomníváme, že v případě, že vyhláška 
nenavazuje, neimplementuje zásady ČSN EN 16 247, by docházelo 
k nenaplnění požadavků směrnice. Vyhláška má za cíl reagovat primárně 
na změny vyplývající z implementace článku 14 směrnice a stanovit 
způsob zpracování analýz nákladů a přínosů podle § 9a odst. 1 b), c), d) 
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Aktuální znění 
nevyžaduje provázání mezi normou a vyhláškou. Možnost této provazby 
může být otevřena při příští novele zákona o hospodaření energií, která 
je plánována v tomto roce a v rámci které by mělo dojít i k úpravě 
ustanovení týkajících se povinnosti zpracovat energetický audit. 
K bodu dvě a tři uvádíme: 
Připomínku akceptujeme. Odstraníme výjimku z povinnosti zpracovat 
energetický audit pro „velké“ podniky podle spotřeby energie. Pouze za 
předkladatele doplňujeme, že výjimka je dle našeho názoru v souladu se 
směrnicí, která říká, že energetický audit má být provedený nezávisle a 
nákladově efektivním způsobem. U takto nízké spotřeby se 
nedomníváme, že jde o nákladově efektivní způsob zpracování. Na 
druhou stranu souhlasíme, že tato výjimka má zpochybnitelnou oporu 
v zákonu a měla být z pohledu legislativní čistoty stanovena přímo 
v něm. Předkladatel se snažil tento nedostatek na základě ustanovení § 
9 odst. 6 zákona stanovit ve vyhlášce, aby soukromý sektor nebyl 
finančně zatížen v případech, kdy nelze očekávat efekty vyplývající ze 
zpracování energetického auditu. 
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nového znění vyhlášky se EA zpracovává pouze na hospodářství 
nad 700 GJ. Potom, ale podnik nenaplnil požadavek zákona – 
pouze vyhověl vyhlášce, ale zákon je postaven nad vyhláškou a 
dochází k omezení dopadu zákona vyhláškou. Navíc tento podnik 
dle zákona již EA musel mít (k prosinci 2015), takže vyhláška mu 
pouze sdělí, že jej prováděl zbytečně. 

• Zcela nově je do vyhlášky zařazena oblast dopravy. Z 
uvedeného popisu není z ní jasný rozsah práce, záběr, 
podrobnost a hlavně vztah k předmětu energetického auditu. Jde 
zjevně o obecné formulace platné pro rozsáhlejší statistiku a 
analýzu, jejichž kompletní naplnění je, v rámci většiny auditů, 
nemožné. Pokud je na auditorovi, aby sám rozhodl o zúžení, je to 
přijatelné řešení, ale bude nutné jasně tuto skutečnost ve 
vyhlášce uvést. Takový přístup sice bude v rozporu s ostatními 
částmi, kde jsou specifikace úkonů až detailně návodné, ale 
v zásadě jde jistě o možné řešení. Nicméně taková formulace 
v příloze 7 zcela chybí. 
Ne zcela zanedbatelná je i skutečnost, že postupnými úpravami 
Evidenčních listů tyto, původně stručné a přehledné souhrny, 
přestávají plnit tento účel a zbytečně se komplikují. 

 
Oblast hodnocení dopravy nebude tento návrh obsahovat. 

2. S ohledem na významné navýšení druhů energetického 
posudku, které jsou svojí povahou podstatně odlišné, se 
domníváme, že je nezbytné přenést do vyhlášky systémový 
pohled na obsah tohoto dokumentu tak, aby bylo zjevné, co 
má v jednotlivých případech obsahovat, což podle našeho 
názoru vyžaduje zásadní revizi § 7 vyhlášky. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 7. 

3. Připomínka k § 2 odst. 1 a 2 
Požadujeme do obou odstavců za slovo „vzniká“ doplnit text:  
„podle § 9 odst. 1 zákona“. 
Odůvodnění: 
V tomto znění mohou být oba odstavce vykládány také jako limity 
stanovující hranici pro povinnosti dané § 9 odst. 2 zákona, což je 
nepochybně špatně a zavádí se tak zbytečné nejasnosti do 
povinností zákona. 
 

Akceptováno. 
Odkaz na zákon byl do příslušných ustanoveních přidán. 
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4. Připomínka k § 4 odst. 4 písm. a) a § 5 odst. 2 písm. e) 
Není zcela zřejmé, v jakých případech se zpracovává energetický 
audit a vyhodnocení účinnosti užití energie v dopravě. 
Doporučujeme upravit ustanovení vyhlášky tak, aby byl jasně 
stanoven limit i pro oblast dopravy, nebo alespoň řádně uvést 
v důvodové zprávě. 
Odůvodnění: 
Doplňující požadavek na vyhodnocení účinnosti užití energie 
v dopravě nemá jasnou vazbu na limitní hranici pro zpracování 
posudku. Tj. není zřejmé, jakým způsobem bude řešen 
energetický audit např. v rámci společnosti provozující 
autodopravu – zda bude zpracováván vždy, nebo se bude řídit 
limitem stanoveným pro energetické hospodářství. V řadě případů 
nebudou k dispozici dokumenty potřebné pro hodnocení dle 
přílohy č. 7. 

Akceptováno jinak. 
Energetický audit dopravy nebude řešena v novele vyhlášky, doprava 
v návrhu bude zrušena v následujících ustanovení: 

• § 4 odst. 4 písm. a)  
• § 5 odst. 2 písm. e) 
• v příloha č. 4 poslední řádek 
• Příloha č. 7 

5. Připomínka k § 5 odst. 3 písm. a) 
Navržený novelizační bod 8 požadujeme vypustit nebo adekvátně 
nahradit ve smyslu níže uvedeného odůvodnění. Alternativně 
navrhujeme vypustit jednotky z celého § 5 odst. 3 vyhlášky. 
Odůvodnění: 
Ekologické hodnocení nelze provést v jednotkách tun za rok. Jak 
stanoví příloha č. 6, hodnocení ekologické proveditelnosti se 
provádí na základě posouzení výše emisí před a po realizaci 
opatření. Samotné ekologické hodnocení však není jedno číslo, 
neboť se týká emisí různých znečišťujících látek, které zřejmě 
nelze jednoduše sčítat. Navíc v případě alternativních systémů 
dodávek energie by mělo být hodnocení ekologické 
proveditelnosti provedeno obdobně jako v případě průkazů 
energetické náročnosti budov a výsledky pak určitě nebudou 
vycházet v tunách. 

Akceptováno. 
Jednotka t/rok byla z ustanovení odstraněna. 

6. Připomínka k § 6 písm. d) 
Požadujeme ponechat samostatný bod „Závěry, stanoviska a 
doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat 
energetický posudek“, což by měl být jednoznačný výrok nebo 
závěr. Z hlediska obsahu posudku naopak vložit nové písm. d) 
před stávající písm. d):  

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno, aby reflektovalo cíl zpracování energetického 
posudku v následujícím znění: 
d) shrnutí zjištění energetického specialisty oprávněného zpracovat 
energetický posudek 
e) stanovisko a doporučení energetického specialisty oprávněného 
zpracovat energetický posudek,  
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„d) shrnutí výsledků“.  
Odůvodnění: 
Doporučení by mělo mít slovní povahu a mělo by vycházet 
z prezentovaných výsledků, s ohledem na přehlednost i 
jednoznačnou odpovědnost energetického specialisty je potřeba 
jednoznačně oddělit část „zjišťovací“ a část „výrokovou“ (podobně 
jako je tomu v případě energetického auditu). Obsah jednotlivých 
částí posudku je řešen až v § 7 a tuto systematiku je potřeba 
dodržet, tj. v § 6 by nemělo být uváděno, co je obsahem 
doporučení a už vůbec ne jedna partikulární výjimka. Současně 
považujeme za vhodné, aby byl zachován pojem „stanovisko“, se 
kterým již pracují návazné právní předpisy. S ohledem na velmi 
rozdílnou povahu výstupů energetického posudku se jeví jako 
vhodné ponechat určitou volnost i co se týče názvu této části tak, 
aby nebyla příliš svazující a netlačila zpracovatele posudku 
k paradoxním vyjádřením typu, že doporučuje vyhodnocení 
plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů 
v případě posudku podle § 9a odst. 1 písm. f) zákona. 
7. Připomínka k § 7 odst. 3 
Požadujeme § 7 počínaje odst. 3 zcela přepracovat následujícím 
způsobem: 
„3)  Shrnutí výsledků obsahuje  
a) posouzení technické proveditelnosti alternativních 
systémů dodávek energie v případě energetických posudků 
podle §9a odst. 1 písm. a  § 9a odst. 2 písm. a) zákona, 
b) hodnocení ekonomické proveditelnosti, které se provádí 
způsobem, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce; 
s výjimkou energetických posudků podle §9a odst. 1 písm. f 
a §9a odst. 2 písm. e) zákona,   
c) hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí 
způsobem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce; 
s výjimkou energetických posudků podle §9a odst. 1 písm. 
b), c), d) a f) a §9a odst. 2 písm. d) a e) zákona,   
d) posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla nebo využití 
odpadního tepla v případě energetického posudku podle §9a 

Akceptováno ve znění: 
(3) Shrnutí zjištění energetického specialisty oprávněného zpracovat 
energetický posudek obsahuje:: 
 

a) posouzení technické proveditelnosti alternativních systémů dodávek 
energie v případě energetických posudků podle §9a odst. 1 písm. a) a 
§9a odst. 2 písm. a) zákona, 

b) hodnocení ekonomické proveditelnosti, které se provádí způsobem, 
který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce; s výjimkou energetických 
posudků podle §9a odst. 1 písm. f) a §9a odst. 2 písm. e) zákona,   

c) hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí způsobem, 
který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce; s výjimkou energetických 
posudků podle §9a odst. 1 písm. b), c), d) a f) a §9a odst. 2 písm. d) a e) 
zákona,   

d) posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla nebo využití odpadního tepla v případě 
energetického posudku podle §9a odst. 1 písm. b), c) nebo d) zákona, 
které se provádí podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, 
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odst. 1 písm. b), c) nebo d) zákona, které se provádí podle 
přílohy č. 9 k této vyhlášce, 
e) vyhodnocení plnění parametrů v případě zpracování 
energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. f) zákona, 
f) popis a vyhodnocení stávajícího stavu a výsledky uvedené 
v příloze č. 10 k této vyhlášce v případě energetických 
posudků podle § 9a odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. b) a c) 
zákona, 
g) vyhodnocení provedených opatření v případě zpracování 
energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. d) zákona a 
h) vyhodnocení dosahování limitů v případě zpracování 
energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. e) zákona. 
(4) Závěry, stanoviska a doporučení energetického 
specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek 
obsahují závěry, stanoviska a doporučení vyplývající ze 
shrnutí výsledků ve vztahu k předmětu a účelu zpracování 
posudku.“ 
Dosavadní odst. 3 a 4 požadujeme vypustit. 
Odůvodnění: 
Stávající struktura § 7 je chaotická a není zjevné, co má který 
posudek obsahovat. Je proto potřeba jednoznačně vymezit 
rozsah zpracování jednotlivých posudků – v některých případech 
například nemá smysl provádět hodnocení ekologické nebo 
ekonomické proveditelnosti. 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. 
Je potřeba vzít v úvahu, že s energetickými posudky pracuje stále 
více osob a jsou stále více využívány i v rámci jiné legislativy a 
uživatelé by měli mít k dispozici jasný závěr/doporučení, aniž by 
se k němu museli složitě sami dopracovávat z prezentovaných 
údajů a výsledků. 

e) vyhodnocení plnění parametrů v případě zpracování energetického 
posudku podle § 9a odst. 1 písm. f) zákona, 

f) popis a vyhodnocení stávajícího stavu a výsledky uvedené v příloze č. 
10 k této vyhlášce v případě energetických posudků podle § 9a odst. 1 
písm. e), 

g) vyhodnocení doporučených nebo provedených opatření v případě 
zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. b), c) a d) 
zákona a 

h) vyhodnocení dosahování limitů v případě zpracování energetického 
posudku podle § 9a odst. 2 písm. e) zákona. 

 
 (4) Stanoviska a doporučení energetického specialisty 
oprávněného zpracovat energetický posudek vyplývají ze shrnutí zjištění 
ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku 

8. Připomínka k Příloze č. 1 
Požadujeme v evidenčním listu, v části 2, bodu 3 „Spotřeba 
energie“ a v části 3, bodu 2 „Úspory energie a nákladů“ a také 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky. 
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v evidenčních listech všech posudků, sjednotit výčet jednotlivých 
složek spotřeby tak, aby byl identický s výčtem v Příloze č. 4 
„Výchozí roční energetická bilance“. 
Odůvodnění: 
Ve stávající podobě vyhlášky je pořadí některých položek na 
obou místech (viz výše) odlišné a v evidenčním listě chybí 
položka „Ztráty ve vl. zdroji a rozvodech energie“.  Jednotlivé 
položky v tabulce v příloze č. 4 vyjadřují koncové spotřeby již po 
odečtení ztrát transformace a přenosu. Do evidenčního listu by 
proto měla být položka „Ztráty ve vl. zdroji a rozvodech energie“ 
rovněž doplněna. 
Dílčí suma „Součet“ a dále pak „Součet vč. dopravy“ v návrhu 
evidenčního listu jsou matoucí.  Spotřeba dopravy by v nové 
podobě EA měla již být zahrnuta do energetických vstupů v tab. 
dle Přílohy č. 2 a z ní pak vychází i tabulka v Příloze č. 4. 
9. Připomínka k Přílohám č. 1 a 2 
Požadujeme upravit označení řádku v tabulce „LTO/TTO“ např. 
univerzální zkratkou „TO“ nebo rozvést konkrétní označení 
topných olejů (viz odůvodnění). Dále doporučujeme nahradit 
označení řádku „Nafta“ označením „TOEL“. 
Odůvodnění: 
Názvy topných olejů TTO a LTO se již nepoužívají.  Výrobci a 
dodavatelé v ČR používají nové značení a zařazení pod staré 
označení by mohlo být matoucí. Současné názvy těžkých 
topných olejů jsou TOT R2, TOT- R3, TOT- Z, ještě v názvu může 
být písmeno M nebo V, které označuje, jestli se jedná o 
nízkosirný nebo vysokosirný olej. Bývalý LTO má dnes označení 
TOT-L, topný olej těžký – lehký. Další kategorií, která se používá 
k vytápění, je  TOEL, topný olej extralehký. Navíc název „Nafta“ je 
zavádějící (motorová, topná). 

Akceptováno. 
Termín „LTO/TTO“ je nahrazen termíne „TO“ a termín nafta je nahrazen 
termínem „TOEL“. 

10. Připomínka k Příloze č. 4, body 1.a 2 
Požadujeme specifikovat, např. v poznámce pod tabulkami, jaký 
re rozdíl mezi tabulkou č. 1 „Výchozí roční energetická bilance“ a 
tabulkou č. 2 „Upravená roční energetická bilance - Před realizací 
projektu“. 

Vysvětleno. 
Rozdíl mezi body 1 a 2 přílohy č. 4 vyplývá z paragrafové části § 4 a § 5. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSABSK63PX)



Stránka 7 (celkem 41) 

Odůvodnění: 
Z ustanovení vyhlášky a dotčených příloh není zřejmé, jaký je 
významový rozdíl mezi těmito 2 tabulkami. Tabulky zjevně mohou 
obsahovat rozdílné údaje. 
11. Připomínka k Příloze č. 11, vysvětlivka č. 3 
Požadujeme nahradit text vysvětlivky č. 3 následujícím 
způsobem: 
„Pro energetické posudky podle §9a odst. 1 písm. a) a e) a 
podle §9a odst. 2 písm. a) zákona se stanovuje hodnota 
diskontního činitele ve výši 1,04.“ 
Odůvodnění: 
Z hlediska jednoznačnosti a úspory textu je vhodná odvolávka 
přímo na příslušná ustanovení zákona. 
 

Akceptováno a vysvětleno. 
Diskontní činitel 1, 04 je uvažován pouze v případě energetických 
posudků podle § 9a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, v platném znění tzn. finanční podpory, a to z důvodu 
porovnatelnosti podporovaných projektů a jednotného přístupu. 
V případě posudků, které se zpracovávají pro jiné účely stanovené 
zákonem, by fixní stanovení diskontního činitele nebylo účelné, protože 
by znemožnilo zahrnutí individuální situace firmy, která do projektu 
vkládá čistě vlastní kapitál. 
Vysvětlivka č. 3 bude upravena v následujícím znění: 
Pro energetické posudky podle §9a odst. 1 písm. e) zákona se stanovuje 
hodnota diskontního činitele ve výši 1,04. 

12. Připomínka k Příloze č. 5, bod 3, řádek 12 
Požadujeme definovat pojem „emisní koeficienty znečišťujících 
látek“, nebo nahradit pojmem: „emisní faktory znečišťujících 
látek“.  
Definovat pojem „emisní koeficienty CO2“, nebo nahradit pojmem: 
„emisní faktor CO2“. 
Odůvodnění: 
Pojem „emisní koeficienty“ není nikde definován a v textu 
vyhlášky se s ním dále již nepracuje. Předpokládáme, že 
záměrem zpracovatele mělo být uvedení emisních faktorů. 

Akceptováno. 
Budou využity termíny „emisní faktory znečišťujících látek“ a „emisní 
faktor CO2“ 

13. Připomínka k Příloze č. 5, Okrajové podmínky 
Požadujeme buď doplnit okrajové podmínky pro všechny typy 
ekonomických hodnocení, nebo tyto podmínky vypustit. Dále 
v případě varianty 1 požadujeme zpřesnit obsah okrajových 
podmínek, viz odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že doplnění okrajových podmínek pouze pro 
posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné KVET nebo 
využití odpadního tepla je nesystémové. Buďto by měly být 

Akceptováno jinak. 
Okrajové podmínky budou uvedeny v příloze č. 9, ke které tematicky 
patří. Právě po potřeby tohoto typu posudků byly do vyhlášky přidány. 
V případě obecné přílohy č. 5 nebudou okrajové podmínky uvedeny.  
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příslušné „okrajové podmínky“ (lepší název by byl spíše vstupy 
ekonomického hodnocení) stanoveny pro všechny případy 
ekonomického hodnocení nebo pro žádný případ. S ohledem na 
transparentnost a kontrolovatelnost energetických posudků 
doporučujeme spíše Variantu č. 1. Není zřejmé, co se myslí 
pojmy „provozní podmínky technických a technologických 
systémů“, navíc udáváno v hodinách, „celková hladina výrobků, 
materiálu a prací“. Není jasné, proč jsou uvedena „kritéria 
hodnocení projektu“, která jsou dána samotnou přílohou č. 5 a 
není ani zřejmé, co se rozumí pojmy „Požadavky na zpracování 
projektové dokumentace“ a „časové podmínky realizace“. 
14. Připomínka k Příloze č. 6, Část I. 
Požadujeme upravit text následujícím způsobem: 
„Postup hodnocení posouzení ekologické proveditelnosti návrhu 
pro hodnocení variant opatření a optimální varianty v rámci 
energetického auditu a hodnocení v rámci energetických 
posudků. 

Způsob ekologického vyhodnocení Posouzení ekologické 
proveditelnosti se provádí na základě posouzení výše změny 
měrné výrobní emise emisí znečišťujících látek za současného 
stavu a stavu po realizaci navrhovaných variant. V případě, že 
dochází k navýšení výroby, provede se posouzení ekologické 
proveditelnosti na základě změny měrných výrobních emisí 
znečišťujících látek. Výpočet emisí znečišťujících látek se 
provede podle části II. Pro potřeby vypracování energetického 
posudku podle § 9a odst. 1 písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) 
zákona se posouzení ekologické proveditelnosti provádí 
způsobem stanoveným vyhláškou č. 78/2013 Sb.,  
o energetické náročnosti budov, v platném znění.“ 
Odůvodnění: 
Předně je třeba vymezit ve vztahu, ke kterým emisím se 
vyhodnocení ekologické proveditelnosti provádí. Dále by měla být 
rozhodující absolutní změna emisí, pouze v případech, kdy 
dochází k navýšení výroby, je vhodné provést hodnocení podle 
měrných výrobních emisí. Hodnocení ekologické proveditelnosti 
se v případě budov pro potřeby vypracování průkazu energetické 
náročnosti budov provádí podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Není 

Akceptováno jinak. 
Část I přílohy č. 6 zní: 
Postup posouzení ekologické proveditelnosti návrhu pro hodnocení 
variant opatření a optimální varianty v rámci energetického auditu a 
hodnocení v rámci energetických posudků. 
 
Posouzení ekologické proveditelnosti pro hodnocení variant opatření a 
optimální varianty v rámci energetického auditu a hodnocení v rámci 
energetických posudků s výjimkou energetického posudku podle § 9a 
odst. 1 písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona se provádí na základě 
změny emisí znečišťujících látek za současného stavu a stavu po 
realizaci navrhovaných variant. Výpočet emisí znečišťujících látek se 
provede podle části II. V případě, že dochází k navýšení výroby, provede 
se posouzení ekologické proveditelnosti na základě změny měrných 
výrobních emisí znečišťujících látek. 
 
Pro potřeby vypracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. 
a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona se posouzení ekologické 
proveditelnosti provádí způsobem stanoveným podle jiného právního 
předpisu upravujícího energetickou náročnost budov. 
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důvod, aby se pro potřeby vypracování energetického posudku 
postupovalo jiným způsobem. Naopak je potřeba, aby způsob 
posouzení byl jednotný. Připomínka rovněž směřuje k sjednocení 
používaných pojmů jak uvnitř vyhlášky, tak se zákonem č. 
406/2000 Sb. 

15. Připomínka k Příloze č. 6, Část II., Výpočet emisí oxidu 
uhličitého, bod 1 

Požadujeme sladit hodnoty emisního faktoru s jinými veřejně 
používanými údaji (viz Národní inventarizační zpráva). Dáváme 
ke zvážení úpravu diferenciace všeobecných emisních faktorů u 
černého a hnědého uhlí a vyloučení vlivu granularity. 
 
Odůvodnění: 
Pro výkaznictví v rámci evropského systému emisního 
obchodování používají provozovatelé hodnoty z Národní 
inventarizační zprávy (NIR, které jsou dostupné na následující 
uvedené adrese: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/ets/ets_ta_cz.html). 
Tyto hodnoty se však odlišují od hodnot ve vyhlášce. 
Doporučujeme uvést údaje do souladu, aby nedocházelo k 
odlišnostem vykazovaných hodnot. 
V současnosti je v tabulce diferencováno černé uhlí dle 
granularity, avšak emisní faktory jsou shodné. V případě hnědého 
uhlí je uvedeno pouze tříděné uhlí. Granularita však neovlivňuje 
velikost emisního faktoru. 

Akceptováno a vysvětleno. 
V případě paliv, která jsou dostupná, byla provedena aktualizace. Dále v 
Pro výpočet snížení emisí CO2 je upraven emisní faktor 281 kg CO2 za 
GJ (1,0116 tun za MWh) v souladu s připomínkou MŽP, který by měl 
odpovídat průměru emisí energetického mixu za období 2008 – 2013 
mimo jaderných a obnovitelných zdrojů. Tato hodnota emisního faktoru 
odpovídá marginálním parametrům (tedy zejména emise uhelných 
elektráren). V případě úspory elektrické energie nedojde k vytěsnění 
elektrické energie pocházející ze základního zdroje zatížení tedy 
zejména z jaderných elektráren. Z tohoto důvodu navržený emisní 
koeficient MŽP, který byl vypočten jako průměr za celý energetický mix 
výroby elektřiny v ČR, je pro užití výpočtu snížení emisí CO2 v případě 
této vyhlášky irrelevantní. 

16. Připomínka k Příloze č. 7, bod 1 
Požadujeme do bodu 1 doplnit větu následujícího znění: 
„Spotřeba energie v dopravě se zahrne do energetických 
vstupů (tab. dle Přílohy č. 2).“ 
Odůvodnění: 
Jde o vyjasnění, kam dopravu zařadit.  Není zřejmé, zda se má 
uvádět samostatně, jak naznačuje evidenční list, nebo se mají 
hodnotit pouze měrné ukazatele. 
Dále doporučujeme vyjasnit název kapitoly Vyhodnocení 

Akceptováno jinak. 
Energetický audit dopravy nebude řešen touto novelou. Příloha bude 
zrušena. Viz připomínka č. 4. 
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účinnosti užití energie v dopravě- předpokládáme totiž, že se tím 
myslí energetická spotřeba dopravy jen uvnitř posuzovaného 
areálu, nebo má předkladatel namysli i externí dopravu včetně 
(např. dovoz materiál)? 
17. Připomínka k Příloze č. 8 
Požadujeme sjednotit výčet látek znečišťujících ovzduší u 
evidenčního listu posudku na str. 19, nové zdroje nad 20 MW. 
Odůvodnění: 
V tomto posudku je ponechán „starý“ formát. Pokud je to záměr, 
bylo by ho vhodné vysvětlit. 

Akceptováno. 
Jsou přidány emise PM10 a PM2,5 

18. Připomínka k Příloze č. 9 
Požadujeme v úvodní části vypustit následující věty bez náhrady: 
„Porovnání se provede podle spotřeby primární energie, 
průměrné roční účinnosti a množství vyrobené energie ve vztahu 
ke shodné velikosti poptávky po teple. 

Porovnáním referenčního zařízení jsou vytvořeny variantní 
scénáře k výchozí úrovni podle níže uvedených bodů.“. 
Odůvodnění: 
Obě věty jsou nejasné a zmatečné. Především porovnání se má 
týkat výlučně nákladů a přínosů, nikoliv tedy spotřeby primární 
energie a dalších technických veličin. Dále není jasné, co bylo 
míněno větou „porovnáním referenčního zařízení jsou vytvořeny 
variantní scénáře“. Máme za to, že tato věta je nadbytečná a je již 
fakticky obsažena v dřívějším textu. 

Akceptováno. 
Oba dva odstavce úvodu přílohy 9 jsou odstraněny. 

19. Připomínka k Příloze č. 9, body 1.1 a 1.2 
Požadujeme bod 1.1 nazvat „Vymezení řešené oblasti“ a tento 
název dále promítnout i do textu. Obdobně bod 1.2 nazvat: 
„Vymezení stávajících zdrojových, distribučních a 
spotřebitelských zařízení v řešené oblasti“. Dále požadujeme 
v bodu 1.2 vypustit větu: „Řešená oblast se identifikuje specifikací 
stávajících soustav zásobování tepelnou energií, lokálních zdrojů 
tepla a výroben elektřiny podle bodu 2.“. 
Odůvodnění: 
Jde o sjednocení pojmů, v nadpisu je vymezení oblasti a dále je 

Akceptováno jinak. 
Bod 1. 1. a 1 . 2 . se zruší. Bod 1 bude uveden v následujícím znění: 
1. Zeměpisné a systémové vymezení řešené oblasti 

Ohraničení řešené oblasti musí zahrnovat plánované zařízení a územní 
oblast obsahující místo či místa poptávky po dodávce tepla a chladu, 
stávající a plánovanou infastrukturu pro dodávku tepla ze soustavy 
zásobování tepelnou energií a budoucí poptávku po teple a chladu. 
  
Ohraničení oblasti se vyznačí ve vhodném měřítku a formě katastrální 
mapy předmětné oblasti. 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSABSK63PX)



Stránka 11 (celkem 41) 

hovoří o ohraničení oblasti, přičemž by bylo vhodné hovořit o 
řešené oblasti, protože její ohraničení není v tomto případě 
podstatné. Úvodní věta v bodu 2 je nadbytečná a zmatečná, 
neboť řešená oblast by měla být vymezena v bodu 1.1, což ji 
dostatečně identifikuje. Bod 1.2 pak již jen specifikuje, co je 
obsahem řešené oblasti. 

 
V řešené oblasti jsou vyznačena stávající zdrojová, distribuční a 
spotřebitelská zařízení. 
 

20. Připomínka k Příloze č. 9, bod 2 
Požadujeme úvodní větu v bodu 2 upravit následovně: 
„Údaje o plánovaném zařízení a srovnávacím zařízení“ a 
v tomto smyslu také doplnit tabulky a změnit jejich názvy. 
Odůvodnění: 
Nejedná se o jeden systém, tj. propojenou množinu prvků, ale o 
několik nezávislých systémů, které se nacházejí v řešené oblasti. 
Úkolem analýzy není porovnávat stávající stav. Porovnáváno má 
být nově plánované zařízení (rekonstrukce) a srovnávací zařízení 
(s využitím odpadního tepla apod.) pro tyto případy by měly být 
obsaženy v posudku základní údaje. 

Akceptováno. 
Úprava je provedena ve znění: Údaje o plánovaném zařízení a 
srovnávacím zařízení se shrnou podle vzorů tabulek výchozí úrovně pro 
každou ze dvou variant. 

21. Připomínka k Příloze č. 9, bod 2 
Požadujeme v bodu 2 vypustit tabulky „Výchozí úroveň – roční 
spotřeba elektřiny ve spotřebitelských systémech a dále „výchozí 
úroveň – průměrné roční náklady stávajících zařízení ve 
vymezené oblasti“. 
Odůvodnění: 
Roční spotřeba elektřiny není z hlediska posouzení nákladů a 
přínosů podstatná, jedná se primárně o využití tepla. Tabulka 
k ročním nákladů stávajících zařízení je velmi těžko využitelné a 
není ani jasné, k čemu se přesně vztahuje. K součtu všech 
zařízení? V praxi je potřeba počítat s tím, že energetický 
specialista nebude znát všechny hodnoty, některé bude muset 
odhadovat. Posudek by mu měl dát prostor k tomu, aby popsal, 
jak postupoval, spíše než ho svazovat tabulkou. 

Akceptováno a vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že příloha č. 9 je implementací směrnice 2012/27/EU, 
ve které je uvedeno v příloze č. IX část 2:“ … V rámci tohoto ohraničení 
systému se stanoví a porovnají celkové náklady na poskytování tepla a 
elektřiny pro oba případy.“, bude tabulka ohledně elektřiny zachována. 
Tabulky průměrné roční náklady stávajících zařízení ve vymezené oblasti 
bude odstraněna. 

22. Připomínka k Příloze č. 9, bod 3.1 

Požadujeme text bodu 3.1 nahradit následujícím: 
„3.1 Analýza nákladů a přínosů vychází z porovnání 
celkových nákladů na poskytování tepla a elektřiny pro 

Akceptováno jinak. 
Kapitola tři bod 3. 1. – 3. 3. je uveden v následujícím znění: 
3. Postup stanovení variant pro analýzu nákladů a přínosů  

3.1 Analýza nákladů a přínosů vychází z popisu plánovaného zařízení a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSABSK63PX)



Stránka 12 (celkem 41) 

porovnávané varianty. V městských oblastech zahrnuje také 
náklady, jež by vznikly, pokud skupina budov nebo část 
města byly vybaveny novou sítí dálkového vytápění nebo by 
došlo k jejich napojení na novou síť vytápění. Do srovnání 
jsou zahrnuty náklady infrastruktury pro plánované i 
srovnávací zařízení.“ 
a bod 3.2 vypustit bez náhrady. 
V bodu 3.3 požadujeme nahradit slova: „Pro stanovení nároků a 
účinků se pro každý scénář“ nahradit slovy: 
„Pro srovnávané varianty se …“. 
Odůvodnění: 
Především zvážit všechny teoreticky proveditelné scénáře není 
vůbec v silách energetického specialisty, navíc jsou posuzované 
scénáře již popsány v úvodu přílohy. Dále při stanovování 
scénářů nemůže energetický specialista vůbec vědět, které z nich 
jsou ekonomicky nebo ekologicky proveditelné, protože k tomu 
musí teprve provést příslušné výpočty. Dále je při specifikaci 
požadavků potřeba vycházet z přílohy IX ke směrnici o 
energetické účinnosti. 

srovnávacího zařízení nebo srovnávacích zařízeních a porovnání 
celkových nákladů na poskytování tepla a elektřiny pro tyto dvě varianty. 
V městských oblastech zahrnuje také náklady, jež by vznikly, pokud 
skupina budov nebo část města byly vybaveny novou sítí dálkového 
vytápění nebo by došlo k jejich napojení na novou síť vytápění, tzn. do 
srovnání jsou zahrnuty náklady infrastruktury pro plánované i srovnávací 
zařízení. 

3.2 Pro každou variantu se provede popis obsahující základní 
charakteristiky provozu, zejména instalovaný tepelný a elektrický výkon, 
druh primárního zdroje energie, plánované využití, plánovaný roční počet 
provozních hodin, umístění a poptávka po elektřině a teple. Pokud je 
plánovaných zařízení v rámci řešeného systému více, provede se popis 
pro každé zařízení. Pro specifikaci údajů se v přiměřené podobě použijí 
vzory tabulek podle bodu 2.  
3.3 Pro srovnání variant se provede specifikace kapitálových nákladů na 
zařízení a vybavení, kapitálových nákladů souvisejících energetických 
sítí, variabilních a fixních nákladů, nákladů na energii, nákladů na 
poplatky v oblasti životního prostředí a zdraví, stanovení poptávky po 
tepelné energii, stanovení účinků v oblasti životního prostředí a 
stanovení výrobních účinků. 

23. Připomínka k Příloze č. 9, bod 3.4 
Požadujeme bod 3.4 nahradit následovně:  
„Ekonomické hodnocení se provede podle přílohy č. 5 k této 
vyhlášce. Pokud je zajištěn stejný výrobní účinek 
porovnávaných variant, lze ho provést jako nákladové.“ 
Odůvodnění: 
Jedná se o velmi rozdílné případy, pro které je jednotné 
stanovení diskontní sazby problematické. Stejně tak 
problematické se jeví stanovení prognózy vývoje cen 
ministerstvem. V případě stejného výrobního účinku by mělo být 
možné provést hodnocení ekonomické efektivity jako nákladové. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky. 

24. Připomínka k Příloze č. 9, body 3.5 a 3.6 
Požadujeme dané body vypustit bez náhrady. 
Odůvodnění: 
Není reálné v hodnocení uvažovat různé scénáře mimo jiné i 

Akceptováno. 
Bod 3. 5 a 3. 6 byly vypuštěny. 
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proto, že tyto scénáře mohou následně generovat různé výsledky 
a navíc se jedná o excesivní zátěž pro energetického specialistu, 
která ostatně není požadována ani při zpracování energetického 
auditu. 
25. Připomínka k Příloze č. 9, bod 3.7 
Požadujeme bod 3.7 vypustit bez náhrady. 
Odůvodnění: 
Posouzení nákladů a přínosů se týká pouze nákladů. Směrnice 
ekologické hodnocení v daných případech nevyžaduje. 

Akceptováno. 
Bod 3.7 je vypuštěn. 

26. Připomínka k Příloze č. 9, body 4.1, 4.2 a 4.3 
Požadujeme bod 4.1 vypustit bez náhrady. 
Bod 4.2 požadujeme formulovat takto:  
„Doporučení energetického specialisty obsahuje 
doporučenou variantu včetně specifikace okrajových 
podmínek její realizace.“ 

Bod 4.3 požadujeme vypustit bez náhrady. 
Odůvodnění: 
V praxi není realizovatelné pracovat s různými scénáři. Navíc 
není zdůvodnitelné, proč je vybírán ten scénář, který vychází 
nejlépe, bez ohledu na pravděpodobnost jeho uskutečnění. 
Hodnocení ekonomické efektivnost by mělo být v řadě případů 
možné provést jako nákladové a pak je obrácené i kritérium 
hodnocení. Nedává smysl tvořit v relativně jednoduchém 
materiálu, jakým je energetický posudek, tvořit různé scénáře a 
pak se pracně vyrovnávat s jejich výsledky. Ostatně ani v jiných 
případech posudků není takto postupováno. 

Akceptováno jinak. 
Znění bodu 4 zní: 
4. Doporučení energetického specialisty 
 
4.1 Na základě analýzy nákladů a přínosů variant je doporučena 
varianta, jejíž součet diskontovaných přínosů je vyšší než součet 
diskontovaných nákladů. V případě nákladového hodnocení je 
doporučena varianta s nejnižším diskontovaným součtem nákladů.   
 
4.2 Doporučení energetického specialisty obsahuje doporučenou 
variantu včetně specifikace podmínek její realizace 

27. Připomínka k Příloze č. 10 
Požadujeme přílohu upravit na základě níže uvedeného 
odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Příloha č. 10 dopadá na velmi širokou množinu posudků a měla 
by tudíž být přiměřeně obecná, je proto třeba se vyvarovat 
konkrétních ustanovení směřujících pouze k jedinému případu. 

Akceptováno. 
Příloha č. 10 bude sloužit jako návod pro zpracování posudku podle § 9a 
odst. 1 písm. e) zákona. V úvodu této přílohy je doplněn text ve znění: 
Energetický posudek obsahuje s ohledem na předmět pouze relevantní 
údaje z níže uvedených včetně odpovídajících částí příloh k této 
vyhlášce. 
Ve vazbě na tuto změnu se posudky podle § 9a odst. 2 písm. b) a c) 
zákona, které nejsou povinné, budou zpracovávat obdobně jako posudek 
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Stávající znění je jakýmsi hybridem energetického auditu, což 
však zřejmě není smysl energetického posudku. Posudek by měl 
být v každém případě úzce konkrétně zaměřený podstatně 
stručnější a méně detailní než energetický audit. V neposlední 
řadě není vůbec jasné, zda má být v tomto případě součástí také 
hodnocení ekonomické a ekologické proveditelnosti, z povahy 
věci by vyplývalo, že ano. Doporučení pak nejsou žádnými 
doporučeními, jedná se o výsledky. Je potřeba si uvědomit, že 
obsah posudku podle přílohy č. 10 bude rovněž závazný a je 
zjevně nesmyslné, aby posudek například pro účely vyhlášky o 
evidenci a vykazování obsahoval návrh vhodné koncepce 
systému managementu hospodaření s energií. Je tedy zjevně 
potřeba specifikovat jednotlivé okruhu případů zpracování 
daného posudku a jeho obsah mu případně přizpůsobit, pokud 
má být takto detailní. 

podle § 9a odst. 2 písm. d) zákona (změna v názvech evidenčních listů). 
Dále pak je v tomto duchu upravena paragrafová část vyhlášky, 
konkrétně § 7 odst. 3 ve znění vypořádání připomínky č. 7 vypořádání. 
 
Úvodní věta bodu 2 byla upravena následovně: Vyhodnocení stávajícího 
stavu předmětu energetického posudku obsahuje 
Úvodní věta bodu 3 byla upravena následovně: Doporučení 
energetického specialisty týkající se posuzovaného návrhu obsahuje 
 

Doporučující: 
28. Připomínka k celému textu předloženého materiálu 
Domníváme se, že je potřeba sjednotit používané pojmy ve 
vyhlášce i v zákoně č. 406/2000 Sb. Jedná se např. o pojmy 
„hodnocení ekonomické přijatelnosti“ oproti „ekonomické 
hodnocení“ nebo „hodnocení ekologické přijatelnosti“ oproti 
„ekologické hodnocení“. 
Doporučujeme sjednotit požadavky na jednotky. Objevují se 
názory na podpoření soustavy SI. Stejně tak se objevují názory 
na podporu užívání jednotky MWh, která není SI jednotkou, ale je 
běžně používaná v zahraničí. 
Odůvodnění: 
Pravděpodobně budou vstupní jednotky vždy uvedeny v podobě, 
jakou mají vstupní data, ale v bilancích by neměl být mix 
jednotek, bude užitečné rozhodnout o jednotném, nebo lépe 
doporučeném přístupu, pokud předepisujeme tabulky. Zpřehlední 
se tak výsledky a přispěje to k rychlejší orientaci v číselných 
údajích a jejich srovnáních. 

Vysvětleno. 
Z připomínky není zřejmé, o jakou konkrétní náhradu ustanovení se 
jedná, případně v jakém ustanovení je změna vyžadována. Termín 
„hodnocení ekonomické přijatelnosti“ se v zákoně ani ve vyhlášce 
nenalézá. V zákoně je používán termín posouzení ekonomické nebo 
ekologické proveditelnosti, zatímco vyhláška používá termín 
„ekonomické a ekologické vyhodnocení“. Vzhledem k ustálenosti 
užívaných termínů nelze předpokládat, že by docházelo k jejich záměně 
či k rozporu v jejich užívání. 

29. Připomínka k první větě vyhlášky 
Doporučujeme upravit první větu takto: 
„Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 
zákona č. 406/2000 Sb.,  

Akceptováno jinak. 
Úvodní věta je upravena následovně: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., 
zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 
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o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a , 
zákona č. 318/2012 Sb. a zákona  
č. 103/2015 Sb. k provedení § 9 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 2, § 9 
odst. 6 a § 9a odst. 5 tohoto zákona:“. 

Odůvodnění: 
Novela zákona č. 406, která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 
103/2015 Sb. zasáhla významně do ustanovení zákona, které 
vyhláška č. 480/2012 Sb. provádí, je proto potřeba tuto novelu 
uvést v první větě vyhlášky. 

Sb., k provedení § 9 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 2, § 9 odst. 6 a § 9a odst. 
5 tohoto zákona: 
 

30. Připomínka k novelizačnímu bodu 7 
Doporučujeme upravit znění takto: 
„7. V § 5 odst. 2 písm. d) se slova „celkovou energetickou bilanci“ 
nahrazují slovy „upravenou roční energetickou bilanci“ a na konci 
písmene d) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno 
e), které zní: 

e) vyhodnocení účinnosti užití energie v dopravě, které se 
provede způsobem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.“ 

7. V § 5 odst. 2 písm. e) se slova „celkovou energetickou 
bilanci“ nahrazují slovy „upravenou roční energetickou 
bilanci“. 
8. V § 5 odst. 2 na konci písmene d) se tečka nahrazuje 
slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní: „f) 
vyhodnocení účinnosti užití energie v dopravě, které se 
provede způsobem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.“ 
Odůvodnění: 
Navrhujeme rozdělit novelizační bod na dva, doplnění dalšího 
písmene nelze podřadit pod změnu uvnitř předchozího písmene. 
Dále navrhujeme přečíslování dotčených písmen tak, aby to 
odpovídalo stávajícímu textu vyhlášky. 

Akceptováno jinak. 
Viz připomínka č. 4 a č. 10 

31. Připomínka k Příloze č. 1 
Doporučujeme formálně upravit: 

• všeobecně u všech řádků pro roční výrobu, spotřebu apod. 
sjednotit jednotky – buď všude MWh/r a GJ/r nebo MWh a 
GJ. 

Akceptováno. 
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• v části 2.c počet zdrojů – jednotka ks 
• v části 5. Rok realizace jsou uvedeny dvě kolonky – 

upřesnit 
Odůvodnění: 
Jde o formální sjednocení a zpřesnění. 
32. Připomínka k Příloze č. 5, odst. 1 
Doporučujeme v druhém řádku nahradit slovo „je“ za slova „může 
být“. 
Odůvodnění: 
Klient by měl brát v úvahu také jiná kritéria a striktní předepsání 
jednoho vylučuje využití ostatních v případě, že je to pro klienta 
vhodné.  
Doplňující komentář k odůvodnění: Je nutné znovu zvážit úpravu 
ekonomického hodnocení, které je zcela zásadním parametrem 
pro posouzení vhodnosti opatření a které v současné podobě 
dostatečně nezohledňuje kvalifikované posouzení kombinace 
opatření s různou dobou životnosti (např. zateplení – 30 let + 
regulační prvky otopné soustavy – 10 let) včetně započtení 
reinvestice, případně zůstatkové hodnoty opatření s delší 
životností. 

Vysvětleno. 
Aktuální znění nevylučuje možnost k přihlédnutí dalších ekonomických 
ukazatelů. Ovšem záměrem předkládané změny bylo stanovit jeden 
hlavní ukazatel. 

33. Připomínka k Příloze č. 5, bod 2 
Doporučujeme v tabulce pod uvedeným bodem opravit jednotku 
na všech řádcích mimo investičních výdajům jednotku Kč/rok. 
Obdobně v celé vyhlášce a přílohách jedná-li se o roční bilance 
uvádět jednotku MWh/rok místo MWh. 
Odůvodnění: 
Konsistence jednotek. 

Akceptováno. 

34. Připomínka k Příloze č. 7, bod 4 
Dáváme ke zvážení nahradit slova: „čistou hmotnost“ slovy: 
„čistou hmotnost nákladu“. 
Odůvodnění: 
Přestože je pojem čistá hmotnost všeobecně známý pojem, může 
být v některých případech ne zcela správně aplikován. Tímto 
legislativním zpřesněním se zamezí různému výkladu. 

Akceptováno jinak. 
Příloha č. 7 byla zrušena. 
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35. Připomínka k Příloze č. 8 
Doporučujeme z nadpisu Evidenčního listu energetického 
posudku na str. 27 vypustit slova: „nebo podle písm. e)“. 
Odůvodnění: 
Posudek podle § 9a odst. 2 písm. e) je předmětem následujícího 
evidenčního listu. 

Akceptováno. 

36. Připomínka k Příloze č. 8 
Dáváme ke zvážení nahradit slova: „Popis předmětu EP 
vymezení“ slovy: „vymezení energetického posudku“. 
Odůvodnění: 
Jedná se o sjednocení přístupu k použitému pojmosloví napříč 
přílohami. 

Akceptováno jinak. 
Sjednotil se pojem „Popis předmětu EP“ 

Úřad vlády 
ČR, odbor 
kompatibility 

Zásadní: 
37. Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády (LPV), 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. 
Předkladatel nepodtrhl implementační ustanovení v návrhu 
vyhlášky ani nepřiložil rozdílovou tabulku a aktuální 
srovnávací tabulku ke směrnici 2012/27/EU, ačkoliv 
z odůvodnění i Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace vyplývá, že návrhem vyhlášky je částečně 
transponována směrnice 2012/27/EU. Předkladatel v části 
odůvodnění týkající se slučitelnosti s právem EU uvádí, že 
návrhem vyhlášky je transponována část 2 přílohy IX 
směrnice 2012/27/EU. Vedle ní by předmětem k transpozici 
prostřednictvím navrhované vyhlášky přicházela do úvahy 
ještě ustanovení čl. 7, 8 a 14 směrnice. V souladu s přílohou 
č. 5 LPV žádáme, aby předkladatel přiložil k návrhu 
rozdílovou tabulku a podtrhl implementační ustanovení tak, 
aby bylo zřejmé, která část směrnice je návrhem 
transponována. V souladu s čl. 16 odst. 4 ve spojení s čl. 14 
odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. e) LPV pak žádáme 
přiložit srovnávací tabulku ke směrnici 2012/27/EU. 

Akceptováno. 
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Ministerstvo 
financí 

38. Zásadní připomínka: 
K Čl. I, k bodu 21: V bodu 1 u prvního vzorce není uvedeno 
vysvětlení jednotlivých činitelů použitých ve vzorci (CF, r). Nelze 
automaticky dovodit, že se jedná o shodné činitele použité ve 
třetím vzorci. Vysvětlivka by měla být připojena vždy k prvnímu 
výskytu příslušného termínu. 
Ve vysvětlivkách je používáno sloveso v jednotném čísle ve 
spojení s podstatným a přídavným jménem v množném čísle. 
 
Domníváme se, že tak, jak je uveden vzorec pro výpočet vnitřního 
výnosového procenta, nemůže být pro IRR jednotkou procento 
(%). 
 
Větu „Reálná doba návratnosti…“ je nutno upravit tak, aby z 
jejího obsahu bylo zřejmé, že „Tsd“ je reálnou dobou návratnosti. 
 
V bodu 2. odstavec pod tabulkou má špatnou větnou vazbu. 
Nutno upravit na správný tvar. Navíc není jasné, co je myšleno 
„stálými cenami odpovídajícími cenám realizace projektu“, o jaké 
ceny se tedy jedná a pro jaké výdajové položky vstupující do 
projektu mají ceny platit (investiční, provozní). 
 
Vysvětlivky k tabulce pod č. 1 a 2 začínají vždy slovem "Náklady", 
přitom se jedná o různou obsahovou náplň. Doporučujeme 
formulovat např.: "V položce se uvedou…“. 
 
V bodu 3 je nutno doplnit vysvětlení, co představuje činitel "h". 
Nejasné je, co má vyjadřovat rozměr u ukazatele Cenová hladina 
výrobků, materiálů a prací měsíc/r (což by znamenalo počet 
měsíců připadajících na diskont, což je nesmysl). 
 
Ve všech případech by vyjádření měrné jednotky mělo být 
provedeno shodným způsobem a nikoliv někdy s použitím lomítka 
a někdy s použitím záporného exponentu. 
 
V položce „015“ zjevně chybí slovo „životností“. 

Akceptováno a vysvětleno. 
Byly upřesněny vysvětlivky k jednotlivým vzorců a upřesněna definice 
reálné doby návratnosti, aby byl zřejmý činitel Tsd.  
Vyjádření měrných jednotek bylo sjednoceno. 
 
Vysvětlivky odpovídají obsahu, protože specifikují obsah informací 
zahrnutých do nákladů na opravu a ostatních provozních nákladů. Bude 
tudíž zachováno původní znění. 
 
Výraz „při stálých cenách odpovídající cenám realizace projektu“ 
znamená výpočet bez uvažování vlivu inflace a nárůstu cen energií: 
investiční náklady a následně vyčíslené přínosy ve formě uspořených 
provozních nákladů na energii a ostatních případně uspořených 
provozních nákladů odpovídají cenám realizace projektu. 
 
Bod dva byl upraven do následujícího znění: V případě projektů 
energetické efektivnosti financovaných z programů podpory ze státních, 
evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků 
pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů je 
výpočet ekonomické efektivnosti uvedený v energetickém posudku 
stanoven (z hlediska projektu, z tzv. systémového hlediska) bez vlivu 
daní a financování při stálých cenách odpovídající cenám realizace 
projektu. Peněžní toky projektu se posuzují bez vlivu předpokládané 
podpory. (viz připomínka č. 50 vypořádání) 
 
Položka 015 je formulována v následujícím znění: Specifikace zařízení 
s kratší dobou životnosti než je doba hodnocení 

39. Zásadní připomínka: 
K Čl. I, k bodu 24: Dosavadní vyhláška obsahovala pouze 7 
příloh. Pokud se mají doplňovat další nové přílohy, je třeba 

Akceptováno. 
Nový novelizační bod zní: 
1. „Za přílohu č. 7 k této vyhlášce se doplňují přílohy č. 8 a 9, které 
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novelizační body formulovat v souladu s legislativními pravidly 
vlády. (Platí pro všechny doplňované přílohy.) 

znějí: …“. 

40. Zásadní připomínka: 
K Čl. I, k bodu 25: V bodu 3.4 je odkaz na prognózu vydávanou 
ministerstvem. Legislativní zkratka "ministerstvo" však ve 
vyhlášce není zavedena, je třeba doplnit, o jaké ministerstvo se 
zde jedná. V bodu 3.6 je třeba slovo "provedou" nahradit slovem 
"uvedou". V bodu 4.3 je uveden odkaz na bod 5. 1, ten však 
žádné podmínky pro scénáře neobsahuje. 

Akceptováno jinak. 
Bod 3. 4. je formulován ve znění: „Ekonomické hodnocení se provede 
podle přílohy č. 5 k této vyhlášce. Pokud je zajištěn stejný výrobní účinek 
porovnávaných variant, lze ho provést jako nákladové.“ 
Bod 3. 6. a 4. 3 byl zrušen. 
(viz připomínky 23 – 26 vypořádání) 

41. Zásadní připomínka: 
K Čl. I, k bodu 26: V bodu 1.1.2 je nutno za slovo "energie" 
doplnit interpunkční znaménko. Jedná se o ukončení citace 
vyhlášky. Název vyhlášky je navíc uveden chybně. 
V bodech 2.4, 2.5 a 2.6 je použit špatný mluvnický pád, který 
neodpovídá úvodnímu textu bodu 2. 
V bodu 2.6 měl zpracovatel zřejmě v úmyslu uvést odkaz na 
vyhlášku č. 478/2012 Sb. Je tedy třeba doplnit úplnou citaci 
tohoto předpisu. 
V případě, že se má jednat o odkaz na tuto vyhlášku, je nutno 
upozornit že § 7 odst. 4  této vyhlášky se nečlení na písmena a 
že § 7 neobsahuje odstavce 5 a 6. 
V bodu 3.8 je nutno doplnit správný název citované vyhlášky, tj. 
slova "elektřině z druhotných zdrojů energie". 
V bodu 3.9 je uveden v odkazu paragraf a odstavce, ale chybí 
uvedení předpisu, na který se odkazuje. (Pokud by šlo o vyhlášku 
č. 478/2012 Sb. - viz upozornění výše.) 

Akceptováno jinak. 
Bod 1. 1. 2. bylo upraveno v následujícím znění: „popis technických 
zařízení, systémů včetně popisu kogenerační jednotky podle vyhlášky č. 
37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výrobě elektřiny a 
tepla a elektřině z druhotných zdrojů, a budov, které jsou předmětem 
energetického posudku,“ 

 
Pro body 2. 4.- 2. 6 bylo upraveno návětí ve znění: Vyhodnocení 
stávajícího stavu předmětu energetického posudku v případě zpracování 
posudku podle § 9a odst. 1 písm. e) odst. 2 písm. b) a c) obsahuje: 
 
Do 2. 6 a 3. 9 byl zapracován název vyhlášky. 
 
V bodě 3. 8. byl upraven název vyhlášky. 

42. Doporučující připomínka: 
K Čl. I, k bodům 18 až 20: V novelizačních bodech  18. a 19. se 
používá nová vysvětlivka č. 1.  Chybí však určení, co se míní 
"typem" PHM, není to pojem používaný běžně v předpisech 
(vyjma výskytu v celním sazebníku). Doporučuje tedy pojem 
upřesnit. V bodu 19. se v řádku 14 bude vyžadovat mimo jiné i 
údaj o "Nákladech v tis. Kč" ve sloupcích 5. a 8. Je otázkou, jaký 
smysl má uvádět celkový údaj o různých druzích pohonných hmot 
s různými cenami (jednotlivé druhy benzinu, motorové nafty, LPG 
apod.). V bodu 20. by se slova "budou uvedeny samostatně" 
měla nahradit slovy "se uvádějí samostatně na jednotlivých 

Akceptováno jinak. 
Audit dopravy byl zrušen, viz připomínky č. 4 vypořádání. 
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řádcích", pokud se předpokládá, že tyto údaje uvádí zpracovatel 
"Celkové neenergetické bilance". 
43. Doporučující připomínka: 
K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA): 
Doporučujeme provést revizi celého textu, ve kterém zůstaly 
nepřesnosti v slovních spojeních (např. str. 3 „zákon platná od 1. 
ledna 2013, str. 4 „vynakládaní prostředků dodanou energii“ a 
další). 
Na straně 6 je chybné číselné označení kapitoly Energetičtí 
specialisté (je uvedeno „1.4.3.“ a správně má být „1.4.4.“). 
Na straně 7 ve druhém odstavci doporučujeme doplnit název 
zákona, neboť v předcházejícím textu nebyla zavedena zkratka 
názvu zákona č. 406/2000 Sb. 
Věta uvedená ve druhém odstavci kapitoly 5. nedává smysl. 

Akceptováno. 
Vysvětleno. 
Zkratka pro zákon č. 406/2000 Sb., je zavedena v úvodu textu. 

44. Doporučující připomínka: 
Předložený materiál byl do MPŘ rozeslán bez části I. Předkládací 
zpráva. 
V návrhu vyhlášky je používán termín „přínosy“, který je 
implementován v souladu se směrnicí 2012/27/EU. V souvislosti 
se zavedením tohoto termínu se domníváme, že je myšlen 
„přínos“ finanční, nikoliv žádný jiný (např. zpráva RIA na straně 2 
v textu uvádí „přínos z pohledu životního prostředí“). I když text 
směrnice používá „přínos“ bez dalšího upřesnění, mělo by být 
minimálně v odůvodnění k návrhu vyhlášky uvedeno, o jaký 
přínos se jedná (např. finanční). 

Vysvětleno. 
V citovaném případě se jedná o popis dopadu na životní prostředí, který 
návrh vyhlášky má. Jedná se tudíž o jinou oblast. V případě 
implementace se vždy mluví o přínosech ve vazbě na náklady tzn 
analýzu nákladů a přínosů jak vyplývá z textu. 

45. Doporučující připomínka: 
K Čl. I, K bodu 7: Podle našeho názoru by vložení nového 
písmene e) mělo být uvedeno v samostatném bodě (viz Čl. 55 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády). 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) bylo z novely vyhlášky vypuštěno. 
  

46. Doporučující připomínka: 
K Čl. I, k bodu 11 a 13: Slovo „písmeno“ vyjádřit zkratkou 
„písm.“. 

Akceptováno. 

47. Doporučující připomínka: 
K Čl. I, k bodu 12: Slovo „odstavec“ vyjádřit zkratkou „odst.“. 

Akceptováno. 

48. Doporučující připomínka: Akceptováno. 
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K Čl. II, k bodu 2 a 3: Slova „po dni“ doporučujeme nahradit 
slovy „ode dne“ (viz Čl. 51 odst. 2 Legislativních pravidel vlády). 
49. Doporučující připomínka: 
K Odůvodnění: Ve Zvláštní části chybí odůvodnění k Čl. II 
(Přechodná ustanovení) a k Čl. III (Účinnost). Doporučujeme 
stanovit datum nabytí účinnosti vyhlášky konkrétním datem. 

Vysvětleno. 
U vyhlášky je stanovena účinnost podle čl. 53 odst. 1 písm. c) bodu 4. 
Legislativních pravidel vlády. Dle našeho názoru tak není potřeba 
stanovovat konkrétní datum účinnosti vyhlášky. 
 

Ministerstvo 
obrany 

50. Zásadní připomínka: 
K bodu č. 21, k příloze č. 5, str. 9, k textu pod tabulkou č. 2: 

Požadujeme text uvést v následujícím znění: „V případě 
projektů energetické efektivnosti financovaných z programů 
podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo 
finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na 
emise skleníkových plynů je výpočet ekonomické efektivnosti 
uvedený v energetickém posudku stanoven (z hlediska projektu, 
z tzv. systémového hlediska) bez vlivu daní a financování při 
stálých cenách odpovídající cenám realizace projektu. Peněžní 
toky projektu se posuzují bez vlivu předpokládané podpory.“. 
 
Odůvodnění: Máme za to, že toto předkladatelem navrhované 
znění bude působit nesrozumitelně, a proto navrhujeme řešení 
dle našeho názoru srozumitelnější. 

Akceptováno. 
V navrhovaném znění. 

51. Zásadní připomínka: 
K bodu č. 21, ke straně 9, k bodu 3 (text pod vysvětlivkami, 
uvozující text k tabulce „okrajové podmínky“): 

Požadujeme, aby text zněl: „3. Okrajové podmínky optimální 
varianty, návrhu řešení nebo výsledku posouzení:“. 
 
Odůvodnění: Nová formulace lépe vystihuje povinnost uvádět 
okrajové podmínky, jako nedílnou součást každého 
ekonomického vyhodnocení. Stanovení okrajových podmínek 
bylo zrušeno body 6 a 9 v návrhu vyhlášky. Stanovení okrajových 
podmínek je nutné ve všech energetických auditech a všech 
energetických posudcích, z důvodu vyhodnocení navržených 
variant a vyhodnocení skutečně dosažených úspor.  
 

Vysvětleno.  
Okrajové podmínky již nejsou uvedeny v paragrafové části samostatně, 
ale jsou návrhem provázány na ekonomické hodnocení. Nejsou tudíž 
uváděny ve všech případech zpracovávaný energetických posudků, ale 
pouze u těch, u kterých je vyžadováno ekonomické hodnocení. Z tohoto 
důvodu upřednostňujeme zachovat navrhované znění. 

52. Zásadní připomínka: 
K Čl. II „Přechodná ustanovení“:  

Vysvětleno. 
Energetický specialisty má šablony dostupné v systému podle § 11 odst. 
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Požadujeme doplnit nový odstavec 4 ve znění:  
„4. Elektronické šablony vzorů příloh 1 a 8 jsou přístupné na 
internetových stránkách ministerstva.“. 
 
Odůvodnění: Vzory příloh jsou požadovány ve formátu a členění, 
které je uvedeno ve vyhlášce. Z důvodu prováděných změn 
požadujeme tyto vzory zpřístupnit energetickému specialistovi 
formou elektronické šablony.  
 

1 písm. o) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném 
znění. Při udělení oprávnění energetického specialisty, získává 
energetický specialisty přístup do tohoto systému, kam má povinnost 
vkládat svou činnost podle § 10 odst. 6 písm. d) zákona. Ve vazbě na 
systém ENEX vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, 
v platném znění, konkrétně příloha 6 stanovuje „Údaje předávané 
energetickým specialistou do evidence vedené ministerstvem o 
prováděných činnostech“. V případě energetického auditu a 
energetického posudku se jedná o evidenční listy, jejichž elektronické 
verze formulářů budou energetickým specialistů dostupná po přijetí 
předkládané novely vyhlášky č. 480/2012 Sb.. Z tohoto důvodu 
nevnímám doplnění přechodných ustanovení za potřebné. 

53. Doporučující připomínka: 
K bodu č. 16, k příloze č. 1, str. 3, 2. části (tabulka), písm. c): 

Doporučujeme opravit jednotky počtu: původní „k“ opravit na 
„ks“. 
 
Odůvodnění: Jedná se o zavedené označení počtu kusů. 

Akceptováno. 

54. Doporučující připomínka: 
K bodu č. 21, k příloze č. 5, ke straně 9, k tabulce „okrajové 
podmínky“: 

Doporučujeme v tabulce v odst. 3 sjednotit formát jednotek 
s ostatním textem a přílohami:  
Např. v příloze jednotky „Kč GJ-1“ změnit na jednotky „Kč/GJ.“ 
 
Odůvodnění: Jedná se o sjednocení formátu jednotek v rámci 
celé vyhlášky. GJ-1 znamená tolik jako 1/GJ, tudíž Kč krát GJ je 
fakticky totéž jako současné znění, ovšem v dalších částech 
vyhlášky se používá konsistentně Kč/GJ, a proto tento formát 
doporučujeme zachovat v celé vyhlášce. 

Akceptováno. 

55. Doporučující připomínka: 
K bodu č. 22, k příloze č. 6, ke straně 11, k části II – B., 
k tabulce: 

Doporučujeme změnit název druhého sloupce v prvním řádku 
tabulky na „kg/GJ“. 
 
Odůvodnění: Že se jedná o emisní faktory CO2 je uvedeno již 
v názvu odstavce (tabulky). Doporučujeme tudíž zjednodušit 

Akceptováno. 
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formulaci označení sloupce. 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

56. K úvodní větě 
Upozorňujeme, že zmocňovací ustanovení § 14 odst. 4 zákona o 
hospodaření energií bylo kromě vyjmenovaných zákonů 
novelizováno ještě zákonem č. 310/2013 Sb. a zákonem 
č. 103/2015 Sb., pročež doporučujeme v úvodní větě nahradit 
slovo „a“ před slovem „zákona“ čárkou a vložit za slova „zákona 
č. 318/2012 Sb.“ slova „, zákona č. 310/2013 Sb. a zákona 
č. 103/2015 Sb.“. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 29. 

57. K čl. I bodu 3 [§ 4 odst. 3 písm. g)] 
Upozorňujeme, že za účelem provedení zamýšlených změn je 
třeba vtělit do novelizačního bodu informaci, že se slovo „s“ 
vkládá také za slova „Systém managementu hospodaření“. 
Z toho důvodu doporučujeme odpovídající rozšíření bodu. 

Akceptováno jinak. 
Novelizační bod nově zní: 
„V § 4 odst. 3 písm. g) se za slova „managementu hospodaření“ vkládá 
slovo „s“.“. 

58. K čl. I bodu 4 [§ 4 odst. 4 písm. a) bod 4] 
Vzhledem k odůvodnění tohoto bodu se domníváme, že by 
předmětné ustanovení mělo být vykázáno jako implementační. 
Z toho důvodu doporučujeme doplnit k návrhu rozdílovou tabulku 
a přímo do textu návrhu vyznačit celexové číslo. 

Akceptováno jinak. 
Vypořádáno ve znění připomínky č. 4 vypořádání. Doprava bude řešena 
v rámci jiné plánované právní úpravy. 

59. K čl. I bodu 14 [§ 7 odst. 3 písm. b)] 
Máme za to, že by s ohledem na citované ustanovení § 9a odst. 1 
písm. d) zákona o hospodaření energií mělo být v předmětném 
ustanovení zahrnuto taktéž „posouzení nákladů a přínosů využití 
odběru odpadního tepla“, pročež doporučujeme vložit za slova 
„využití odpadního tepla“ slova „či jeho odběru“. 

Akceptováno. 
Novelizační bod byl upraven ve znění připomínky č. 7 vypořádání. 

60. K čl. I bodům 16 a 21 až 26 (přílohy č. 1 a 5 až 10) 
Upozorňujeme, že jsou tyto přílohy označeny nesprávným 
způsobem, jelikož se jedná o přílohy k novelizované vyhlášce č. 
480/2012 Sb., nikoli o přílohy k předkládanému návrhu. Z toho 
důvodu doporučujeme označení předmětných příloh opravit. 

Akceptováno. 
Jednotlivé přílohy jsou označeny ve znění: 
„Příloha č. … k vyhlášce č. 480/2012 Sb.“ 
 

61. K čl. I bodům 16 a 24 (přílohy č. 1 a 8) 
a) V zájmu zvýšení přehlednosti doporučujeme změnit nadpisy 
příloh na „Vzor evidenčního listu energetického auditu“, resp. 
„Vzory evidenčního listu energetického posudku“. 
b) S odkazem na § 77 odst. 1 občanského zákoníku 
doporučujeme vypustit slova „(jména), příjmení“, „(jména) a 

Akceptováno a vysvětleno. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o užití v případě formuláře, nikoli 
u paragrafového znění a jedná se o již zaběhlou praxi, mohla by 
navrhovaná změna u uživatelů způsobit pochybnost, jaký údaj mají 
uvádět.   
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příjmení“, „, popřípadě jména, příjmení“ a „(jména) příjmení“, 
jelikož jsou již implicitně zahrnuta v pojmu „jméno“. 
62. K čl. I bodu 16 (příloha č. 1 část druhá bod 3) 
Upozorňujeme, že není zřejmé, z jakého důvodu je doprava 
vyčleněna zvlášť a není zařazena mezi ostatní druhy spotřeby. 
Doporučujeme tento postup osvětlit v odůvodnění. 

Akceptováno jinak. 
Vypořádáno ve znění připomínky č. 4 vypořádání. Doprava bude řešena 
v rámci jiné plánované právní úpravy. 

63. K čl. I bodům 24 až 26 (přílohy č. 8 až 10) 
Konstatujeme, že v případě předmětných příloh nelze z hlediska 
legislativní techniky užít návětí „Příloha č. x zní:“, neboť takovýto 
postup lze aplikovat pouze v případě, kdy novelizovaný právní 
předpis takto označenou přílohu již obsahuje. Vyhláška č. 
480/2012 Sb., však aktuálně obsahuje pouze 7 příloh, z čehož 
vyplývá, že přílohy č. 8 až 10 jsou k ní nově doplňovány. Z toho 
důvodu doporučujeme předmětné body sloučit do bodu jednoho, 
za použití návětí „Za přílohu č. 7 se doplňují přílohy č. 8 až 10, 
které znějí:“. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 39. 

64. K čl. I bodu 24 [příloha č. 8 – Evidenční list energetického 
posudku podle § 9a odst. 1 písm. b), c) nebo d) zákona č. 
406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů] 

a) Upozorňujeme, že není zřejmé, z jakého důvodu není tento 
vzor jako jediný členěn na části. Doporučujeme zvolený postup 
osvětlit v odůvodnění. 
b) Mezi položkami „5. Předmět energetického posudku“ a „6. 
Údaje o posuzovaném návrhu“ se nalézá nesrozumitelná pasáž, 
obsahující písmeno b) „Výrobní údaje“, aniž by předcházelo 
nějaké písmeno a), a bod 2 „zeměpisné ohraničení systému“, 
aniž by předcházel nějaký bod 1. Žádáme proto revizi této zcela 
nejasné části předmětného vzoru. 

Akceptováno. 
Bylo upraveno odůvodnění bodu 24. 

65. K čl. I bodu 24 [příloha č. 8 – Evidenční list energetického 
posudku podle § 9a odst. 1 písm. f), § 9a odst. 2 písm. d) 
nebo e) zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů] 

Upozorňujeme, že v tomto vzoru zcela chybí část třetí, pročež 
doporučujeme ji buď doplnit, anebo část čtvrtou označit jako část 
třetí. 

Akceptováno. 
Části byly přečíslovány. 

66. K čl. I bodu 24 [příloha č. 8 – Evidenční list energetického 
posudku podle § 9a odst. 2 písm. e) zákona č. 406/2000 

Akceptováno. 
Bylo upraveno znění Evidenční list energetického posudku podle §9a 
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Sb., ve znění pozdějších předpisů] 
Konstatujeme, že není jasný důvod nezbytnosti tohoto vzoru, 
jelikož ustanovení § 9a odst. 2 písm. e) je citováno již v záhlaví 
předchozího vzoru. Žádáme, aby tato otázka byla osvětlena 
v odůvodnění. 

odst. 1 písm. f), §9a odst. 2 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (vypuštěno písm. e)). 

67. K čl. I bodu 26 (příloha č. 10) 
a) S odkazem na formulační změnu prováděnou novelizačními 
body 3 a 5 doporučujeme v bodě 2.3 přílohy č. 10 vložit za slova 
„systému managementu hospodaření“ slovo „s“. 
b) V souladu s čl. 62 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v bodech 2.5 a 3.8 přílohy č. 10 užít pouze 
zkrácené citace vyhlášky č. 37/2016 Sb., jelikož se jedná o její 
opakované citace. 
c) Z odůvodnění se dozvídáme, že je cílem předkladatele citovat 
vyhlášku, která je aktuálně v legislativním procesu a má nahradit 
vyhlášku č. 478/2012 Sb. To však z textace bodů 2.6 a 3.9 
přílohy č. 10 nevyplývá, tato spíše vyvolává dojem neúplné a 
chybné citace vyhlášky č. 478/2012 Sb. Pro vyjasnění 
doporučujeme vložit za slovo „vyhlášky“ slova „č.   /2016 Sb.,“ a 
slovo „ustanoveních“ nahradit slovy „ustanovení zákona“. 

Akceptováno. 
Byly doplněny plné názvy vyhlášek, na které se příloha odkazuje. Dále 
byl upraven výraz „systému managementu hospodaření“ v souladu 
s ostatním textem návrhu. 
 

68. K čl. II a III 
Konstatujeme, že ve zvláštní části odůvodnění k návrhu 
absentuje jakýkoli komentář k těmto dvěma článkům, pročež 
žádáme jeho doplnění. 

Akceptováno. 
Zvláštní část důvodové zprávy byla doplněna o další dva body. 

69. K čl. II bodům 2 a 3 
S odkazem na čl. 51 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme nahradit slova „po dni“ slovy „ode dne“. 
Předkladatelem zvolená formulace totiž nepostihuje den, kdy 
navrhovaná vyhláška nabyde účinnosti. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 48. 

Ministerstvo 
vnitra 

70. Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 16 – k příloze č. 1: 
 Prostřednictvím tohoto novelizačního bodu dochází 
k úpravě přílohy č. 1, kdy v názvu přílohy se uvádí, že se jedná o 
„Přílohu č. 1 k vyhlášce č. …/2016 Sb.“. Upozorňujeme, že 
i nadále se bude jednat o přílohu k vyhlášce č. 480/2012 Sb., a 
proto doporučujeme název upravit. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 60. 
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 Tuto připomínku vztahujeme obdobně ke všem přílohám, 
které jsou novelizovány. 
71. K čl. I bodu 23 – k příloze č. 7 bodu 4: 
 Doporučujeme normativní text revidovat, neboť 
v navržené podobě je obtížně srozumitelný. Rovněž 
doporučujeme zvážit použití slov „v organizaci“, neboť v kontextu 
návrhu není zřejmé, o jakou entitu by se mělo jednat. Předmětná 
vyhláška v § 2 odst. 2 hovoří o „příspěvkových organizacích“, 
kdežto z účelu přílohy č. 7 by mohlo vyplývat, že záměrem 
předkladatele v tomto případě bylo cílit na malé nebo střední 
podniky.  
 
K odůvodnění: 
 Doporučujeme v kapitole I) obecné části odůvodnění 
uvést, jestli má či nemá navrhovaná právní úprava dopady na 
bezpečnost nebo obranu státu, neboť v předložené podobě je text 
neúplný. 

Akceptováno jinak. 
Vypořádáno ve znění vypořádání připomínky č. 4. 

72. K úvodní větě: 
 Doporučujeme do výčtu novel zákona o hospodaření 
energií doplnit i novelu č. 103/2015 Sb. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 29. 

73. K čl. I bodu 16 – k příloze č. 1: 
 V 1. části evidenčního listu energetického auditu 
(identifikační údaje) upozorňujeme na nesprávné formátování 
slov „c) část obce“ v rubrice „Adresa trvalého bydliště/…“. 
Upozorňujeme, že tato nepřesnost se objevuje i v dalších částech 
návrhu. 
 V části 3. pak v pasáži věnované ekologickému hodnocení 
doporučujeme upravit v rubrice „Parametr“ názvy jednotlivých 
činitelů tak, aby odpovídaly vyjádřením použitým i na jiných 
místech vyhlášky (např. „SO2“ vs „SO2“, „NH3“ vs „NH3“ apod.). 
Tuto revizi doporučujeme provést v celém návrhu. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

74. Obecně k návrhu: 
S ohledem na množství novelizačních bodů se domníváme, že by 
bylo vhodné, aby součástí materiálu bylo pro větší přehlednost 
také platné znění s vyznačením navrhovaných změn. 

Akceptováno. 
Došlo k administrativní chybě. S vypořádáním bude zasláno i platné 
znění s vyznačením navrhovaných změn.  

75. Úvodní věta: 
V rámci úvodní věty novelizace doporučujeme doplnit zákon 
č. 310/2013 Sb., a zákon č. 103/2015 Sb., kterými bylo ust. § 14 
odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., také novelizováno. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 29. 
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76. K bodu 21: 
V tomto bodě materiálu navrhujeme upravit nadpis třetí rovnice, 
kde „Tsd“ je zcela zjevně diskontovaná doba návratnosti, nikoliv 
diskont samotný. 

Akceptováno. 
Upraveno ve znění připomínky č.v 38.  

77. K bodu 22: 
V tomto bodě materiálu doporučujeme ověřit a případně upravit 
hodnotu emisního faktoru pro elektřinu. 

 
Na základě národních inventarizačních zpráv ČR (National 
Inventory Report of the Czech Republic) za roky 2001 – 2013 a 
Ročních zpráv o provozu elektrizační soustavy ČR za shodné 
období lze uvést, že ačkoliv uvedená hodnota 294 kg CO2 
ekvivalentu / GJ odpovídá průměru let 2001 – 2013, neodpovídá 
již průměru emisí energetického mixu za období 2008 - 2013, 
který činí 281 kg CO2 ekvivalentu / GJ, přičemž je patrný výrazný 
a stabilní klesající trend vývoje této hodnoty. 
Ačkoliv tedy v materiálu použitá hodnota odpovídá průměru let 
2001 – 2013, uvedený trend její změny by mohl vést k jejímu 
rychlému „zastarání“ a tím k potřebě další změny vyhlášky. 

Akceptováno. 
Pro výpočet snížení emisí CO2 je možné akceptovat na základě 
připomínek MŽP emisní faktor 281 kg CO2 za GJ (1,0116 tun za MWh), 
který by měl odpovídat průměru emisí energetického mixu za období 
2008 – 2013 mimo jaderných a obnovitelných zdrojů. Tato hodnota 
emisního faktoru odpovídá marginálním parametrům (tedy zejména 
emise uhelných elektráren). V případě úspory elektrické energie nedojde 
k vytěsnění elektrické energie pocházející ze základního zdroje zatížení 
tedy zejména z jaderných elektráren. Z tohoto důvodu navržený emisní 
koeficient MŽP, který byl vypočten jako průměr za celý energetický mix 
výroby elektřiny v ČR, je pro užití výpočtu snížení emisí CO2 v případě 
této vyhlášky irrelevantní. 

78. K příloze č. 5: 
V bodě číslo 3 pod tabulkou 2 (Výsledky ekonomického 
hodnocení) navrhujeme slova „spalovacích zdrojů znečištění“ 
nahradit slovy „spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší“.  

 
Tento pojem je v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění. 

Akceptováno jinak. 
Vypořádáno ve znění připomínky č. 11 vypořádání. 

79. K příloze č. 6: 
Nesouhlasíme s navrženým pojetím přílohy č. 6, neboť z něj 
nevyplývá jednoznačný závěr ekologického hodnocení a jedná se 
spíše o vyčíslení jednotlivých dílčích dopadů (emisí). Požadujeme 
proto přepracování této přílohy a navrhujeme ji rozdělit do tří 
částí, přičemž návrh by zněl "Hodnocení ekologické 
proveditelnosti a výpočet emisí znečišťujících látek a oxidu 
uhličitého". Navrhovaná úprava nadpisu vyplývá z § 7 odst. 1 
písm. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Energie z 
obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, 
soustavy zásobování tepelnou energií a tepelného čerpadla je 
zde dále definována jako „alternativní systém dodávek energie“. 

Akceptováno jinak. 
Vypořádáno ve znění připomínky č. 14 vypořádání. 
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První část přílohy č. 6 by následně měla obsahovat hodnocení 
ekologické proveditelnosti založené na změně množství 
neobnovitelné primární energie mezi jednotlivými variantami 
vytápění a stávajícím stavem, které je hodnoceno v rámci 
vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, v 
platném znění. Druhá část přílohy č. 6 by pak měla obsahovat 
výpočet emisí znečišťujících látek a třetí část výpočet emisí oxidu 
uhličitého. Rozhodné pro hodnocení ekologické proveditelnosti ve 
smyslu energetických posudků by bylo hodnocení ekologické 
proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie. Toto 
pojetí považujeme za vhodnější zejména vzhledem k tomu, že 
poskytuje jednoznačný závěr ekologického hodnocení, 
ekologické proveditelnosti. Navrhujeme proto vložit na úvod 
přílohy č. 6 novou část v následujícím znění: 

 
"Část I 
Hodnocení ekologické proveditelnosti alternativních systémů 
dodávek energie 

 
Alternativní systém dodávek energie je ekologicky proveditelný, 
pokud jeho instalace nebo připojení nezvyšuje množství 
neobnovitelné primární energie oproti stávajícímu nebo 
navrhovanému stavu. Množství neobnovitelné primární energie 
se stanoví postupem podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., 
o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů." 

 
Hodnocení lokálních dopadů jednotlivých projektů a jejich 
akceptovatelnost v území, prováděné v případech, kdy dochází k 
umisťování nových zdrojů znečišťování ovzduší, bude i nadále na 
posouzení příslušných orgánů ochrany ovzduší v rámci vydání 
závazného stanoviska podle §12 odst. 2 písm. b) a odst. 3 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a 
hodnocením ekologické proveditelnosti v rámci energetických 
posudků nebude nijak dotčeno. 
80.  
Dále upozorňujeme na nesoulad ve způsobu stanovení emisních 
faktorů znečišťujících látek spojených se spotřebou elektřiny, 
které dodalo MPO MŽP v průběhu přípravy změn vyhlášky, a 
způsobu stanovení emisních faktorů pro oxid uhličitý, které 
navrhlo MPO odlišně od původního návrhu MŽP. Původní návrh 

Akceptováno a vysvětleno. 
Emisní faktory znečišťujících látek jsou uvedeny podle podkladů 
dodaných ze strany MŽP v roce 2015. Ohledně emisních faktorů CO2 
jsou uvedeny hodnoty podle vypořádání připomínky č. 77 vypořádání a č. 
15 vypořádání. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSABSK63PX)



Stránka 29 (celkem 41) 

MŽP byl vypočten jako průměr za celý energetický mix výroby 
elektřiny v ČR. Změna emisních faktorů pro CO2 provedená MPO 
v podobě jeho výrazného navýšení, pravděpodobně vychází z 
posunu k marginálním parametrům (tedy emise uhelné 
elektrárny), avšak nebyla promítnuta do emisních faktorů pro 
znečišťující látky. Z návrhu vyhlášky ani jeho odůvodnění není 
zřejmé, jakým způsobem se k navrženým hodnotám dospělo a z 
jakého energetického mixu se při tom vycházelo. Požadujeme 
tyto informace objasnit a případně provést ve spolupráci s MŽP 
odpovídající úpravy hodnot. Současně také upozorňujeme na 
fakt, že cca do roku 2021 dojde k velmi výraznému snížení emisí 
ve spalovacích stacionárních zdrojích s výrobou elektřiny v 
důsledku realizace Přechodného národního plánu. Jelikož je 
vyžadováno hodnocení ve výhledu 20 let, považujeme použití 
aktuálních hodnot emisních faktorů za nedostatečně 
odůvodněné. 

Svaz 
průmyslu a 
dopravy 

81.  
S ohledem na významné navýšení druhů energetického posudku, 
které jsou svojí povahou podstatně odlišné, se domníváme, že je 
nezbytné přenést do vyhlášky systémový pohled na obsah tohoto 
dokumentu tak, aby bylo zjevné, co má v jednotlivých případech 
obsahovat, což podle našeho názoru vyžaduje zásadní revizi § 7 
vyhlášky. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 7 vypořádání. 

82.  
Domníváme se, že je potřeba sjednotit používané pojmy ve 
vyhlášce i v zákoně č. 406/2000 Sb. Jedná se např. o pojmy 
„hodnocení ekonomické přijatelnosti“ oproti „ekonomické 
hodnocení“ nebo „hodnocení ekologické přijatelnosti“ oproti 
„ekologické hodnocení“. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 28. 

83.  
Vzhledem k přetrvávajícím definičním a procesním nejasnostem 
považujeme do budoucna za žádoucí, aby vyhláška respektovala 
evropskou normu na energetické audity ČSN EN 16247, části 1-
5. Domníváme se, že by bylo vhodné se touto otázkou zabývat 
při příští novelizaci vyhlášky, případně zcela nové vyhlášce, jež 
by nahradila stávající. 

Akceptováno. 
V budoucnu, kdy budou lépe řešeny audity dopravy a upřesnění 
povinností zpracovat energetický audit, se ministerstvo bude touto 
otázkou zabývat. V současné chvíli, kdy je tato oblast primárně řešena 
vyhláškou, kterou jsou specialisté ke své činnosti, je změna nežádoucí.  

84. Připomínka k novelizačnímu bodu 8 
Navržený bod požadujeme vypustit nebo adekvátně nahradit ve 
smyslu odůvodnění. Alternativně navrhujeme vypustit jednotky 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 5 vypořádání. 
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z celého § 5 odst. 3 vyhlášky. 
Odůvodnění: Ekologické hodnocení nelze provést v jednotkách 
tun za rok. Jak stanoví příloha č. 6, hodnocení ekologické 
proveditelnosti se provádí na základě posouzení výše emisí před 
a po realizaci opatření. Samotné ekologické hodnocení však není 
jedno číslo, protože se týká emisí různých znečišťujících látek, 
které zřejmě nelze jednoduše sčítat. Navíc v případě 
alternativních systémů dodávek energie by mělo být hodnocení 
ekologické proveditelnosti provedeno obdobně jako v případě 
průkazů energetické náročnosti budov a výsledky pak určitě 
nebudou vycházet v tunách. 
85. Připomínka k novelizačnímu bodu 10 
Požadujeme ponechat samostatný bod „Závěry, stanoviska a 
doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat 
energetický posudek“, což by měl být jednoznačný výrok nebo 
závěr. Z hlediska obsahu posudku naopak vložit nové písm. d) 
před stávající písm. d): „d) shrnutí výsledků“.  
Odůvodnění: Doporučení by mělo mít slovní povahu a mělo by 
vycházet z prezentovaných výsledků, s ohledem na přehlednost i 
jednoznačnou odpovědnost energetického specialisty je potřeba 
jednoznačně oddělit část „zjišťovací“ a část „výrokovou“ (podobně 
jako je tomu v případě energetického auditu). Obsah jednotlivých 
částí posudku je řešen až v § 7 a tuto systematiku je potřeba 
dodržet, tj. v § 6 by nemělo být uváděno, co je obsahem 
doporučení a už vůbec ne jedna partikulární výjimka. Současně 
považujeme za vhodné, aby byl zachován pojem „stanovisko“, se 
kterým již pracují návazné právní předpisy. S ohledem na velmi 
rozdílnou povahu výstupů energetického posudku se jeví jako 
vhodné ponechat určitou volnost i co se týče názvu této části tak, 
aby nebyla příliš svazující a netlačila zpracovatele posudku 
k paradoxním vyjádřením typu, že doporučuje vyhodnocení 
plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů 
v případě posudku podle §9a odst. 1 písm. f) zákona. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 6 vypořádání. 

86. Připomínka k novelizačním bodům 12-14 
Požadujeme § 7 počínaje odst. 3 zcela přepracovat následujícím 
způsobem: 
(3)  Shrnutí výsledků obsahuje  
a) posouzení technické proveditelnosti alternativních systémů 
dodávek energie v případě energetických  posudků podle §9a 
odst. 1 písm. a a §9a odst. 2 písm.a) zákona, 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 7 vypořádání. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSABSK63PX)



Stránka 31 (celkem 41) 

b) hodnocení ekonomické proveditelnosti, které se provádí 
způsobem, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce; 
s výjimkou energetických posudků podle §9a odst. 1 písm. f a 
§9a odst. 2 písm.e) zákona,   
c) hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí 
způsobem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce; 
s výjimkou energetických posudků podle §9a odst. 1 písm. b), c), 
d) a f) a §9a odst. 2 písm. d) a  e) zákona,   
d) posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla nebo využití odpadního 
tepla v případě energetického posudku podle §9a odst. 1 písm. 
b), c) nebo d) zákona, které se provádí podle přílohy č. 9 k této 
vyhlášce, 
e) vyhodnocení plnění parametrů v případě zpracování 
energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. f) zákona, 
f) popis a vyhodnocení stávajícího stavu a výsledky uvedené 
v příloze č. 10 k této vyhlášce v případě energetických posudků 
podle § 9a odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. b) a c) zákona, 
g) vyhodnocení provedených opatření v případě zpracování 
energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. d) zákona a 
h) vyhodnocení dosahování limitů v případě zpracování 
energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. e) zákona. 
(4) Závěry, stanoviska a doporučení energetického specialisty 
oprávněného zpracovat energetický posudek obsahují závěry, 
stanoviska a doporučení vyplývající ze shrnutí výsledků ve vztahu 
k předmětu a účelu zpracování posudku. 
Dosavadní odst. (3) a (4) vypustit. 
Odůvodnění: Stávající struktura § 7 je nejasná a není zjevné, co 
má který posudek přesně obsahovat. Je proto potřeba 
jednoznačně vymezit rozsah zpracování jednotlivých posudků – 
v některých případech například nemá smysl provádět hodnocení 
ekologické nebo ekonomické proveditelnosti. 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. Je potřeba vzít v úvahu, že s energetickými 
posudky pracuje stále více osob a jsou stále více využívány i 
v rámci jiné legislativy a uživatelé by měli mít k dispozici jasný 
závěr/doporučení, aniž by se k němu museli složitě sami 
dopracovávat z prezentovaných údajů a výsledků 
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87. Připomínka k příloze č. 5 ekonomické hodnocení  
Požadujeme upravit text následujícím způsobem: 
Výpočet ekonomické efektivnosti uvedený v energetickém 
posudku by se v případě projektů energetické efektivnosti 
financovaných z programů podpory ze státních, evropských 
finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z 
prodeje povolenek na emise skleníkových plynů je a ekonomické 
proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie 
stanoven provádí z hlediska projektu, z tzv. systémového 
hlediska bez vlivu daní a financování při stálých cenách 
odpovídající cenám realizace projektu. Peněžní toky projektu se 
posuzují bez vlivu předpokládané podpory. 
Odůvodnění: Hodnocení ekonomické efektivnosti by mělo být i 
v případě alternativních systémů dodávek energie co nejvíce 
standardizované, aby bylo možné jednotlivé případy mezi sebou 
porovnávat a minimalizovalo se ovlivnění výsledků volbou 
vstupních hodnot výpočtu. Dále jsou obsaženy legislativně 
technické připomínky. 

Akceptováno a vysvětleno. 
Diskontní činitel 1, 04 je uvažován pouze v případě energetických 
posudků podle § 9a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, v platném znění tzn. finanční podpory, a to z důvodu 
porovnatelnosti podporovaných projektů a jednotného přístupu. 
V případě posudků, které se zpracovávají pro jiné účely stanovené 
zákonem, by fixní stanovení diskontního činitele nebylo účelné, protože 
by znemožnilo zahrnutí individuální situace firmy, která do projektu 
vkládá čistě vlastní kapitál. 
Vysvětlivka č. 3 bude upravena v následujícím znění: 
Pro energetické posudky podle §9a odst. 1 písm. e) zákona se stanovuje 
hodnota diskontního činitele ve výši 1,04. 

88. Připomínka k příloze č. 5 ekonomické hodnocení – 
vysvětlivka 3 

Požadujeme nahradit vysvětlivku následujícím zněním: „3 Pro 
energetické posudky podle §9a odst. 1 písm. a) a e) a podle §9a 
odst. 2 písm. a) zákona se stanovuje hodnota diskontního činitele 
ve výši 1,04.“ 
Odůvodnění: Z hlediska jednoznačnosti a úspory textu je vhodná 
odvolávka přímo na příslušná ustanovení zákona. 

Akceptováno jinak. 
Viz. připomínky výše. 

89. Připomínka k příloze č. 5 ekonomické hodnocení – 
okrajové podmínky 

Požadujeme buď doplnit okrajové podmínky pro všechny typy 
ekonomických hodnocení, nebo tyto podmínky vypustit. Dále 
v případě varianty 1 požadujeme zpřesnit obsah okrajových 
podmínek viz odůvodnění. 
Odůvodnění: Domníváme se, že doplnění okrajových podmínek 
pouze pro posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné 
KVET nebo využití odpadního tepla je nesystémové. Buďto by 
měly být příslušné „okrajové podmínky“ (lepší název by byl spíše 
vstupy ekonomického hodnocení) stanoveny pro všechny případy 
ekonomického hodnocení nebo pro žádný případ. S ohledem na 
transparentnost a kontrolovatelnost energetických posudků 
doporučujeme spíše 1. Variantu. Není zřejmé, co se myslí pojmy 

Akceptováno jinak. 
Ve znění připomínky č. 13 vypořádání. 
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„provozní podmínky technických a technologických systémů“, 
navíc udáváno v hodinách, „celková hladina výrobků, materiálu a 
prací“. Není jasné, proč jsou uvedena „kritéria hodnocení 
projektu“, která jsou dána samotnou přílohou č. 5 a není ani 
zřejmé, co se rozumí pojmy „ Požadavky na zpracování 
projektové dokumentace“ a „časové podmínky realizace“. 
90. Připomínka k části I přílohy č. 6 
Požadujeme upravit text následujícím způsobem: 
Postup hodnocení posouzení ekologické proveditelnosti návrhu 
pro hodnocení variant opatření a optimální varianty v rámci 
energetického auditu a hodnocení v rámci energetických 
posudků. 
Způsob ekologického vyhodnocení Posouzení ekologické 
proveditelnosti se provádí na základě posouzení výše změny 
měrné výrobní emise emisí znečišťujících látek za současného 
stavu a stavu po realizaci navrhovaných variant. V případě, že 
dochází k navýšení výroby, provede se posouzení ekologické 
proveditelnosti na základě změny měrných výrobních emisí 
znečišťujících látek. Výpočet emisí znečišťujících látek se 
provede podle části II. 
Pro potřeby vypracování energetického posudku podle § 9a odst. 
1 písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona se posouzení 
ekologické proveditelnosti provádí způsobem stanoveným 
vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, 
v platném znění. 
Odůvodnění: Předně je třeba vymezit, ve vztahu ke kterým 
emisím se vyhodnocení ekologické proveditelnosti provádí. Dále 
by měla být rozhodující absolutní změna emisí, pouze 
v případech, kdy dochází k navýšení výroby, je vhodné provést 
hodnocení podle měrných výrobních emisí. Hodnocení 
ekologické proveditelnosti se v případě budov pro potřeby 
vypracování průkazu energetické náročnosti budov provádí podle 
vyhlášky č. 78/2013 Sb. Není důvod, aby se pro potřeby 
vypracování energetického posudku postupovalo jiným 
způsobem. Naopak je potřeba, aby způsob posouzení byl 
jednotný. Připomínka rovněž směřuje k sjednocení používaných 
pojmů jak uvnitř vyhlášky, tak se zákonem č. 406/2000 Sb. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 14 vypořádání. 

91. Připomínka k části II přílohy č. 6 
Požadujeme upravit text následujícím způsobem: 
Nejsou-li dostupné údaje o měrných výrobních emisích, stanoví 

Akceptováno jinak. 
Ve znění připomínky č. 15 vypořádání. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSABSK63PX)



Stránka 34 (celkem 41) 

se množství emisí jako součin aktuálního emisního faktoru 
zveřejněného pro odpovídající skupinu stacionárních zdrojů ve 
Věstníku Ministerstva životního prostředí a počtu jednotek 
příslušné vztažné veličiny za rok dle Přílohy 2 Metodického 
pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí 
pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  
Odůvodnění: Nutnost sjednocení zákonného postupu pro výpočet 
poměru částic PM10 a PM2,5 z emisí TZL. Pro výkaznictví v 
rámci evropského systému emisního obchodování používají 
provozovatelé hodnoty z Národní inventarizační zprávy (NIR, 
které jsou dostupné na následující uvedené adrese: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/ets/ets_ta_cz.html). 
Tyto hodnoty se však odlišují od hodnot ve vyhlášce. 
Doporučujeme údaje sesouladit, aby nedocházelo k odlišnostem 
vykazovaných hodnot. V současnosti je v tabulce je 
diferencováno černé uhlí dle granularity, avšak emisní faktory 
jsou shodné. V případě hnědého uhlí je uvedeno pouze tříděné 
uhlí. Granularita však neovlivňuje velikost emisního faktoru. 
92. Připomínka k příloze č. 7 Vyhodnocení účinnosti užití 

energie v dopravě 
Požadujeme přepracovat přílohu 7 ve smyslu odůvodnění a její 
část 5 zcela odstranit. 
Odůvodnění: Na takto komplexní vyhodnocení nemají stávající 
energetičtí specialisté kvalifikaci a v praxi tak nebude možné toto 
vyhodnocení naplnit. Část 5 přílohy je pak zcela zmatečná a není 
důvod, aby byla součástí energetického auditu. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 14 vypořádání. 

93. Připomínka k části 6 vzoru Evidenčního listu 
energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. b), c) 
nebo písm. d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů 

Požadujeme části 6 Údaje o posuzovaném návrhu vzoru 
Evidenčního listu (strana 18 návrhu) vyjasnit o jaké scénáře se 
jedná v bilanční charakteristice scénářů. 
Odůvodnění: Bez specifikace ve vztahu k bilanci postrádá 
navržená tabulka v na konci části 6 smysl. 

Akceptováno. 
Evidenční list je upraven dle připomínky k příloze č. 9. 

94. Připomínka ke vzoru  Evidenční list energetického 
posudku podle § 9a odst. 2 písm. e) zákona č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů  

Akceptováno. 
Názvy evidenčních listů byly upraveny, tak aby odpovídali obsahu a 
pokryly veškeré typy energetických posudků. 
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Požadujeme upravit tuto část ve smyslu odůvodnění.  
 
Odůvodnění: Písmeno e bylo uvedeno již pro předešlý evidenční 
list, naopak chybí vzor Evidenčního listu pro písmeno f, tj. 
hodnocení plnění parametrů u projektů realizovaných v rámci 
programů tj. dotací. Vzhledem ke skutečnosti, že celá příloha 10 
je do novelizace vkládána pro potřeby správců operačních 
programů respektive využití posudků pro vyhodnocení žádostí 
(viz připomínka 21), navrhujeme, aby Evidenční list dle písmena 
f) nahradil zcela přílohu 10 a ta byla odstraněna. Uvedený 
Evidenční list dle písmena f) by byl vyplňován za předem 
stanovených podmínek pouze pro dotační případy 
95. Připomínka k příloze č. 9 Posouzení nákladů a přínosů při 

zpracování energetického posudku dle § 9a odst. 1, 
písmeno b), c) nebo d) zákona 

Požadujeme na str. 33 v úvodní části vypustit věty: „Porovnání se 
provede podle spotřeby primární energie, průměrné roční 
účinnosti a množství vyrobené energie ve vztahu ke shodné 
velikosti poptávky po teple. Porovnáním referenčního zařízení 
jsou vytvořeny variantní scénáře k výchozí úrovni podle níže 
uvedených bodů.“ 
Odůvodnění: Obě věty jsou nejasné. Především porovnání se má 
týkat výlučně nákladů a přínosů, nikoliv tedy spotřeby primární 
energie a dalších technických veličin. Dále není jasné, co bylo 
míněno větou „porovnáním referenčního zařízení jsou vytvořeny 
variantní scénáře“. Máme za to, že tato věta je nadbytečná a je již 
fakticky obsažena v dřívějším textu. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 18 vypořádání. 

96. Připomínka k příloze č. 9 Posouzení nákladů a přínosů při 
zpracování energetického posudku dle § 9a odst. 1, 
písmeno b), c) nebo d) zákona 

Bod 1.1 požadujeme nazvat „vymezení řešené oblasti“  a tento 
název dále promítnou i do textu. Obdobně bod 1.2 nazvat: 
„Vymezení stávajících zdrojových, distribučních a 
spotřebitelských zařízení v řešené oblasti. Dále požadujeme 
v bodu 1.2 vypustit větu: „Řešená oblast se identifikuje specifikací 
stávajících soustav zásobování tepelnou energií, lokálních zdrojů 
tepla a výroben elektřiny podle bodu 2.“ 
 
Odůvodnění: Sjednocení pojmů, v nadpisu je vymezení oblasti a 
dále je hovoří o ohraničení oblasti, přičemž by bylo vhodné 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 19 vypořádání. 
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hovořit o řešené oblasti, protože její ohraničení není v tomto 
případě podstatné. Úvodní věta v bodu 2 je nadbytečná a 
zmatečná, protože řešená oblast by měla být vymezena v bodě 
1.1, což ji dostatečně identifikuje. Bod 1.2 pak již jen specifikuje, 
co je obsahem řešené oblasti. 
97. Připomínka k příloze č. 9 Posouzení nákladů a přínosů při 

zpracování energetického posudku dle § 9a odst. 1, 
písmeno b), c) nebo d) zákona 

Úvodní věta v bodu 2. by měla znít: „Údaje o plánovaném 
zařízení a srovnávacím zařízení“ a v tomto smyslu také doplnit 
tabulky a změnit jejich názvy. 
 
Odůvodnění: Nejedná se o jeden systém, tj. propojenou množinu 
prvků, ale o několik nezávislých systémů, které se nacházejí 
v řešené oblasti. Úkolem analýzy není porovnávat stávající stav. 
Porovnáváno má být nově plánované zařízení (rekonstrukce) a 
srovnávací zařízení (s využitím odpadního tepla apod.) pro tyto 
případy by měly být obsaženy v posudku základní údaje. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 20 vypořádání. 

98. Připomínka k příloze č. 9 Posouzení nákladů a přínosů při 
zpracování energetického posudku dle § 9a odst. 1, 
písmeno b), c) nebo d) zákona 

V bodu 2 požadujeme vypustit tabulky „Výchozí úroveň – roční 
spotřeba elektřiny ve spotřebitelských systémech a dále „výchozí 
úroveň – průměrné roční náklady stávajících zařízení ve 
vymezené oblasti“. 
 
Odůvodnění: Roční spotřeba elektřiny není z hlediska posouzení 
nákladů a přínosů podstatná, jedná se primárně o využití tepla. 
Tabulka k ročním nákladů stávajících zařízení je velmi těžko 
využitelné a není ani jasné, k čemu se přesně vztahuje. K součtu 
všech zařízení? V praxi je potřeba počítat s tím, že energetický 
specialista nebude znát všechny hodnoty, některé bude muset 
odhadovat. Posudek by mu měl dát prostor k tomu, aby popsal, 
jak postupoval, spíše než ho svazovat tabulkou. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 21 vypořádání. 

99. Připomínka k příloze č. 9 Posouzení nákladů a přínosů při 
zpracování energetického posudku dle § 9a odst. 1, 
písmeno b), c) nebo d) zákona 

Požadujeme bod 3.1. nahradit následujícím:  
„3.1 Analýza nákladů a přínosů vychází z porovnání celkových 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 22 vypořádání. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSABSK63PX)



Stránka 37 (celkem 41) 

nákladů na poskytování tepla a elektřiny pro porovnávané 
varianty. V městských oblastech zahrnuje také náklady, jež by 
vznikly, pokud b skupina budov nebo část města byly vybaveny 
novou sítí dálkového vytápění nebo by došlo k jejich napojení na 
novou síť vytápění. Do srovnání jsou zahrnuty náklady 
infrastruktury pro plánované i srovnávací zařízení.  
a bod 3.2 vypustit bez náhrady, 
V bodě 3.3. požadujeme nahradit slova. „Pro stanovení nároků a 
účinků se pro každý scénář“ nahradit slovy „Pro srovnávané 
varianty se“. 
Odůvodnění: Především zvážit všechny teoreticky proveditelné 
scénáře není vůbec v silách energetického specialisty, navíc jsou 
posuzované scénáře již popsány v úvodu přílohy. Dále při 
stanovování scénářů nemůže energetický specialista vůbec 
vědět, které z nich jsou ekonomicky nebo ekologicky 
proveditelné, protože k tomu musí teprve provést příslušné 
výpočty. Dále je při specifikaci požadavků potřeba vycházet 
z přílohy IX ke směrnici o energetické účinnosti. 
100. Připomínka k příloze č. 9 Posouzení nákladů a přínosů 

při zpracování energetického posudku dle § 9a odst. 1, 
písmeno b), c) nebo d) zákona 

Požadujeme bod 3.4 nahradit následovně: „Ekonomické 
hodnocení se provede podle přílohy č. 5 k této vyhlášce. Pokud je 
zajištěn stejný výrobní účinek porovnávaných variant, lze ho 
provést jako nákladové.“ 
Odůvodnění: Jedná se o velmi rozdílné případy, pro které je 
jednotné stanovení diskontní sazby problematické. Stejně tak 
problematické se jeví stanovení prognózy vývoje cen 
ministerstvem. V případě stejného výrobního účinku by mělo být 
možné provést hodnocení ekonomické efektivity jako nákladové. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 23 vypořádání. 

101. Připomínka k příloze č. 9 Posouzení nákladů a přínosů 
při zpracování energetického posudku dle § 9a odst. 1, 
písmeno b), c) nebo d) zákona 

Požadujeme vypustit bod 3.5 a 3.6 bez náhrady. 
Odůvodnění: Není reálné v hodnocení uvažovat různé scénář 
mimo jiné i proto, že tyto scénáře mohou následně generovat 
různé výsledky a navíc se jedná o excesivní zátěž pro 
energetického specialistu, která ostatně není požadována ani při 
zpracování energetického auditu. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 24 vypořádání. 
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102. Připomínka k příloze č. 9 Posouzení nákladů a přínosů 
při zpracování energetického posudku dle § 9a odst. 1, 
písmeno b), c) nebo d) zákona 

Požadujeme vypustit bod 3.7 bez náhrady. 
Odůvodnění: Posouzení nákladů a přínosů se týká pouze 
nákladů. Směrnice ekologické hodnocení v daných případech 
nevyžaduje. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 25 vypořádání. 

103. Připomínka k příloze č. 9 Posouzení nákladů a přínosů 
při zpracování energetického posudku dle § 9a odst. 1, 
písmeno b), c) nebo d) zákona 

Požadujeme bod 4.1 vypustit bez náhrady.  
Bod 4.2 požadujeme formulovat následujícím způsobem: 
„Doporučení energetického specialisty obsahuje doporučenou 
variantu včetně specifikace okrajových podmínek její realizace.“ 
Bod 4.3 vypustit bez náhrady. 
Odůvodnění: V praxi není realizovatelné pracovat s různými 
scénáři. Navíc není zdůvodnitelné, proč je vybírán ten scénář, 
který vychází nejlépe, bez ohledu na pravděpodobnost jeho 
uskutečnění. Hodnocení ekonomické efektivnost by mělo být 
v řadě případů možné provést jako nákladové a pak je obrácené i 
kritérium hodnocení. Nedává smysl tvořit v relativně jednoduchém 
materiálu, jakým je energetický posudek, tvořit různé scénáře a 
pak se pracně vyrovnávat s jejich výsledky. Ostatně ani v jiných 
případech posudků není takto postupováno. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 26 vypořádání. 

104. Připomínka k příloze č. 10 Postup při zpracování 
energetického posudku podle §9a odst. 1 písm. e) a odst. 
2 písm. b) a c)  

Požadujeme upravit přílohu č. 10 ve smyslu níže uvedeného 
odůvodnění s doporučením v připomínce 11. 
Odůvodnění: Příloha č. 10 dopadá na velmi širokou množinu 
posudků a měla by tudíž být přiměřeně obecná, je proto třeba se 
vyvarovat konkrétních ustanovení směřujících pouze k jedinému 
případu. Stávající znění je jakýmsi hybridem energetického 
auditu, což však zřejmě není smysl energetického posudku. 
Posudek by měl být v každém případě úzce konkrétně zaměřený 
podstatně stručnější a méně detailní než energetický audit. 
V neposlední řadě není vůbec jasné, zda má být v tomto případě 
součástí také hodnocení ekonomické a ekologické 
proveditelnosti, z povahy věci by vyplývalo, že ano. Doporučení 
pak nejsou žádnými doporučeními, jedná se o výsledky. Je 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 27 vypořádání. 
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potřeba si uvědomit, že obsah posudku podle přílohy č. 10 bude 
rovněž závazný a je zjevně nesmyslné, aby posudek například 
pro účely vyhlášky o evidenci a vykazování obsahoval návrh 
vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií. 
Je tedy zjevně potřeba specifikovat jednotlivé okruhu případů 
zpracování daného posudku a jeho obsah mu případně 
přizpůsobit, pokud má být takto detailní. 
105. Doporučující připomínky 
Připomínka k první větě vyhlášky   
Doplnit v  následujícím znění: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona 
č. 165/2012 Sb. a , zákona č. 318/2012 Sb. a zákona č. 
103/2015 Sb. k provedení § 9 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 2, § 9 
odst. 6 a § 9a odst. 5 tohoto zákona: 
Odůvodnění: Novela zákona č. 406, která vyšla ve Sbírce zákonů 
pod č. 103/2015 Sb. zasáhla významně do ustanovení zákona, 
které vyhláška č. 480/2012 Sb. provádí, je proto potřeba tuto 
novelu uvést v první větě vyhlášky. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 29. 

106. Připomínka k bodu 7 
Upravit následovně: 
7. V § 5 odst. 2 písm. d) se slova „celkovou energetickou bilanci“ 
nahrazují slovy „upravenou roční energetickou bilanci“ a na konci 
písmene d) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno 
e), které zní: 
e) vyhodnocení účinnosti užití energie v dopravě, které se 
provede způsobem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.“ 
7. V § 5 odst. 2 písm. e) se slova „celkovou energetickou bilanci“ 
nahrazují slovy „upravenou roční energetickou bilanci“. 
8. V § 5 odst. 2 na konci písmene d) se tečka nahrazuje slovem 
„a“ a doplňuje se písmeno f), které zní: „f) vyhodnocení účinnosti 
užití energie v dopravě, které se provede způsobem uvedeným v 
příloze č. 7 k této vyhlášce.“ 
Odůvodnění: Navrhujeme rozdělit novelizační bod na dva, 
doplnění dalšího písmene nelze podřadit pod změnu uvnitř 
předchozího písmene. Dále navrhujeme přečíslování dotčených 
písmen tak, aby to stávajícímu textu vyhlášky. 

Akceptováno jinak. 
Viz připomínka č. 4 a č. 10 

107. Připomínka k bodu 16  (Příloha č. 1)  
Doporučujeme upravit označení řádku v tabulce „LTO/TTO“ např. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 9 vypořádání. 
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univerzální zkratkou „TO“ nebo rozvést konkrétní označení 
topných olejů (viz odůvodnění). 
 
Odůvodnění:  Názvy topných olejů TTO a LTO se již nepoužívají.  
Výrobci a dodavatelé v ČR používají nové značení a zařazení 
pod staré označení by mohlo být matoucí. Současné názvy 
těžkých topných olejů jsou TOT R2, TOT- R3, TOT- Z, ještě v 
názvu může být písmeno M nebo V, které označuje, jestli se 
jedná o nízkosirný nebo vysokosirný olej. Bývalý LTO má dnes 
označení TOT-L, topný olej těžký – lehký. Další kategorii, která se 
používá k vytápění je  TOEL, topný olej extralehký. 
108. Připomínka k bodu 17  (Příloha č. 2)  
Doporučujeme upravit označení řádku v tabulce „LTO/TTO“ např. 
univerzální zkratkou „TO“ nebo rozvést konkrétní označení 
topných olejů (viz odůvodnění). Dále doporučujeme nahradit 
označení řádku „Nafta“ označením „TOEL“.  
Odůvodnění:  Názvy topných olejů TTO a LTO se již nepoužívají.  
Výrobci a dodavatelé v ČR používají nové značení a zařazení 
pod staré označení by mohlo být matoucí. Současné názvy 
těžkých topných olejů jsou TOT R2, TOT- R3, TOT- Z, ještě v 
názvu může být písmeno M nebo V, které označuje, jestli se 
jedná o nízkosirný nebo vysokosirný olej. Bývalý LTO má dnes 
označení TOT-L, topný olej těžký – lehký. Další kategorií, která se 
používá k vytápění, je  TOEL, topný olej extralehký. Navíc název 
„Nafta“ je zavádějící (motorová, topná). 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 9 vypořádání. 

109. Připomínka k příloze č. 8 
Doporučujeme z nadpisu Evidenčního listu energetického 
posudku na str. 27 vypustit slova „nebo podle písm. e)“ 
Odůvodnění: Posudek podle §9a odst. 2 písm. e) je předmětem 
následujícího evidenčního listu. 

Akceptováno. 
Ve znění připomínky č. 94 vypořádání. 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zemědělství 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničí 

Bez připomínek.  

Rada vlády 
pro vědu, 

Bez připomínek.  
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výzkum a 
inovace 

V Praze dne 21. července 2017 

Vypracoval: Ing. Hana Schvarczová Podpis: 
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