
III.  
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 
 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu 
a energetickém posudku 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

2016 

      

Implementace práva EU: ANO (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: 1. července 2015  

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

2. Cíl návrhu vyhlášky  

Cílem vyhlášky je sjednotit legislativu v dané problematice. Nesoulad legislativy v oblasti energetických 
auditů a energetických posudků vznikl v důsledku přijetí zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jehož účinnost nabyla dne 1. července 2015. 

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

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

  
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

 V současné době energetičtí specialisté nemají stanovená pravidla, podle kterých se zpracovávají 
zákonem požadované analýzy nákladů a přínosů. Z tohoto důvodu nová právní úprava přinese jasná 
pravidla pro zpracování těchto analýz. V důsledku toho se může kvalitativně a objektivně investor 
projektu rozhodovat o jeho realizaci. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne 

 

3.5 Sociální dopady: Ne 
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3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

  
 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 

Jeden z bodů řešených při zpracování energetických posudků je ekologické a ekonomické hodnocení. 
Novela upřesňuje zpracování ekologického hodnocení, tak aby bylo v souladu s přístupy hodnocení 
znečišťování ovzduší.  

Metodika ekonomického hodnocení zpracování energetických posudků je zároveň využitelná pro 
posuzování odpojování od soustavy zásobování tepelnou energií (SZT). Právě odpojování od SZT má vliv 
na kvalitu ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, se odvolává na 
ekonomickou přijatelnost, kterou lze provést právě na základě ekonomického hodnocení, které je 
návrhem vyhlášky blíže specifikováno. 

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

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

  

3.10 Korupční rizika: Ne  

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne  

  
 

 

 

 

 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název  

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

1.2. Definice problému 

Návrh vyhlášky provádí § 9 a § 9a odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií. 

Cílem vyhlášky je sjednotit legislativu v dané problematice. Nesoulad legislativy v oblasti 
energetických auditů a energetických posudků vznikl v důsledku přijetí zákona č. 103/2015 
Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
a jehož účinnost nabyla dne 1. července 2015. 
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Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon“) byl novelizován výše 
uvedeným zákonem ze tří důvodů: 

a/ Implementace evropské legislativy: směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti. 

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

b/ Dodatečná implementace evropské legislativy: směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti 
u konečného uživatele a o energetických službách. Jednalo se pouze o částečnou 
implementaci těchto směrnic.  

c/ Požadavky vycházející z aplikační praxe: kromě změn přijatých na základě evropské 
legislativy došlo k úpravám zákona z důvodu aplikační praxe poslední novely, která vstoupila 
v platnost 1. ledna 2013. 

V návrhu vyhlášky se odráží úpravy provedené z důvodu implementace směrnice 
o energetické účinnosti, konkrétně článku 8 a článku 14. Článek 8 směrnice se týká 
povinnosti zpracovat energetického auditu. Článek 14 řeší zpracování analýzy nákladů 
a přínosů realizace projektů spojených s výrobou energie a využití odpadní energie. Dále 
opatření návrhu vyhlášky upravují nástroje sloužící ke každoročnímu vykazování plnění cíle 
energetické účinnosti podle článku 7 směrnice o energetické účinnosti. V tomto směru 
úprava sjednocuje sběr dat z poskytování finančních prostředků na úsporná opatření v rámci 
dotačních titulů.    

Některé z úprav jsou navrženy na základě aplikační praxe. Zejména se jedná o upřesnění 
příloh vyhlášky např. způsob ekonomického a ekologického hodnocení. 

V oblasti energetického auditu, vyhláška přesně stanoví rozsah, obsah energetického auditu 
a způsob zpracování jeho jednotlivých částí.  

V oblasti analýzy nákladů a přínosů a energetického posudku, vyhláška nově stanoví obsah 
a způsob zpracování jednotlivých částí energetického posudku a analýzy nákladů a přínosů. 

1.3. Popis existujícího právního stavu 

Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon o hospodaření energií, platný od 1. ledna 
2013, zavedl výrazné změny v oblasti zpracování energetického auditu. 
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Pro provedení ustanovení zákona č. 318/2012 Sb. týkající se povinnosti zpracovat 
energetický audit a energetický posudku byla vydána vyhláška č. 480/2012 Sb., 
o energetickém auditu a energetickém posudku s platností od 1. dubna 2013. 

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

Povinnost zpracovat energetický audit byla zavedena do českého práva zákonem č. 
318/2012 Sb. Jedná se o povinnost stanovenou stavebníkům, společenstvu vlastníků 
jednotek nebo vlastníkům budovy nebo energetického hospodářství. Tuto povinnost musí 
naplnit při překročení spotřeby energie stanovené vyhláškou. Dále je zde stanovena platnost 
energetického auditu, výjimky z plnění této povinnosti. 

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

Podniky, které nejsou malými nebo středními a kterým nastává povinnost provádět každé 
čtyři roky energetický audit, mohou vykazovat zvýšené finanční náklady. Záleží však na 
konkrétním podniku, zda tuto povinnost využije ku prospěchu svého podnikání a zrealizuje 
doporučená opatření na snížení spotřeby energie plynoucí z doporučení energetického 
auditu. V důsledku těchto opatření dosáhne provozní úspory energií, a tím snížení 
vynakládání prostředků dodanou energii.  

Energetický posudek byl zaveden do zákona z důvodu implementace směrnice 
o energetické náročnosti budov. Energetický posudek chápeme jako účelově a úzce 
zaměřený energetický audit, který je méně pracný a má nižší cenu. Podle znění zákona č. 
318/2012 Sb., se energetický posudek využívá k posouzení proveditelnosti projektů týkající 
se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze 
spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo 
kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních nebo 
evropských finančních prostředků, nebo z finančních prostředků pocházejících z prodeje 
povolenek na emise skleníkových plynů. Dále se energetický posudek zpracovává v případě 
posouzení proveditelnosti alternativních systémů v případě zdroje nad 200 kW instalovaného 
výkonu, kdy je součástí průkazu energetické náročnosti budovy. 

Zákon č. 103/2015 Sb., v případě posuzování proveditelnosti projektů financovaných 
z veřejných prostředků přinesl změnu. Původní verze zákona vyžadovala posudek u veřejné 
podpory vždy. Zákon platný od 1. července 2015 vyžaduje posudek, pokud poskytovatel 
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podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu podpory jinak. Úprava 
byla navržená z důvodu zjednodušení složité administrativy v případech, kdy povinnost 
zpracovat tento dokument komplikuje čerpání dotací.  

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

1.4. Dotčené subjekty 

1. 4. 1 Stavebníci, společenství vlastníků budovy a vlastníci budov.  

Tato skupina je dotčena v následujících případech: 

• jejich energetické hospodářství dosahuje hodnot uvedených ve vyhlášce, 
• dochází k větší změně dokončené budovy, pokud nebude efektivní plnit 

požadavky na energetickou náročnost budovy, 
• dochází k větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným 

tepelným výkonem vyšším než 200 kW 
• dochází k výstavbě nové budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným 

výkonem vyšším než 200 kW 
• dochází k výstavbě nebo podstatné rekonstrukci výrobny elektřiny o celkovém 

tepelném příkonu nad 20 MW 
• dochází k výstavbě nebo podstatné rekonstrukci průmyslového provozu 

o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, které produkuje odpadní teplo 
o využitelné teplotě 

• žádá o dotaci na projekt týkající se snižování energetické náročnosti budov, atd. 
 

1. 4. 2. Podnikatel, který není malý nebo střední 

Definice malého nebo středního podnikatele je pak obsažena v Hlavě I přílohy doporučení 
Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních 
podniků.  

Na stránkách organizace CzechInvest je dostupný „Aplikační výklad pro vymezení pojmů 
drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých 
kategorií“. Pomocí tohoto aplikačního výkladu by měl každý podnikatel provést 
sebeposouzení za účelem určení jeho velikosti. 

1. 4. 3. Státní energetická inspekce 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSABSK5ZWO)



Státní energetická inspekce jako kontrolní orgán musí dohlížet na dodržování uvedených 
požadavků v rámci své kontrolní činnosti a kompetencí vyplývající ze zákona nebo jako 
dotčený orgán ve stavebních a územních řízeních v rámci vydávání stanovisek nebo 
závazných stanovisek v případě výstavby nové výrobny tepla o celkovém tepelném příkonu 
nad 20 MW a v řízeních, kde je stanovena povinnost zpracovat energetický posudek. 

1. 4. 4. Energetičtí specialisté 

Jedná se o fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění uděleného ministerstvem podle § 10 
odst. 1 písm. a) zákona. Změny v návrhu vyhlášky přináší i změny (zpřesnění) údajů 
v dokumentech jimi zpracovávaných. 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem úpravy je přizpůsobení právního řádu ČR evropské legislativě, aby byla zajištěna jeho 
řádná aplikace, výkon a dodržování na území ČR. Dále pak soulad českých právních 
předpisů v této oblasti. 

Zákon č. 103/2015 Sb., zavádí nové typy energetických posudků. Jedná se o tak zvané 
analýzy přínosů a nákladů. Zavedení těchto analýz do českého právního řádu vyplývá 
z povinnosti transponovat evropskou směrnici 2012/27/EU, konkrétně článek 14 odst. 5. 
Jedná se o úplně nový způsob hodnocení, který v současném znění prováděcí vyhlášky není 
ukotven, tudíž je potřebné zpracovatelům energetických posudků nastavit rámec tohoto 
způsobu hodnocení. Základní body těchto analýz (ekonomické hodnocení, ekologické 
hodnocení, doporučení energetického) zůstávají stejné jako u stávajících typů posudků podle 
§ 9a  odst. 1 písm. a), e), f) a odst. 2 písm. a) – e) zákona. Postup hodnocení nákladů 
a přínosů, který má dovést energetického specialistu k formulaci doporučení, však současná 
vyhláška v přílohové části neobsahuje. Z tohoto důvodů je do přílohové části přidána příloha 
č. 9, která popisuje způsob hodnocení a v příloze č. 8 je upraven evidenční list energetického 
posudku pro posudky podle § 9a odst. 1 písm. b), c) a d) zákona tak, aby odpovídal novému 
způsobu hodnocení.  

V oblasti evidenčních listů tzn. v příloze č. 8 došlo k úpravám i pro jiné typy energetických 
posudků. Tyto změny vyplývají z úpravy ekonomického a ekologického hodnocení, jehož 
způsob zpracování je návrhem vyhlášky upřesněn tak, aby požadavky na ekologické 
a ekonomické hodnocení odpovídaly současnému stavu a vývoji problematiky energetických 
úspor. Na základě právě těchto dvou kritérií jsou hodnocena opatření, která mohou být 
realizována za finanční podpory ze strukturálních fondů (Operačních programů) nebo 
národních dotačních programů. Z tohoto důvodu je potřebné nastavit jednotný rámec 
odpovídající skutečnosti. 

1.6. Zhodnocení rizik 

Nečinností by Česká republika nesplnila svoji povinnost vyplývající z členství v Evropské 
unii. Nejvyšší riziko je spojené s plněním tzv. předběžných podmínek pro čerpání financí 
z programů 2014 – 2020. Jejich zavedení vyplývá z požadavku Evropské komise zajistit 
dosahování prokazatelných výsledků intervencí z Evropských strukturálních a investičních 
fondů (ESIF). Předběžné (tematické) podmínky jsou definovány tzv. obecným nařízením pro 
ESIF1  a vztahují se k jednotlivým Tematickým cílům ve smyslu čl. 9 obecného nařízení.  
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Předkládaný návrh vyhlášky se vztahuje k naplnění požadavků předběžné podmínky 4.1 – 
„Byla provedena opatření na podporu nákladově efektivního zvyšování energetické účinnosti 
u koncového uživatele a nákladově efektivních investic do energetické účinnosti při výstavbě 
a renovaci budov“ (oblast energetické účinnosti). Nesplnění předběžné podmínky může mít 
vliv na čerpání v rámci operačních programů, ve kterých je aplikována. Jedná se o Operační 
program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Životní prostředí, 
Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova a Operační program 
Praha – Pól růstu ČR. Plnění předběžných podmínek pro ČR znamená mít bezvýhradně 
implementovanou evropskou energetickou legislativu tzn. i směrnici o energetické účinnosti.  

Dále návrh vyhlášky stanovuje náležité postupy související s danou problematikou 
a vyplývající ze zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon a tím by došlo k neprovedení 
tohoto zákona a mohla by následně vzniknout právní nejistota dané oblasti. 

2. Návrh variant řešení 

I. varianta: 

Nulová varianta - zachování dosavadního právního stavu 

Nulová varianta představuje nevydání nové vyhlášky v oblasti požadavků na zpracování 
energetických auditů a energetických posudků k provedení  novely zákona o hospodaření 
energií č. 103/2015 Sb. 

II. varianta: 

Příprava nového právního předpisu  

Nový předpis by prováděl ustanovení zákona č. 103/2015 Sb., ve smyslu požadavků 
směrnice o energetické účinnosti, a to jak ve vztahu k energetickým auditům, tak ve vztahu 
k energetickým posudkům. 

III. varianta:  

Provedení nových změn v zákoně účinných od 1. července 2015 a tím transpozici 
směrnice o energetické účinnosti 

Novelizace stávající vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém 
posudku kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  
Identifikace nákladů a přínosů byla provedena v rámci předložení zákona č. 103/2015 Sb. 
Úprava vyhlášky poskytuje nástroj na naplnění zákonné povinnosti. 

I. varianta 

Tato varianta představuje stav, kdy není správně provedeno stávající znění zákona. 
Zachování stávajícího stavu dále znamená zachovat nepřesné stanovení parametrů 
souvisejících s vyhodnocování efektivního užívání energie. Tím by došlo k  neefektivnímu 
využívání primárních zdrojů při spotřebě energie v budovách při jejich provozu po celou dobu 
jejich životnosti v případě výstavby nebo větší změny budov bez parametrů, které určuje tato 
předkládaná vyhláška. 
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Velké riziko spojené s nepřijetím vyhlášky souvisí s transpozicí směrnice o energetické 
účinnosti. Zachování současného znění znamená nepřesnou transpozici této směrnice 
ohledně, které je vedeno řízení o porušení smlouvy, jak je uvedeno v kapitole 1. 6. 

II. varianta 
Tato varianta řeší dvě hlavní rizika spojená se zachováním stávajícího znění vyhlášky tzn. 
soulad právních předpisů, transpozice směrnice o energetické účinnosti. 

Ovšem rozsah změn paragrafové části není významný. Hlavní změny se týkají specifikace 
a doplnění příloh vyhlášky. Z tohoto důvodu se nejeví účelné připravovat nový předpis v tak 
krátkém časovém úseku od vydání stávající vyhlášky, což by a mohlo zejména 
u energetických specialistů mít negativní dopad. 

III. varianta 

Tato varianta řeší dvě hlavní rizika spojená se zachováním stávajícího znění vyhlášky tzn. 
soulad právních předpisů, transpozice směrnice o energetické účinnosti. 

Oproti variantě II reaguje flexibilněji na vzniklé potřeby změn vyhlášky. 

Povinnosti, které mají finanční dopad, jsou stanoveny zákonem a byly vyhodnoceny 
v důvodové zprávě k zákonu č. 103/2015 Sb. Samotný návrh vyhlášky, ve které se pouze 
upravují již existující vzory dokumentů, nemá žádný výrazný finanční dopad.  

4.  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Na základě zhodnocení identifikovaných nákladů a přínosů variant řešení a z důvodu 
rozsahu změn oproti současnému znění vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu 
a energetickém posudku se doporučuje varianta III. 

Varianta I by nevedla k dosažení sledovaného cíle, variantou II by došlo ke zbytečnému 
narušení kontinuity stávajícího legislativního řešení dané problematiky. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Orgánem odpovědným za naplnění příslušného zmocnění v zákoně o hospodaření energií je 
Ministerstvo průmyslu a obchodu.   

Orgánem provádějícím kontrolu dodržování povinností stanovených v ustanoveních 
navržených ve vyhlášce jakožto zákona o hospodaření energií je Státní energetická 
inspekce. 

6. Přezkum účinnosti regulace 
Ministerstvo průmyslu a obchodu provádí v rámci své činnosti průběžné vyhodnocování 
účinnosti a efektivnosti právních předpisů a souvisejících opatření a za tímto účelem 
navrhuje změny. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Konzultace ohledně způsobu řešení byly vedeny v rámci pracovní skupiny, která byly pro 
implementaci nové směrnice o energetické účinnosti jako poradní orgán pro MPO (gestora 
směrnice) založena. Jedná se o pracovní skupinu při MPO, kde jsou zastoupeni odborníci na 
dotčenou problematiku z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, 
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Teplárenského sdružení, odborné skupiny – Asociace energetických auditorů. Dále byly 
konzultace vedeny především se Státní energetickou inspekcí a Asociací energetických 
auditorů. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 
Ing. Hana Schvarczová 
Oddělení hospodaření s energií 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32, 110 00 Praha 1 
tel.: 224 853 463 
e-mail: schvarczova@mpo.cz 
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