
  

VII. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Čl. I. bod 5 V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „energetických procesů“ nahrazují 
slovy „nakládání s energií“ a slovo „procesu“ se nahrazuje slovy 
„způsobu nakládání s energií“. 

32012L0027 Článek 2, 
odst. 4 

"energetickou účinností" poměr výstupu ve 
formě výkonu, služby, zboží nebo energie 
k množství vstupní energie; 

Čl. I. bod 6 V § 2 odst. 1 písm. h) se slovo „parametrů“ zrušuje a slova „, které má 
funkci chlazení a“ se nahrazují slovy „chlazením nebo úpravou 
vlhkosti, které“. 

32010L0031 Článek 2, 
odst. 15 

„klimatizačním systémem“ kombinace 
prvků, které jsou potřebné pro vnitřní úpravu 
vzduchu, při níž je teplota regulována nebo 
může být snižována; 

Čl. I. bod 7 V § 2 odst. 1 písmeno n) zní: 
„n) energetickým auditem systematický postup popsaný v písemné 
zprávě za účelem získávání dostatečných znalostí o stávajícím 
nakládání s energií v energetickém hospodářství a analýza 
energetického hospodářství, na základě nichž lze identifikovat a 
kvantifikovat možnosti nákladově efektivní úspory energie,“. 

32012L0027 Článek 2, 
odst. 25 

"energetickým auditem" systematický 
postup za účelem získání dostatečných 
znalostí o stávajícím profilu energetické 
spotřeby určité budovy či skupiny budov, 
průmyslového nebo obchodního provozu 
nebo zařízení a soukromé nebo veřejné 
služby, který identifikuje a kvantifikuje 
možnosti nákladově efektivních úspor 
energie a podává zprávy o zjištěních; 
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Čl. I. bod 8 V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene p) doplňují slova „za účelem 
vytápění nebo chlazení“. 

32010L0031 Článek 2, 
odst. 1 

„budovou“ zastřešená stavba se stěnami, 
v níž se používá energie k úpravě vnitřního 
prostředí; 

Čl. I. bod 9 V § 2 odst. 1 písm. r) se za slovo „plochou“ vkládají slova „budovy nebo 
ucelené části budovy“ a slova „, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí 
obálky budovy“ se nahrazují slovy „nebo její ucelené části“. 

32012L0027 Článek 2, 
odst. 10 

"celkovou užitnou podlahovou plochou" 
podlahová plocha budovy nebo části 
budovy, v níž se používá energie k úpravě 
vnitřního prostředí; 

Čl. I. bod 10 V § 2 odst. 1 písm. t) se slova „nebo zóny“ zrušují a slova „, sousední 
nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší 
vnitřní návrhovou teplotu“ se nahrazují slovy „nebo sousední budově“. 

32010L0031 Článek 2, 
odst. 9 

9) „prvkem budovy“ technický systém 
budovy nebo prvek obvodového pláště 
budovy; 

Čl. I. bod 11 V § 2 odst. 1 písm. w) se slovo „je“ nahrazuje slovy „by měla být“. 32010L0031 Článek 2, 
odst. 2 

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

Čl. I. bod 13 V § 2 odst. 1 písm. z) se slova „v příloze XII Rozhodnutí Komise 
2008/963/ES, kterým se mění přílohy směrnic Evropského parlamentu 
a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech pro zadávání veřejných 
zakázek, pokud jde o seznamy zadavatelů a veřejných zadavatelů“ 
nahrazují slovy „ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o 
zrušení směrnice 2004/18/ES“. 

32012L0027 Článek 2, 
odst. 9 

9) "ústředními vládními institucemi" veškeré 
správní útvary, jejichž pravomoci se vztahují 
na celé území členského státu; 

Čl. I. bod 17 V § 2 odst. 2 se písmena j) a k) zrušují. 
Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena j) a k). 

32012L0027 Článek 2, 
odst. 7 
 
 
 
 
 
 
 

7) "energetickou službou" fyzický přínos, 
užitek nebo prospěch získané kombinací 
energie s energeticky účinnými 
technologiemi nebo činnostmi, které mohou 
zahrnovat provozní činnosti, údržbu a 
kontrolu nezbytnou pro dodání služby, jež je 
dodávána na základě smlouvy a u níž bylo 
prokázáno, že za normálních okolností vede 
k ověřitelnému a měřitelnému či 
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Článek 2, 
odst. 27 

odhadnutelnému zvýšení energetické 
účinnosti nebo k úsporám primární energie; 
 
27) "smlouvou o energetických službách" 
smluvní ujednání mezi příjemcem a 
poskytovatelem o opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti, ověřované a 
kontrolované během celého trvání smlouvy, 
kdy jsou investice (dílo, dodávka nebo 
služba) do tohoto opatření placeny ve 
vztahu ke smluvně stanovené míře zvýšení 
energetické účinnosti nebo k jinému 
dohodnutému kritériu energetické 
náročnosti, například finančním úsporám; 

Čl. I. bod 18 § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 
písmena l) a m), která znějí: 
„l) účinným vytápěním a chlazením způsob vytápění nebo chlazení, 
který nákladově efektivně snižuje množství vstupní primární energie 
nezbytné k dodání jednotky energie do stavby v porovnání s výchozím 
stavem při zohlednění energie potřebné pro získání vstupní primární 
energie, její přeměnu, přepravu a distribuci, 
m) chlazením proces odvodu tepla z ochlazovaného prostoru 
zajišťovaný příslušným technickým zařízením za účelem vytváření 
tepelné pohody či požadovaného stavu vnitřního prostředí.“. 

32012L0027 Článek 2 
odst. 42 

42) "účinným vytápěním a chlazením" 
varianta vytápění a chlazení, která ve 
srovnání s výchozím scénářem, který odráží 
situaci, kdy nejsou podniknuta žádná 
opatření, měřitelně snižuje vstupní primární 
energii nezbytnou k dodání jednotky 
získané energie v rámci příslušných hranic 
systému, a to nákladově efektivním 
způsobem podle analýzy nákladů a přínosů 
podle této směrnice a při zohlednění 
energie potřebné k získání, přeměně, 
přepravě a distribuci; 

Čl. I. bod 21 V § 5 odstavec 1 zní: 
„(1) Státní program na podporu úspor energie (dále jen "Program") je 
jedním z nástrojů plnění cílů v oblasti zvyšování účinnosti užití energie, 
snižování energetické náročnosti včetně využití kombinované výroby 
elektřiny a tepla, obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se 
schválenou státní energetickou koncepcí.“. 

32010L0031 Článek 10, 
odst. 1 

S ohledem na význam poskytování 
odpovídajících finančních a jiných nástrojů 
s cílem podnítit energetickou náročnost 
budov a přechod k budovám s téměř 
nulovou spotřebou energie přijmou členské 
státy odpovídající opatření k posouzení 
nejvhodnějších nástrojů s ohledem na 
vnitrostátní okolnosti. 
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Čl. I. bod 22 V § 5 odst. 2 se slova „na období jednoho roku“ zrušují a slova „a 
předkládá jej ke schválení vládě“ se nahrazují slovy „v souladu s 
rozpočtovými pravidly“. 

32010L0031 Článek 10, 
odst. 1 

S ohledem na význam poskytování 
odpovídajících finančních a jiných nástrojů 
s cílem podnítit energetickou náročnost 
budov a přechod k budovám s téměř 
nulovou spotřebou energie přijmou členské 
státy odpovídající opatření k posouzení 
nejvhodnějších nástrojů s ohledem na 
vnitrostátní okolnosti. 

Čl. I. bod 23 V § 5 odst. 3 se slova „jedenkrát ročně a o výsledcích informuje vládu. 
Ministerstvo výsledky hodnocení Programu zohlední v návrhu 
Programu na další období“ nahrazují slovy „v souladu s programovou 
dokumentací“. 

32010L0031 Článek 10, 
odst. 1 

S ohledem na význam poskytování 
odpovídajících finančních a jiných nástrojů 
s cílem podnítit energetickou náročnost 
budov a přechod k budovám s téměř 
nulovou spotřebou energie přijmou členské 
státy odpovídající opatření k posouzení 
nejvhodnějších nástrojů s ohledem na 
vnitrostátní okolnosti. 

Čl. I. bod 25 V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene f) doplňují slova „a v oblasti 
výměny, dimenzování a posouzení účinnosti kotlů a rozvodů tepelné 
energie a klimatizačních systémů umístěných v rodinných domech, 
bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci“. 

32010L0031 Článek 14, 
odst. 4 

Alternativně k odstavcům 1, 2 a 3 si mohou 
členské státy zvolit, že přijmou nezbytná 
opatření, aby uživatelům bylo poskytnuto 
poradenství o výměně kotlů, dalších 
změnách otopné soustavy a o alternativních 
řešeních pro posouzení účinnosti a 
vhodného dimenzování kotle. Celkový 
dopad tohoto přístupu musí být stejný jako 
u opatření popsaných v odstavcích 1, 2 a 3. 

Čl. I. bod 26 V § 5 odst. 4 písm. j) se slova „malým a středním podnikatelům18)“ 
nahrazují slovem „podnikatelům“. 
Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje. 

32012L0027 Článek 8, 
odst. 2 

2. Členské státy vypracují programy, jejichž 
cílem bude stimulovat malé a střední 
podniky, aby energetické audity absolvovaly 
a následně realizovaly doporučení v těchto 
auditech uvedená. 
Členské státy mohou na základě 
transparentních a nediskriminačních kritérií 
a aniž jsou dotčeny právní předpisy Unie 
upravující poskytování státní podpory, 
vytvořit systémy podpory pro malé a střední 
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podniky, a to i v případě, že uzavřely 
dobrovolné dohody, s cílem hradit náklady 
na energetický audit a na provádění vysoce 
nákladově efektivních doporučení 
uvedených v energetických auditech v 
případě, že dojde k uskutečnění 
navrhovaných opatření. 

Čl. I. bod 27 V § 5 odst. 4 písmeno k) zní:  
„k) přípravu energeticky úsporných projektů zaměřených na snižování 
energetické náročnosti budov a energetického hospodářství,“. 

32010L0031 Článek 10, 
odst. 1 

S ohledem na význam poskytování 
odpovídajících finančních a jiných nástrojů 
s cílem podnítit energetickou náročnost 
budov a přechod k budovám s téměř 
nulovou spotřebou energie přijmou členské 
státy odpovídající opatření k posouzení 
nejvhodnějších nástrojů s ohledem na 
vnitrostátní okolnosti. 

Čl. I. bod 28 V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene n) doplňují slova „a 
energetických služeb se zaručeným výsledkem.“. 

32012L0027 Čl. 5, odst. 
7 

Členské státy vybízejí veřejné subjekty, 
včetně veřejných subjektů na regionální a 
místní úrovni, a subjekty sociálního bydlení, 
které jsou veřejnoprávními subjekty, aby s 
náležitým ohledem na své příslušné 
pravomoci a správní uspořádání: 
a) přijaly plán energetické účinnosti, 
samostatný nebo jako součást širšího 
klimatického nebo environmentálního plánu, 
který bude obsahovat konkrétní cíle a 
opatření v oblasti úspory energie a 
energetické účinnosti, s ohledem na plnění 
příkladné úlohy budov ústředních vládních 
institucí podle odstavců 1, 5 a 6; 
b) v rámci provádění tohoto plánu zavedly 
systém hospodaření s energií, včetně 
energetických auditů; 
c) k financování renovací a provádění plánů 
na udržení či zvýšení energetické účinnosti 
v dlouhodobém horizontu případně 
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využívaly společností poskytujících 
energetické služby a uzavírání smluv o 
energetických službách. 

Čl. I. bod 32 V § 6a odst. 1 úvodní část ustanovení zní: 
„U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW, které 
slouží k vytápění budovy, a příslušných rozvodů tepelné energie jsou 
vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že 
společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v bytovém 
spoluvlastnictví nebo jiná osoba odpovědná za správu domu5) povinni“. 

32010L0031 Článek 14, 
odst. 1 

Členské státy stanoví nezbytná opatření 
k zavedení pravidelné inspekce přístupných 
částí soustav používaných k vytápění 
budov, jako jsou zdroje tepla, řídicí systémy 
a oběhová čerpadla, s kotli se jmenovitým 
výkonem pro účely vytápění budov vyšším 
než 20 kW. Tato inspekce rovněž zahrnuje 
posouzení účinnosti kotle a dimenzování 
kotle v porovnání s požadavky na vytápění 
budovy. Posouzení dimenzování kotle není 
třeba opakovat, nebyly-li v mezidobí v rámci 
otopné soustavy nebo v otázce požadavků 
na vytápění dotyčné budovy provedeny 
žádné změny. 

Čl. I. bod 34 V § 6a odst. 2 se slova „je jeho vlastník nebo společenství vlastníků 
jednotek povinen“ nahrazují slovy „jsou vlastník budovy nebo 
společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství 
vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v bytovém 
spoluvlastnictví, nebo jiná osoba odpovědná za správu domu povinni“. 

32010L0031 Článek 15, 
odst. 1 

Členské státy stanoví nezbytná opatření 
k zavedení pravidelné inspekce přístupných 
částí klimatizačních systémů se jmenovitým 
výkonem větším než 12 kW. Inspekce musí 
zahrnovat posouzení účinnosti klimatizace 
a  dimenzování zařízení v porovnání 
s požadavky na chlazení budovy. 
Posouzení dimenzování není třeba 
opakovat, nebyly-li v mezidobí v rámci 
klimatizačního systému nebo v otázce 
požadavků na chlazení dotyčné budovy 
provedeny žádné změny. 

Čl. I. bod 39 V § 6a odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „, a na kotle 
a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v 
budovách uvedených v § 7 odst. 5 písm. g) až j)“ a ve větě druhé se 
text „písm. g)“ nahrazuje textem „písm. f)“. 

32010L0031 Článek 14, 
odst. 1 

Členské státy stanoví nezbytná opatření 
k zavedení pravidelné inspekce přístupných 
částí soustav používaných k vytápění 
budov, jako jsou zdroje tepla, řídicí systémy 
a oběhová čerpadla, s kotli se jmenovitým 
výkonem pro účely vytápění budov vyšším 
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než 20 kW. Tato inspekce rovněž zahrnuje 
posouzení účinnosti kotle a dimenzování 
kotle v porovnání s požadavky na vytápění 
budovy. Posouzení dimenzování kotle není 
třeba opakovat, nebyly-li v mezidobí v rámci 
otopné soustavy nebo v otázce požadavků 
na vytápění dotyčné budovy provedeny 
žádné změny. 

Čl. I. bod 40 V § 7 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: 
„V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník 
budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že 
společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v bytovém 
spoluvlastnictví nebo jiná osoba odpovědná za správu domu povinni 
plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího 
právního předpisu. Stavebník při podání žádosti o stavební povolení, 
žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, 
žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její 
energetickou náročnost nebo ohlášení stavby, a ostatní osoby podle 
věty první jsou povinni před zahájením větší změny dokončené 
budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení 
nebo ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který 
obsahuje hodnocení“. 

32010L0031 Článek 4, 
odst. 1 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
zajištění toho, aby minimální požadavky na 
energetickou náročnost budov nebo 
ucelených částí budov byly stanoveny za 
účelem dosažení nákladově optimálních 
úrovní. Energetická náročnost se vypočítá 
podle metody uvedené v článku 3. 
Nákladově optimální úrovně se vypočtou v 
souladu se srovnávacím metodickým 
rámcem uvedeným v článku 5, jakmile bude 
tento rámec zaveden. 

Čl. I. bod 46 V § 7 odst. 4 se písmeno d) zrušuje. 
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e). 

32012L0027 Čl. 4 Členské státy přijmou dlouhodobou strategii 
za účelem uvolnění investic do renovace 
vnitrostátního fondu obytných a komerčních 
budov, a to jak veřejných tak soukromých. 
Tato strategie obsahuje: 
a) přehled vnitrostátního fondu budov, 
založený případně na statistickém vzorku; 
b) stanovení nákladově efektivních přístupů 
k renovacím podle typu budovy a 
klimatického pásma; 
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c) politiky a opatření na podporu nákladově 
efektivních rozsáhlých renovací budov, 
včetně rozsáhlých renovací prováděných v 
několika fázích; 
d) dlouhodobý výhled, podle něhož se může 
řídit rozhodování fyzických osob, stavebního 
průmyslu a finančních institucí o investicích; 
e) fakticky podložený odhad očekávaných 
úspor energie a dalších přínosů. 
První verze strategie bude zveřejněna do 
30. dubna 2014 a poté každé tři roky 
aktualizována a předložena Komisi jako 
součást vnitrostátního akčního plánu 
energetické účinnosti. 

Čl. I. bod 47 V § 7 odst. 4 písm. e) se slova „vlastníka budovy nebo společenství 
vlastníků jednotek“ nahrazují slovy „vlastníka budovy, společenství 
vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek 
nevzniklo, správce domu v bytovém spoluvlastnictví, nebo jiné osoby 
odpovědné za správu domu“. 

32012L0027 Článek 9, 
odst. 1 

1. Členské státy zajistí, aby pokud je to 
technicky možné, finančně únosné a 
úměrné potenciálním úsporám energie, byli 
koneční zákazníci pro elektřinu, zemní plyn, 
dálkové vytápění, dálkové chlazení a 
užitkovou teplou vodu vybaveni 
individuálními měřiči za konkurenceschopné 
ceny, které přesně zobrazují skutečnou 
spotřebu energie konečného zákazníka a 
poskytují informace o skutečné době 
použití. 
Tyto individuální měřiče za 
konkurenceschopné ceny se poskytnou 
vždy: 
a) při výměně stávajícího měřiče, ledaže je 
to technicky nemožné nebo nákladově 
neefektivní vzhledem k odhadovaným 
možným dlouhodobým úsporám; 
b) při vytváření nového připojení v nové 
budově nebo při jakýchkoli větších 
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renovacích budovy, jak stanoví směrnice 
2010/31/EU. 

Čl. I. bod 48 V § 7 odst. 5 písm. b) se slova „vlastník budovy nebo společenství 
vlastníků jednotek“ nahrazují slovy „vlastník budovy, společenství 
vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek 
nevzniklo, správce domu v bytovém spoluvlastnictví nebo jiná osoba 
odpovědná za správu domu“. 

32010L0031 Článek 4, 
odst. 2 

Členské státy se mohou rozhodnout, že 
nestanoví nebo nebudou uplatňovat 
požadavky uvedené v odstavci 1 u těchto 
kategorií budov:  
a) budovy úředně chráněné jako součást 
vymezeného prostředí nebo vzhledem 
k jejich zvláštní architektonické nebo 
historické hodnotě, pokud by splnění 
některých minimálních požadavků na 
energetickou náročnost nepřijatelně změnilo 
jejich charakter nebo vzhled; 
b) budovy užívané jako místa bohoslužeb 
a pro náboženské účely; 
c) dočasné budovy s dobou užívání dva 
roky nebo méně, průmyslové provozy, 
dílenské provozovny a neobytné 
zemědělské budovy s nízkou spotřebou 
energie a neobytné zemědělské budovy 
používané odvětvím, na které se vztahuje 
celostátní odvětvová dohoda o energetické 
náročnosti 
d) obytné budovy, které jsou užívány nebo 
určeny k užívání buď kratšímu než čtyři 
měsíce v roce, nebo případně k využívání 
na omezenou část roku, a jejichž 
odhadovaná spotřeba energie je nižší než 
25 % ze spotřeby, k níž by došlo při 
celoročním užívání; 
e) samostatně stojící budovy s celkovou 
užitnou podlahovou plochou menší než 50 
m2. 

Čl. I. bod 49 V § 7 odst. 5 písm. e) se text „700 GJ“ nahrazuje textem „195 MWh“. 
 

32010L0031 Článek 4, 
odst. 2 

Členské státy se mohou rozhodnout, že 
nestanoví nebo nebudou uplatňovat 
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Jedná se jen o přepočet na MWh požadavky uvedené v odstavci 1 u těchto 
kategorií budov:  
a) budovy úředně chráněné jako součást 
vymezeného prostředí nebo vzhledem 
k jejich zvláštní architektonické nebo 
historické hodnotě, pokud by splnění 
některých minimálních požadavků na 
energetickou náročnost nepřijatelně změnilo 
jejich charakter nebo vzhled; 
b) budovy užívané jako místa bohoslužeb 
a pro náboženské účely; 
c) dočasné budovy s dobou užívání dva 
roky nebo méně, průmyslové provozy, 
dílenské provozovny a neobytné 
zemědělské budovy s nízkou spotřebou 
energie a neobytné zemědělské budovy 
používané odvětvím, na které se vztahuje 
celostátní odvětvová dohoda o energetické 
náročnosti 
d) obytné budovy, které jsou užívány nebo 
určeny k užívání buď kratšímu než čtyři 
měsíce v roce, nebo případně k využívání 
na omezenou část roku, a jejichž 
odhadovaná spotřeba energie je nižší než 
25 % ze spotřeby, k níž by došlo při 
celoročním užívání; 
e) samostatně stojící budovy s celkovou 
užitnou podlahovou plochou menší než 50 
m2. 
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Čl. I. bod 53 V § 7a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo společenství 
vlastníků jednotek je povinen“ nahrazují slovy „, společenství vlastníků 
jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, 
správce domu v bytovém spoluvlastnictví nebo jiná osoba odpovědná 
za správu domu jsou povinni“. 

32010L0031 Čl. 12, 
odst. 1 

Členské státy zajistí, aby byl certifikát 
energetické náročnosti vydán pro:  
a) budovy nebo ucelené části budov při 
výstavbě, prodeji nebo pronájmu novému 
nájemci a  
b) budovy, kde celkovou užitkovou 
podlahovou plochu větší než 500 m2 užívá 
orgán veřejné moci a kde je tato plocha 
často navštěvována veřejností. Dne 9. 
července 2015 se tato hraniční hodnota 500 
m2 sníží na 250 m2.  
Požadavek na vydání certifikátu energetické 
náročnosti v případě dotčené budovy nebo 
ucelené části budovy se neuplatní, je-li 
k dispozici certifikát vydaný podle směrnice 
2002/91/ES nebo podle této směrnice a je-li 
tento certifikát platný. 

Čl. I. bod 54 V § 7a odst. 1 písm. d) zní: 
„d) umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu, 
pro kterou nastala povinnost si ho opatřit podle odstavce 1 písm. a) 
nebo odstavce 2 a jejíž energeticky vztažná plocha je rovna nebo 
větší než 500 m2, nebo podle odstavce 1 písm. b) a jejíž energeticky 
vztažná plocha je rovna nebo větší než 250 m2, a zároveň se jedná o 
budovu často navštěvovanou veřejností jako je zejména budova pro 
shromáždění většího počtu osob z důvodu obchodu, administrativy, 
budovu ubytovacího zařízení, občanského vybavení nebo 
víceúčelovou budovu,“. 

32010L0031 Čl. 13 
odst. 1 a 2 

1. Členské státy přijmou opatření k tomu, 
aby tam, kde celkovou užitnou podlahovou 
plochu budovy, pro kterou byl vydán 
certifikát energetické náročnosti podle čl. 12 
odst. 1, větší než 500 m2 užívají orgány 
veřejné moci a často ji navštěvuje veřejnost, 
byl certifikát energetické náročnosti 
vystaven na nápadném místě dobře 
viditelném veřejnosti.  
Dne 9. července 2015 se tato hraniční 
hodnota 500 m2 sníží na 250 m2.  
2. Členské státy vyžadují, aby tam, kde 
celkovou užitnou podlahovou plochu 
budovy, pro kterou byl vydán certifikát 
energetické náročnosti podle čl. 12 odst. 1, 
větší než 500 m2 často navštěvuje 
veřejnost, byl certifikát energetické 
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náročnosti vystaven na nápadném místě 
dobře viditelném veřejnosti. 

Čl. I. bod 56 V § 7a odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje 
čárkou a za slovo „jednotek“ se vkládají slova „nebo v případě, že 
společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v bytovém 
spoluvlastnictví nebo jiná osoba odpovědná za správu domu“. 

32010L0031 Čl. 12, 
odst. 1 

1. Členské státy zajistí, aby byl certifikát 
energetické náročnosti vydán pro:  
a) budovy nebo ucelené části budov při 
výstavbě, prodeji nebo pronájmu novému 
nájemci a  
b) budovy, kde celkovou užitkovou 
podlahovou plochu větší než 500 m2 užívá 
orgán veřejné moci a kde je tato plocha 
často navštěvována veřejností. Dne 9. 
července 2015 se tato hraniční hodnota 500 
m2 sníží na 250 m2.  
Požadavek na vydání certifikátu energetické 
náročnosti v případě dotčené budovy nebo 
ucelené části budovy se neuplatní, je-li 
k dispozici certifikát vydaný podle směrnice 
2002/91/ES nebo podle této směrnice a je-li 
tento certifikát platný. 

Čl. I. bod 57 V § 7a odst. 2 písm. b), c) a e) a odst. 3 písm. a), b) a d) se slovo 
„ověřenou“ zrušuje. 

32010L0031 Čl. 12, 
odst. 2 

2. Členské státy vyžadují, aby při výstavbě, 
prodeji nebo pronájmu budov nebo 
ucelených částí budov byl potenciálnímu 
novému nájemci nebo kupujícímu předložen 
certifikát energetické náročnosti nebo jeho 
kopie a aby kupujícímu nebo novému 
nájemci byly certifikát energetické 
náročnosti nebo jeho kopie předány. 

Čl. I. bod 60 V § 7a odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „povinen“ vkládají 
slova „prokazatelným způsobem pro naplnění povinnosti podle 
tohoto odstavce si vyžádat průkaz od společenství vlastníků jednotek 
nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, 
správce domu v bytovém spoluvlastnictví nebo jiné osoby 
odpovědné za správu domu a“. 

32010L0031 Článek 12, 
odst. 2 

2. Členské státy vyžadují, aby při výstavbě, 
prodeji nebo pronájmu budov nebo 
ucelených částí budov byl potenciálnímu 
novému nájemci nebo kupujícímu předložen 
certifikát energetické náročnosti nebo jeho 
kopie a aby kupujícímu nebo novému 
nájemci byly certifikát energetické 
náročnosti nebo jeho kopie předány. 
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Čl. I. bod 61 V § 7a odst. 3 písm. d) se za slova „předané grafické části průkazu,“ 
vkládají slova „kterou uchovává po dobu 3 let,“. 

32010L0031 Článek 12, 
odst. 4 

4. Členské státy vyžadují, aby v případě 
prodeje nebo pronájmu:  
— budov, jež mají certifikát energetické 
náročnosti,  
— ucelených částí budov v budově, jež má 
certifikát energetické náročnosti, 
a ucelených částí budov, jež mají certifikát 
energetické náročnosti,  
byl na reklamách v komerčních médiích 
uveden ukazatel energetické náročnosti 
obsažený v certifikátu energetické 
náročnosti dané budovy nebo ucelené části 
budovy. 

Čl. I. bod 64 V § 7a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno e), které zní: 
„e) obsahovat doporučená opatření pro snížení energetické 
náročnosti budovy; tato povinnost se nevztahuje na průkaz, který u 
budovy prokáže dosažení mimořádně úsporné klasifikační třídy u 
celkové dodané energie budovy a neobnovitelné primární energie 
podle prováděcího právního předpisu podle odstavce 6.“. 

32010L0031 Článek 11 
odst. 2 

2. Certifikát energetické náročnosti 
obsahuje doporučení na snížení energetické 
náročnosti budovy nebo ucelené části 
budovy, které je optimální nebo efektivní 
vzhledem k vynaloženým nákladům, pokud 
ve srovnání s platnými požadavky na 
energetickou náročnost existuje pro taková 
zlepšení přiměřený potenciál.  
Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti zahrnují: 
a) opatření přijatá v souvislosti s větší 
renovací obvodového pláště budovy nebo 
technického systému nebo systémů budovy 
a  
b) opatření přijatá v souvislosti s 
jednotlivými prvky budov nezávisle na větší 
renovaci obvodového pláště budovy nebo 
technického systému nebo systémů budovy. 
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Čl. I. bod 65 V § 7a odst. 8 se slova „včetně jednotky“ zrušují. 32010L0031 Článek 11 
odst. 6 

6. Certifikace ucelených částí budov může 
být založena na:  
a) společné certifikaci celé budovy nebo  
b) posouzení jiné srovnatelné ucelené části 
budovy s totožnými energetickými 
charakteristikami ve stejné budově. 

Čl. I. bod 67 V § 7a se odstavec 11 zrušuje. 32010L0031 Článek 18 
odst. 1 

1. Členské státy zajistí, aby byly v souladu s 
přílohou II zavedeny nezávislé kontrolní 
systémy certifikátů energetické náročnosti a 
zpráv o inspekci otopných soustav a 
klimatizačních systémů. Členské státy 
mohou zavést oddělené systémy pro 
kontrolu certifikátů energetické náročnosti a 
pro kontrolu zpráv o inspekcích otopných 
soustav a klimatizačních systémů. 

Čl. I. bod 75 § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 24 zní:  
„§ 9 Energetický audit 
(1) Podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí 
na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %, 
zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat vyšší než 1 
300 000 000 Kč a roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1 
100 000 000 Kč, je povinen zajistit pro jím užívané nebo vlastněné 
energetické hospodářství zpracování energetického auditu. Tato 
povinnost se vztahuje na podnikatele, který splňuje podmínku podle 
věty první 2 po sobě jdoucí kalendářní roky. Způsob stanovení počtu 
zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy rozvahy 
stanoví prováděcí právní předpis. Energetický audit je zpracován 
jednou za 4 roky. 
 
(2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit zpracování energetického 
auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit pro jím užívané energetické 
hospodářství zpracování energetického auditu v případě, že hodnota 

32012L0027 Článek 8, 
odst. 1, 4 a 
6 

1. Členské státy prosazují, aby všichni 
koneční zákazníci měli přístup k 
energetickým auditům, které mají vysokou 
kvalitu, jsou nákladově efektivní a 
a) jsou prováděny nezávisle kvalifikovanými 
nebo akreditovanými odborníky na základě 
kvalifikačních kritérií nebo 
b) jsou prováděny a kontrolovány 
nezávislými orgány v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy. 
Energetické audity ve smyslu prvního 
pododstavce mohou být prováděny 
vnitropodnikovými odborníky nebo 
energetickými auditory za předpokladu, že 
dotyčný členský stát má vytvořen systém za 
účelem zajištění a kontroly jejich kvality, 
zahrnující případně i každoroční náhodný 
výběr alespoň statisticky významného 
procentního podílu ze všech energetických 
auditů, které provádějí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQLOZ)



Stránka 15 (celkem 53) 

průměrného ročního nakládání s energií energetického hospodářství 
za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh.  
 
(3) Organizační složka státu, kraj, obec, příspěvková organizace státu, 
kraje nebo obce a organizace založená krajem nebo obcí, veřejná 
vysoká škola a Česká národní banka jsou povinny zajistit pro jimi 
vlastněné energetické hospodářství zpracování energetického auditu 
v případě, že hodnota průměrné roční spotřeby energie energetického 
hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 
500 MWh.  
 
(4) Povinnost zajistit zpracování energetického auditu podle odstavce 
1 se nevztahuje na energetická hospodářství se spotřebou energie 
nižší než 200 MWh ročně. 
 
(5) Povinnost zajistit zpracování energetického auditu podle odstavců 
1 až 3 se nevztahuje na subjekt, který má pro své energetické 
hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém 
hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující 
systém managementu hospodaření s energií19), jehož rozsah odpovídá 
rozsahu energetického auditu. 

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

Za účelem zajištění vysoké kvality 
energetických auditů a systémů 
hospodaření s energií členské státy pro 
energetické audity zavedou transparentní 
a nediskriminační minimální kritéria 
založená na zásadách stanovených 
v příloze VI. 
Energetické audity nesmějí obsahovat 
ustanovení, která by bránila předávání 
nálezů auditu kterémukoli kvalifikovanému 
či akreditovanému poskytovateli 
energetických služeb, jestliže zákazník 
nemá námitky. 
 
4. Členské státy zajistí, aby podniky, které 
nejsou malými a středními podniky, musely 
absolvovat energetický audit provedený 
nezávisle a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo akreditovanými 
odborníky nebo provedený a kontrolovaný 
nezávislými orgány v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy do 5. 
prosince 2015 a alespoň každé čtyři roky od 
data předchozího energetického auditu. 
 
6. Od požadavků odstavce 4 jsou 
osvobozeny podniky, které nejsou malými 
a středními podniky a které zavádějí systém 
hospodaření s energií nebo systém 
environmentálního řízení certifikovaný 
nezávislým orgánem podle příslušných 
evropských či mezinárodních norem, pokud 
členské státy zajistí, že příslušný systém 
řízení zahrnuje energetický audit na základě 
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(7) Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené části 
energetického hospodářství auditovaného subjektu. Obsah a způsob 
provedení energetického auditu se provádí v souladu s českou 
harmonizovanou normou upravující energetické audity24). Obsah 
písemné zprávy o provedeném energetickém auditu stanoví prováděcí 
právní předpis. 
 
(8) Energetický audit musí   
a) být zpracován pouze  
1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), 
nebo  
2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna 
k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského 
státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního 
právního předpisu5a) a  
b) být zpracován do jednoho roku od vzniku povinnosti na základě dat 
o nakládání s energií za 2 roky předcházející vzniku povinnosti a musí 
být zpracován v souladu s právními předpisy. Organizační složky státu, 
kraje, obce, příspěvkové organizace státu, krajů a obcí, organizace 
založené krajem a obcí a veřejné vysoké školy s hodnotou průměrné 
roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po 
sobě jdoucí kalendářní roky 35 000 MWh a vyšší zpracují energetický 
audit do 3 let od vzniku povinnosti. 
c) být zpracován v souladu s prováděcím právním předpisem a českou 
harmonizovanou normou upravující energetické audity24). 
 
(9) Ten, komu nastala povinnost zajistit zpracování energetického 
auditu podle odstavce 1 až 3 dále musí  
a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu, Státní 
energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 
13a odst. 2,   

minimálních kritérií založených na zásadách 
stanovených v příloze VI. 
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b) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou podle 
odstavce 8 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění 
osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného 
členského státu Unie. 
 
________ 
24) ČSN ISO 50002 – Energetické audity – Požadavky s návodem pro 
použití.“. 

Čl. I. bod 83 V § 9a odst. 3 písm. b) se slova „objektivně, pravdivě a úplně“ 
nahrazují slovy „v souladu s prováděcím právním předpisem podle 
odstavce 5“. 

32012L0027 Článek 8, 
odst. 5 

5. Energetické audity se považují za 
splňující požadavky odstavce 4, jsou-li 
prováděny nezávisle na základě 
minimálních kritérií založených na zásadách 
stanovených v příloze VI a jsou-li prováděny 
na základě dobrovolných dohod uzavřených 
mezi organizacemi zúčastněných stran a 
pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
jiných subjektů, jimž příslušné orgány svěřily 
danou odpovědnost, nebo Komise. 

Čl. I. bod 86 § 10 až 10c včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 25 znějí:  
„§ 10 Energetický specialista 
 
(1) Energetický specialista na základě oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty uděleného ministerstvem 
a) zpracovává energetický audit a energetický posudek,  
b) zpracovává průkaz,  
c) provádí kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, 
nebo  
d) provádí kontroly klimatizačních systémů.  
 
(2) Ministerstvo na žádost udělí oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty 

32012L0027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 8 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Členské státy prosazují, aby všichni 
koneční zákazníci měli přístup k 
energetickým auditům, které mají vysokou 
kvalitu, jsou nákladově efektivní a 
a) jsou prováděny nezávisle kvalifikovanými 
nebo akreditovanými odborníky na základě 
kvalifikačních kritérií nebo 
b) jsou prováděny a kontrolovány 
nezávislými orgány v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy. 
Energetické audity ve smyslu prvního 
pododstavce mohou být prováděny 
vnitropodnikovými odborníky nebo 
energetickými auditory za předpokladu, že 
dotyčný členský stát má vytvořen systém za 
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a) fyzické osobě, která  
1. složí odbornou zkoušku podle § 10a,  
2. je plně svéprávná,  
3. je bezúhonná a  
4. je odborně způsobilá a 
5. doloží potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů přede dnem podání 
žádosti, že nemá evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u 
kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady 
na splátky, u orgánů Finanční správy České republiky nebo u orgánů 
Celní správy České republiky, a evidován nedoplatek na pojistném a 
na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno 
splácení ve splátkách a žadatel není ani nebyl v prodlení se splácením 
splátek, nebo 
b) právnické osobě, která 
1. je držitelem oprávnění k podnikání podle zvláštního právního 
předpisu, které se prokazuje uveřejněním ve veřejném rejstříku, 
2. je bezúhonná,  
3. určí alespoň 1 fyzickou osobu, která je k žadateli v pracovním nebo 
obdobném poměru a která podepsala souhlas s výkonem činnosti pro 
právnickou osobu (dále jen „určená osoba“); tato určená osoba musí 
být držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty k 
činnosti podle odstavce 1 a splňuje povinnost podle odstavce 8 a 
4. doloží potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů přede dnem podání 
žádosti, že nemá evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u 
kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady 
na splátky, u orgánů Finanční správy České republiky nebo u orgánů 
Celní správy České republiky, a evidován nedoplatek na pojistném a 
na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32010L0031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 17 

účelem zajištění a kontroly jejich kvality, 
zahrnující případně i každoroční náhodný 
výběr alespoň statisticky významného 
procentního podílu ze všech energetických 
auditů, které provádějí. 
Za účelem zajištění vysoké kvality 
energetických auditů a systémů 
hospodaření s energií členské státy pro 
energetické audity zavedou transparentní 
a nediskriminační minimální kritéria 
založená na zásadách stanovených v 
příloze VI. 
Energetické audity nesmějí obsahovat 
ustanovení, která by bránila předávání 
nálezů auditu kterémukoli kvalifikovanému 
či akreditovanému poskytovateli 
energetických služeb, jestliže zákazník 
nemá námitky. 
 
Členské státy zajistí, aby certifikace 
energetické náročnosti budovy a inspekce 
otopných soustav a klimatizačních systémů 
byly prováděny nezávislým způsobem 
kvalifikovanými nebo akreditovanými 
odborníky působícími jako osoby 
samostatně výdělečně činné nebo jako 
zaměstnanci veřejných orgánů nebo 
soukromých podniků.  
Odborníci musí být akreditováni s ohledem 
na jejich způsobilost.  
Členské státy zpřístupní veřejnosti 
informace o odborné přípravě a o 
akreditacích. Členské státy zajistí, aby byly 
veřejnosti zpřístupněny buď pravidelně 
aktualizované seznamy kvalifikovaných 
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splácení ve splátkách a žadatel není ani nebyl v prodlení se splácením 
splátek.  
 
(3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, 
která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně 
v souvislosti s předmětem činnosti energetického specialisty, pokud se 
na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje 
výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si za účelem 
prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního 
předpisu7) způsobem umožňujícím dálkový přístup výpis z evidence 
Rejstříku trestů. 
 
(4) Dále se bezúhonnost prokazuje   
a) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného pobytu mimo území 
České republiky a u osoby, která se v posledních 5 letech nepřetržitě 
zdržovala mimo území České republiky po dobu delší než 3 měsíce, 
dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů, který není ke 
dni podání žádosti starší než 3 měsíce a který je vydaný k tomu 
oprávněným orgánem státu trvalého nebo jiného pobytu této osoby a 
států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě 
zdržovala po dobu delší než 3 měsíce; pokud stát trvalého nebo jiného 
pobytu této osoby není totožný se státem, jehož je tato osoba 
občanem, též dokladem vydaným státem, jehož je občanem; za 
účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby, která je nebo byla 
občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měla 
adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, lze 
bezúhonnost prokázat též výpisem z evidence Rejstříku trestů s 
přílohou obsahující informace o jejích pravomocných odsouzeních za 
trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných 
v evidenci tohoto státu, který není ke dni podání žádosti starší než 3 
měsíce,   

nebo akreditovaných odborníků, nebo 
pravidelně aktualizované seznamy 
akreditovaných společností poskytujících 
služby takovýchto odborníků. 
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b) u právnické osoby se sídlem mimo území České republiky dokladem 
obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů, který není ke dni podání 
žádosti starší než 3 měsíce a který je vydaný k tomu oprávněným 
orgánem státu sídla, nebo  
c) čestným prohlášením o bezúhonnosti ve smyslu odstavce 3, který 
není ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce a který je učiněný před 
správním nebo soudním orgánem příslušného státu, jestliže tento stát 
nevydává doklad uvedený v písmenech a) nebo b). 
 
(5) Fyzická osoba je odborně způsobilá, získala-li 
a) vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářských, magisterských 
nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a 
jejich oborech energetiky, energetických zařízení, stavebnictví nebo v 
oblasti vzdělávání elektrotechnika, energetika, stavebnictví podle 
právního předpisu upravujícího oblasti vzdělávání ve vysokém školství 
25) a má 3 roky praxe v oboru,  
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou absolvováním vzdělávacího 
programu v oborech energetiky, energetických zařízení nebo 
stavebnictví a má 6 roků praxe v oboru, nebo 
c) vyšší odborné vzdělání absolvováním akreditovaného vzdělávacího 
programu v oborech vzdělávání zaměřených na energetiku, 
energetická zařízení nebo stavebnictví a má 5 let praxe v oboru.  
 
______________ 
25) Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém 
školství. 
 
(6) Žádost o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického 
specialisty obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem v 
případě 
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a) fyzické osoby kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost,  
b) právnické osoby kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k výkonu 
činnosti energetického specialisty určené osobě, kopii dokladu o 
pracovním nebo obdobném poměru s určenou osobou a písemný 
souhlas s výkonem činnosti určené osoby.  
 
(7) Energetický specialista je povinen  
a) předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné 
energie a zprávu o kontrole klimatizačního systému, průkaz, 
energetický audit nebo energetický posudek zadavateli,  
b) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické 
nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s 
prováděním činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a; získané skutečnosti nesmí 
použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby; 
zprostit energetického specialistu mlčenlivosti může pouze fyzická 
nebo právnická osoba, která zadala energetickému specialistovi 
provedení činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a, ministerstvo v případě § 10b 
nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis, 
c) opatřit písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu, 
energetický posudek, průkaz nebo zprávu o kontrole provozovaného 
kotle a rozvodu tepelné energie nebo zprávu o kontrole klimatizačního 
systému vlastnoručním podpisem, případně podpisem osoby 
pověřené k jednání, svým jménem, svým identifikačním číslem, je-li mu 
přiděleno, číslem dokumentu vygenerovaným z evidence ministerstva 
o provedených činnostech energetického specialisty a číslem 
oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty uděleným 
ministerstvem a datem zpracování, v případě právnické osoby jménem 
a podpisem osoby určené podle odstavce 2 písm. b) bodu 3,  
d) průběžně předávat způsobem umožňujícím dálkový přístup do 
evidence ministerstva o provedených činnostech energetických 
specialistů údaje týkající se energetického auditu, energetického 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQLOZ)



Stránka 22 (celkem 53) 

posudku, průkazu, zprávy o kontrolách kotlů a příslušných rozvodů 
tepelné energie a zprávy o kontrolách klimatizačních systémů 
minimálně v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem,  
e) předkládat na vyžádání ministerstvu, Státní energetické inspekci 
nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2 dokumenty 
a informace vztahující se k činnostem podle § 6a, 7a, 9 a 9a a podklady 
pro zpracování zprávy o kontrole provozovaného kotle a rozvodu 
tepelné energie a zprávy o kontrole klimatizačního systému, průkazu, 
energetického auditu a energetického posudku stanovené prováděcím 
právním předpisem,  
f) v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného 
zpracovávat energetický audit a energetický posudek, být pojištěn pro 
případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl 
úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; pojištění musí 
trvat po celou dobu výkonu činnosti,  
g) neprovádět činnost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud  
1. je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo má 
majetkovou účast v právnické osobě, která je vlastníkem nebo 
provozovatelem kotlů, rozvodů tepelné energie, klimatizačních 
systémů, budovy nebo její části nebo energetického hospodářství, 
které jsou předmětem kontroly nebo na které zpracovává energetický 
audit, energetický posudek nebo průkaz, nebo  
2. je osobou blízkou k osobám podle bodu 1 nebo je osobou ovládající 
osobu podle bodu 1,  
h) uchovávat po dobu 5 let zprávy o kontrole provozovaného kotle a 
rozvodu tepelné energie a zprávy o kontrole klimatizačního systému, 
průkazu, energetického auditu a energetického posudku včetně 
podkladů pro jejich zpracování stanovené v prováděcím právním 
předpise a  
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i) oznámit ministerstvu do 1 měsíců od doby, kdy nastala, změnu 
skutečností rozhodných pro udělení oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty podle odstavce 2. 
 
(8) Energetický specialista je dále povinen absolvovat vzdělávací akce 
zařazené do průběžného aktualizačního vzdělávání podle § 10a (dále 
jen „průběžné vzdělávání“) v období do 3 let od udělení oprávnění k 
výkonu činnosti energetického specialisty nebo od ukončení 
posledního průběžného vzdělávání a získat potřebný počet kreditů 
stanovený prováděcím právním předpisem účastí na vzdělávacích 
akcích průběžného vzdělávání.  
 
(9) Energetický specialista, který je držitelem oprávnění k výkonu 
činnosti energetického specialisty jako právnická osoba, splňuje 
povinnost podle odstavce 8 prostřednictvím jím určené osoby.  
 
(10) Vzor žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického 
specialisty a rozsah údajů předávaných energetickým specialistou do 
evidence ministerstva o provedených činnostech energetických 
specialistů stanoví prováděcí právní předpis.  
 
(11) Energetický specialista odpovídá za škodu podle zvláštního 
právního předpisu21) způsobenou tím, že zpracoval energetický audit, 
energetický posudek, průkaz, zprávu o kontrole provozovaných kotlů a 
rozvodů tepelné energie a zprávu o kontrole klimatizačních systémů a 
posoudil skutečnosti důležité pro jejich zpracování v rozporu s 
právními předpisy. 
 
(12) Povinnosti energetického specialisty podle odst. 7 se nevztahují 
na energetického specialistu, který vykonává činnost pro právnickou 
osobu jako osoba určená, s výjimkou povinnosti podle odstavce 7 
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písm. b), c) a g). Osoba určená je povinna zpracovat písemnou zprávu 
o provedeném energetickém auditu, energetický posudek, průkaz 
nebo zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné 
energie nebo zprávu o kontrole klimatizačního systému v souladu s 
prováděcími právními předpisy.  
 
§ 10a Odborná zkouška a průběžné vzdělávání energetických 
specialistů 
(1) Odborná zkouška je pořádána Státní energetickou inspekcí. 
(2) Odborná zkouška se provádí před zkušební komisí jmenovanou 
Státní energetickou inspekcí, skládá se z ústní a písemné části a je 
zakončena protokolem o výsledku zkoušky, který Státní energetická 
inspekce bez zbytečného odkladu po vykonání zkoušky předá 
ministerstvu. 
 
(3) Obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného 
vzdělávání, pravidla pro jmenování a jednání zkušební komise a 
odborné komise pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do 
průběžného vzdělávání stanoví prováděcí právní předpis. 
 
(4) Průběžné vzdělávání upevňuje, prohlubuje a aktualizuje odborné 
znalosti v oblasti užití energie pro zajištění provozu budov, úspor 
energie, energetické náročnosti budov a energetického hospodářství, 
účinnosti užití energie zdrojů tepla a výroben elektřiny včetně těch, 
které využívají obnovitelné zdroje energie a druhotné zdroje energie a 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. 
 
(5) Výběr vzdělávacích akcí a stanovení počtu kreditů za vzdělávací 
akci je prováděn odbornou komisí jmenovanou Státní energetickou 
inspekcí minimálně dvakrát za kalendářní rok. Pravidla pro výběr 
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vzdělávacích akcí, náležitosti registrace vzdělávací akce a termíny 
registrace stanovuje prováděcí právní předpis.  
 
§ 10b Udělení a zrušení oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty a zápis energetického specialisty do 
seznamu energetických specialistů 
 
(1) Ministerstvo udělí oprávnění k výkonu činnosti energetického 
specialisty žadateli, který splní podmínky pro udělení oprávnění k 
výkonu činnosti energetického specialisty, a zapíše žadatele po 
splnění všech podmínek pro udělení oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty do seznamu energetických specialistů. Ode 
dne podání žádosti do dne předání protokolu o výsledku odborné 
zkoušky Státní energetickou inspekcí ministerstvu neběží lhůty pro 
vydání rozhodnutí.  
 
(2) Ministerstvo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty 
zruší a vyškrtne energetického specialistu ze seznamu energetických 
specialistů v případě, že 
a) energetický specialista již nesplňuje podmínky pro udělení 
oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty spočívající v 
jeho bezúhonnosti nebo plné svéprávnosti, 
b) na základě podnětu Státní energetické inspekce v případě 
opakovaného spáchání přestupku podle § 12 odst. 1 písm. m) bodu 1 
až 4 nebo podle § 12a odst. 1 písm. m) bodu 1 až 4; přestupek je 
spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy 
rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek nabylo právní moci, byl 
znovu spáchán přestupek, který naplňuje stejnou skutkovou podstatu; 
v tomto případě může být podána žádost o udělení oprávnění k výkonu 
činnosti energetického specialisty po 1 roce od doručení rozhodnutí o 
zrušení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, 
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c) neúčastní se vzdělávacích akcí zařazených do průběžného 
vzdělávání podle § 10 odst. 8 v rozsahu stanoveném prováděcím 
právním předpisem, nebo 
d) neoznámí ministerstvu do 1 měsíce od doby, kdy nastala, změnu 
skutečností rozhodných pro udělení oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty podle § 10 odst. 7 písm. i). 
 
(3) Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty zaniká  
a) fyzické osobě její smrtí nebo prohlášením za mrtvou,  
b) právnické osobě jejím zánikem; v případě vyhlášení moratoria, 
vydání rozhodnutí o úpadku nebo zavedení nucené správy 
ministerstvo vyškrtne energetického specialistu ze seznamu 
energetických specialistů, nebo 
c) pokud energetický specialista požádá o zrušení oprávnění k výkonu 
činnosti energetického specialisty. 
 
(4) Energetický specialista je po doručení rozhodnutí ministerstva o 
zrušení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty povinen 
okamžitě ukončit činnost, pro kterou mu bylo zrušeno oprávnění k 
výkonu činnosti energetického specialisty; rozklad proti tomuto 
rozhodnutí nemá odkladný účinek.  

 
§ 10c Seznam energetických specialistů 
 
(1) Do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem se 
zapisují u oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty 
uděleného fyzické osobě následující údaje  
a) číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,  
b) jméno a příjmení,  
c) druh oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a datum 
zápisu, popřípadě datum vyškrtnutí,   
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d) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě adresa místa bydliště 
mimo území České republiky, pokud fyzická osoba nemá trvalý pobyt 
na území České republiky,   
e) další kontaktní údaje zejména telefonní číslo, adresa elektronické 
pošty,  
f) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,   
g) obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační 
číslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a kontaktní údaje, 
pokud energetický specialista není osobou samostatně výdělečně 
činnou.  
 
(2) Do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem se 
zapisují u oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty 
uděleného právnické osobě následující údaje 
a) číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,  
b) obchodní firma nebo název, sídlo právnické osoby a jméno a 
příjmení osoby pověřené jednáním,  
c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,  
d) adresa sídla,  
e) druh oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a datum 
zápisu, popřípadě datum vyškrtnutí,  
f) další kontaktní údaje, zejména telefonní číslo, adresa elektronické 
pošty,  
g) jméno a příjmení osob určených pro udělení oprávnění k výkonu 
činnosti energetického specialisty. 
 
(3) Údaje ze seznamu energetických specialistů podle odstavce 1 a 2 
jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva.“. 
 

Čl. I. bod 92 V § 11 odst. 1 písm. b) se za slovo „zpracovává“ vkládají slova „Plán 
renovace budov ústředních institucí, který vychází ze Systému 

32012L0027 Čl. 20 
odst. 1-3 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k informování vlastníků nebo nájemců 
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monitoringu spotřeby energie podle § 9b odstavce 3, a“ a slovo „jeho“ 
se nahrazuje slovem „jejich“. 

budov nebo ucelených částí budov o 
různých metodách a praktických postupech 
ke snižování energetické náročnosti. 
2. Členské státy zejména poskytnou 
vlastníkům nebo nájemcům budov 
informace o certifikátech energetické 
náročnosti a inspekčních zprávách, jejich 
účelu a cílech, o nákladově efektivních 
způsobech snižování energetické náročnosti 
budovy a případně o finančních nástrojích 
dostupných pro účely snížení energetické 
náročnosti budovy.  
Komise je členským státům na jejich žádost 
nápomocna při vedení informačních 
kampaní pro účely odstavce 1 a prvního 
pododstavce tohoto odstavce, které mohou 
být předmětem programů Unie. 
3. Členské státy zajistí dostupnost pokynů a 
odborné přípravy pro subjekty odpovědné 
za provádění této směrnice. Tyto pokyny a 
odborná příprava se zaměřují na význam 
snižování energetické náročnosti a 
umožňují úvahy o optimální kombinaci 
zlepšení v oblasti energetické účinnosti, o 
využívání energie z obnovitelných zdrojů a 
využívání ústředního vytápění a chlazení při 
plánování, projektování, výstavbě a 
renovaci průmyslových či obytných oblastí. 

Čl. I. bod 93 V § 11 odst. 1 písm. i) se slova „a vede seznam energetických 
specialistů“ nahrazují slovy „, vede seznam energetických specialistů, 
je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a) a vede 
seznam osob, kterým byla uznána odborná kvalifikace podle 
zvláštního právního předpisu5a)“. 

32012L0027 Čl. 16 
odst. 2 

2. Členské státy zajistí, aby systémy 
uvedené v odstavci 1 zajišťovaly 
transparentnost pro spotřebitele, byly 
spolehlivé a přispívaly k plnění 
vnitrostátních cílů v oblasti energetické 
účinnosti. 
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Čl. I. bod 94 V § 11 odst. 1 písm. j) se zrušuje. 
Dosavadní písmena k) až s) se označují jako písmena j) až r). 

32012L0027 Čl. 17 
odst. 1 

1. Členské státy zajistí, aby byly informace o 
dostupných mechanismech ke zvýšení 
energetické účinnosti a o finančních a 
právních rámcích transparentní a aby byly 
ve velké míře šířeny mezi všechny příslušné 
účastníky trhu, jako jsou spotřebitelé, 
stavitelé, architekti, inženýři, auditoři pro 
oblast životního prostředí a energetiky a 
osoby zajišťující instalaci prvků budov 
vymezených ve směrnici 2010/31/EU. 
Členské státy vybízejí k tomu, aby bankám 
a jiným finančním institucím byly 
poskytovány informace o možnostech účasti 
na financování opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti, mimo jiné 
prostřednictvím vytváření partnerství 
veřejného a soukromého sektoru. 

Čl. I. bod 95 V § 12 odst. 1 písm. a) se slova „nebo činnost osoby oprávněné 
provádět instalaci“ zrušují. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 

Čl. I. bod 98 V § 12 odst. 1 písmeno d) zní: 
„d) jako vlastník budovy nebo v případě, že nevzniklo společenství 
vlastníků jednotek, správce domu v bytovém spoluvlastnictví, nebo jiná 
osoba odpovědná za správu domu nesplní některou z povinností podle 
§ 6a odst. 1,“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
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veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 

Čl. I. bod 99 V § 12 odst. 1 písmeno e) zní: 
„e) jako vlastník budovy nebo v případě, že nevzniklo společenství 
vlastníků jednotek, správce domu v bytovém spoluvlastnictví, nebo jiná 
osoba odpovědná za správu domu nesplní některou z povinností podle 
§ 6a odst. 2,“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 

Čl. I. bod 
100 

V § 12 odst. 1 písm. g) se slova „nebo vlastník budovy“ nahrazují slovy 
„, vlastník budovy nebo v případě, že nevzniklo společenství vlastníků 
jednotek, správce domu v bytovém spoluvlastnictví, nebo jiná osoba 
odpovědná za správu domu nebo vlastník energetického 
hospodářství“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 

Čl. I. bod 
101 

V § 12 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slova „§ 9 odst. 4, nebo“ zrušují. 32010L0031 Čl. 27 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 

Čl. I. bod 
102 

V § 12 odst. 1 písm. h) se za slovo „budovy“ vkládají slova „, v případě, 
že nevzniklo společenství vlastníků jednotek, správce domu v bytovém 
spoluvlastnictví, nebo jiná osoba odpovědná za správu domu“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
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veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 

Čl. I. bod 
106 

V § 12 odst. 1 písm. m) úvodní části ustanovení se za slovo 
„specialista“ vkládají slova „nebo osoba určená“. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 

Čl. I. bod 
107 

V § 12 odst. 1 písm. m) bodě 1 se slova „v rozporu s § 6a odst. 3 písm. 
e)“ a slova „neobjektivní, nesprávnou nebo neúplnou“ zrušují a na 
konci textu bodu se doplňují slova „v rozporu s § 6a odst. 3 písm. e)“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 

Čl. I. bod 
108 

V § 12 odst. 1 písm. m) bodě 2 se slova „v rozporu s § 7a odst. 4 písm. 
d)“ a slova „neobjektivně, nesprávně nebo neúplně“ zrušují a na konci 
textu bodu se doplňují slova „v rozporu s § 7a odst. 4 písm. c)“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
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veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 

Čl. I. bod 
111 

V § 12 odst. 1 písm. m) bodě 5 se text "odst. 6" nahrazuje textem "odst. 
7". 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 

Čl. I. bod 
112 

V § 12 odstavec 2 zní: 
„(2) Za přestupek lze uložit pokutu do  
a) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), e), g) bodu 
2 nebo 3, písm. h) až l), písm. m) bodu 5, 
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) ,f), 
g) bodu 1, písm. m) bodu 1 až 4 nebo 6.“. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 

Čl. I. bod 
113 

V § 12a odst. 1 písm. a) se slova „nebo osoby oprávněné provádět 
instalaci“ zrušují. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32012L0027 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 
Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
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přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 

Čl. I. bod 
114 

V § 12a odst. 1 písm. b) bodech 2 a 3 se text „odst. 8“ nahrazuje textem 
„odst. 10“. 

32012L0027 Čl. 13 
 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 

Čl. I. bod 
116 

V § 12a odst. 1 písm. d) se slova „zařízení na distribuci tepelné energie 
a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití 
rozvodů energie“ nahrazují slovy „rozvodného tepelného zařízení 
nesplní některou z povinností“. 

32012L0027 Čl. 13 Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 

Čl. I. bod 
117 

V § 12a odst. 1 písmena f) a g) znějí: 
„f) jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v 
případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu 
v bytovém spoluvlastnictví, nebo jiná osoba odpovědná za správu 
domu nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1, 
g) jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v 
případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu 
v bytovém spoluvlastnictví, nebo jiná osoba odpovědná za správu 
domu nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 
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Čl. I. bod 
118 

V § 12a odst. 1 písm. i) úvodní části ustanovení se za slovo „jednotek“ 
vkládají slova „nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek 
nevzniklo, správce domu v bytovém spoluvlastnictví nebo jiná osoba 
odpovědná za správu domu“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 

Čl. I. bod 
119 

V § 12a odst. 1 písm. j) se za slovo „jednotek“ vkládají slova „nebo v 
případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu 
v bytovém spoluvlastnictví nebo jiná osoba odpovědná za správu 
domu“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 

Čl. I. bod 
120 

V § 12a odst. 1 písm. k) úvodní části ustanovení se za slovo „jednotek“ 
vkládají slova „nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek 
nevzniklo, správce domu v bytovém spoluvlastnictví nebo jiná osoba 
odpovědná za správu domu“. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32012L0027 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 
Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
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účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 

Čl. I. bod 
121 

V § 12a odst. 1 písm. k) se body 1 a 2 zrušují. 
Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 1 a 2. 

32012L0027 Čl. 13 
 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 

Čl. I. bod 
122 

V § 12a odst. 1 písm. m) bodě 1 se slova „v rozporu s § 6a odst. 3 
písm. e)“ a slova „neobjektivní, nesprávnou nebo neúplnou“ zrušují a 
na konci textu bodu se doplňují slova „v rozporu s § 6a odst. 3 písm. 
e)“. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32012L0027 
 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 
Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 

Čl. I. bod 
123 

V § 12a odst. 1 písm. m) bodě 2 se slova „v rozporu s § 7a odst. 4 
písm. d)“ a slova „neobjektivně, nesprávně nebo neúplně“ zrušují a na 
konci textu bodu se doplňují slova „v rozporu s § 7a odst. 4 písm. c)“. 

32010L0031 
 
 

Čl. 27 
 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
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32012L0027 
 

 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 

veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 
Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 

Čl. I. bod 
124 

V § 12a odst. 1 písm. m) bodě 3 se slova „v rozporu s § 9 odst. 3 písm. 
b)“ a slova „neobjektivně, nesprávně nebo neúplně“ a na konci textu 
bodu se doplňují slova „v rozporu s § 9 odst. 7 nebo 8“. 

32012L0027 Čl. 13 
 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 

Čl. I. bod 
125 

V § 12a odst. 1 písm. m) bodě 4 se slova „v rozporu s § 9a odst. 3 
písm. b)“ a slova „neobjektivně, nesprávně nebo neúplně“ a na konci 
textu bodu se doplňují slova „v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b)“. 

32012L0027 Čl. 13 
 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 
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Čl. I. bod 
126 

V § 12a odst. 1 písm. m) bodě 5 se text "odst. 6" nahrazuje textem 
"odst. 7". 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32012L0027 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 
Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 

Čl. I. bod 
127 

V § 12a odst. 1 písm. m) se bod 6 zrušuje. 
Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 6. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32012L0027 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 
Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
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státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 

Čl. I. bod 
128 

V § 12a odst. 1 se na konci písmene n) doplňují slova „nebo neuchová 
po dobu 3 let předanou grafickou část průkazu“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 

Čl. I. bod 
129 

129. V § 12a odst. 1 písm. o) se slova „, který není malým nebo 
středním podnikatelem“ zrušují. 

32012L0027 Čl. 13 
 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 

Čl. I. bod 
130 

V § 12a odst. 1 písm. o) bodě 1 se text „odst. 2“ nahrazuje textem „odst. 
1 nebo 2“. 

32012L0027 Čl. 13 
 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 

Čl. I. bod 
131 

V § 12a odst. 1 písm. o) bodě 2 se text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 
7, 8 nebo 9“. 

32012L0027 Čl. 13 
 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
přijmou opatření nezbytná k jejich 
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uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 

Čl. I. bod 
132 

V § 12a odst. 1 písm. p) se za text „§ 10d“ vkládá text „odst. 2“ a za 
slovo „zařízení“ se vkládají slova „vyrábějících energii z obnovitelných 
zdrojů energie“. 

32012L0027 Čl. 13 
 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 

Čl. I. bod 
133 

V § 12a se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
nové písmeno s), které zní: 
„s) jako organizační složka státu, kraj, obec, příspěvková organizace 
státu, kraje nebo obce, organizace založená krajem nebo obcí, veřejná 
vysoká škola nebo Česká národní banka  
1. nezajistí zpracování energetického auditu podle § 9 odst. 3, nebo 
2. nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 7, 8 písm. b) nebo 9.“. 

32012L0027 Čl. 13 
 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 

Čl. I. bod 
134 

V § 12a odst. 2 písm. a) se slova „poruší některou z povinností podle 
§ 8 odst. 2“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují body 1 až 10, 
které znějí: 
 
„1. poruší některou z povinností podle § 8 odst. 2, 
  
2. v rozporu s přímo použitelným předpisem upravujícím požadavky na 
štítkování nezajistí, aby k výrobkům uváděným na trh byly bezplatně 
poskytnuty energetické štítky a informační listy výrobku, 
 
 

32017R1369 Článek 3 
odst. 1-3, 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dodavatel zajistí, aby všechny jednotlivé 
kusy výrobků uváděných na trh byly 
bezplatně opatřeny energetickými štítky a 
informačními listy výrobku v tištěné podobě 
s přesnými údaji v souladu s tímto 
nařízením a příslušnými akty v přenesené 
pravomoci.  
Jako alternativu k dodávání výrobku spolu s 
informačním listem výrobku mohou akty v 
přenesené pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 
3 písm. h) stanovit, že postačuje, aby 
parametry těchto informačních listů výrobku 
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3. v rozporu s přímo použitelným předpisem upravujícím požadavky na 
štítkování neuvede v informačním listu výrobku nebo na energetickém 
štítku údaje podle přímo použitelného předpisu upravujícího 
požadavky na štítkování, 
 
4. v rozporu s přímo použitelným předpisem upravujícím požadavky na 
štítkování na žádost obchodníků bezplatně neposkytne do 5 
pracovních dnů od podání žádosti energetické štítky a informační listy 
výrobků v tištěné podobě, 
  
5. v rozporu s přímo použitelným předpisem upravujícím požadavky na 
štítkování nezajistí, aby údaje na energetických štítcích a v 
informačních listech výrobků, které poskytuje, byly přesné, nebo 
nevyhotoví technickou dokumentaci, která umožní přesnost posoudit, 
  
6. v rozporu s přímo použitelným předpisem upravujícím požadavky na 
štítkování uvede na trh výrobky navržené tak, aby byla výkonnost 
modelu výrobku spojeného se spotřebou energie ve zkušebních 
podmínkách automaticky uzpůsobena za účelem vylepšení 
kteréhokoliv z údajů uvedených na energetickém štítku nebo 
informačním listu výrobku nebo obsažených v dokumentaci 
poskytované spolu s výrobkem, 
 
7. v rozporu s přímo použitelným předpisem upravujícím požadavky na 
štítkování před uvedením modelu výrobku na trh nezanese do 
databáze výrobků zřízené podle čl. 12 přímo použitelného předpisu 
upravujícího požadavky na štítkování informace uvedené v příloze I 
přímo použitelného předpisu upravujícího požadavky na štítkování,   
 
8. v rozporu s přímo použitelným předpisem upravujícím požadavky na 
štítkování do 30. června 2019 nezanese do databáze výrobků zřízené 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 4 
odst. 1, 2, 
6 
 
 
 
 
 

dodavatel zanesl do databáze výrobků. 
Dodavatel v takovém případě poskytne 
informační list výrobku v tištěné podobě 
obchodníkovi na jeho žádost.  
Akty v přenesené pravomoci lze stanovit 
vytištění štítku na obalu výrobku. 
2. Na žádost obchodníka mu dodavatel 
poskytne bezplatně, neprodleně a v každém 
případě do pěti pracovních dnů od uvedené 
žádosti štítky v tištěné podobě, včetně štítků 
se změněnou stupnicí podle čl. 11 odst. 13, 
a informační listy výrobků.  
3. Dodavatel zajistí přesnost údajů na 
štítcích a v informačních listech výrobků, 
které poskytuje, a vyhotoví technickou 
dokumentaci, jež umožní tuto přesnost 
posoudit. 
5. Dodavatel neuvede na trh výrobky 
navržené tak, aby byla výkonnost modelu ve 
zkušebních podmínkách automaticky 
uzpůsobena za účelem dosažení lepší 
úrovně kteréhokoli z parametrů uvedených v 
příslušném aktu v přenesené pravomoci 
nebo obsažených v dokumentaci 
poskytované spolu s výrobkem. 
 
1. Od 1. ledna 2019 má dodavatel povinnost 
před uvedením na trh kusu nového modelu, 
na nějž se vztahuje akt v přenesené 
pravomoci, zadat informace o tomto modelu 
uvedené v příloze I do veřejné části 
databáze výrobků a do její části věnované 
souladu.  
2. V případě kusů modelů, na něž se 
vztahuje akt v přenesené pravomoci, které 
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podle čl. 12 přímo použitelného předpisu upravujícího požadavky na 
štítkování úplné a pravdivé informace uvedené v příloze I přímo 
použitelného předpisu upravujícího požadavky na štítkování, a to 
informaci o modelu výrobku spojeného se spotřebou energie, pokud 
tento výrobek je uveden na trh od 1. srpna 2017 do 1. ledna 2019, 
  
9. v rozporu s přímo použitelným předpisem upravujícím požadavky na 
štítkování neuchová po uvedení posledního kusu modelu výrobku 
spojeného se spotřebou energie na trh informace týkající se tohoto 
modelu v části databáze výrobků podle čl. 12 odst. 4 po dobu 15 let, 
nebo 
 
10. v rozporu s přímo použitelným předpisem upravujícím požadavky 
na štítkování neposkytne energetický štítek se změněnou stupnicí 
způsobem a v termínech uvedených v čl. 11 odst. 13 přímo 
použitelného předpisu upravujícího požadavky na štítkování“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 11 
odst. 13 
písm. a), 
b) bod ii) 
 

jsou uvedeny na trh mezi 1. srpnem 2017 a 
1. lednem 2019, zadá dodavatel do 
databáze výrobků informace uvedené v 
příloze I, které se těchto modelů týkají, do 
30. června 2019.  
6. Po uvedení posledního kusu modelu na 
trh uchová dodavatel informace týkající se 
tohoto modelu v části databáze výrobků 
věnované souladu po dobu patnácti let. Je-li 
to vhodné s ohledem na průměrnou 
životnost výrobku, lze v souladu s čl. 16 
odst. 3 písm. q) stanovit kratší dobu 
uchovávání údajů. Informace uvedené ve 
veřejné části databáze se nevymazávají. 
 
13. Je-li podle odstavců 1 nebo 3 změněna 
stupnice na štítku:  
a) dodavatel v období začínajícím čtyři 
měsíce přede dnem stanoveným v 
příslušném aktu v přenesené pravomoci pro 
počátek vystavování štítku se změněnou 
stupnicí poskytuje při uvedení výrobku na 
trh obchodníkovi jak stávající štítky, tak 
štítky se změněnou stupnicí a informační 
listy výrobku.  
Odchylně od prvního pododstavce tohoto 
písmene, pokud stávající štítek a štítek se 
změněnou stupnicí vyžadují odlišné zkoušky 
modelu, nemusí dodavatel poskytovat 
stávající štítek u kusů modelu uvedených na 
trh nebo do provozu během období čtyř 
měsíců přede dnem stanoveným v 
příslušném aktu v přenesené pravomoci pro 
počátek vystavování štítku se změněnou 
stupnicí, pokud před začátkem tohoto 
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období čtyř měsíců nebyly uvedeny na trh 
nebo do provozu žádné kusy téhož modelu 
nebo rovnocenných modelů. V takovém 
případě nesmí obchodník tyto kusy nabízet 
ke koupi před uvedeným dnem. Dodavatel o 
tom co nejdříve uvědomí dotčeného 
obchodníka, a to i v případech, kdy dotyčné 
kusy zahrnuje do svých nabídek 
obchodníkům;  
b) dodavatel u výrobků uvedených na trh 
nebo do provozu před začátkem zmíněného 
období čtyř měsíců poskytuje štítky se 
změněnou stupnicí od počátku uvedeného 
období na žádost obchodníka v souladu s 
čl. 3 odst. 2. Pro tyto výrobky obchodník 
získá štítek se změněnou stupnicí podle čl. 
5 odst. 2.  
Odchylně od prvního pododstavce tohoto 
písmene:  
ii) vyžadují-li štítek s nezměněnou stupnicí a 
štítek se změněnou stupnicí odlišné 
zkoušky modelu, je dodavatel osvobozen od 
povinnosti poskytovat štítek se změněnou 
stupnicí pro kusy uvedené na trh nebo do 
provozu před začátkem zmíněného období 
čtyř měsíců, pokud nejsou po začátku 
tohoto období čtyř měsíců uvedeny na trh 
nebo do provozu žádné kusy téhož modelu 
nebo rovnocenných modelů. V takovém 
případě může obchodník prodávat tyto kusy 
výhradně se štítkem s nezměněnou stupnicí 
až po dobu devíti měsíců ode dne 
stanoveného v příslušném aktu v přenesené 
pravomoci pro počátek vystavování štítku se 
změněnou stupnicí;  
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Odchylně od písmen a), b) a c) tohoto 
odstavce mohou akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 3 písm. e) 
stanovit zvláštní pravidla pro energetické 
štítky tištěné na obalu. 

Čl. I. bod 
135 

V § 12a odst. 2 písm. b) se slova „poruší některou z povinností podle 
§ 8 odst. 4“ nahrazují slovy „v rozporu s přímo použitelným 
předpisem upravujícím požadavky na štítkování“ a na konci textu 
písmene se doplňují body 1 až 4, které znějí: 
 
„1. u výrobku, na nějž se vztahuje přímo použitelným předpis 
upravující požadavky na štítkování, viditelným způsobem nevystaví 
dodavatelem poskytnutý nebo jinak zpřístupněný štítek, 
 
2. si nevyžádá štítek nebo štítek se změněnou stupnicí od 
dodavatele, pokud štítek nebo štítek se změněnou stupnicí nemá, 
 
3. nezpřístupní zákazníkům informační list výrobku, nebo 
 
4. nenahradí u výrobku spojeného se spotřebou energie vystaveného 
v obchodě nebo na internetu energetický štítek energetickým štítkem 
se změněnou stupnicí v termínu uvedeném v čl. 11 odst. 13 písm. c) 
přímo použitelného předpisu upravujícího požadavky na štítkování 
nebo jej zpřístupní dříve“. 

32017R1369 Článek 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 11 
odst. 13 
písm. c) 

1. Obchodník:  
a) u kusů modelu, na nějž se vztahuje 
příslušný akt v přenesené pravomoci, 
viditelným způsobem vystaví štítek 
poskytnutý dodavatelem nebo zpřístupněný 
v souladu s odstavcem 2, a to i při 
internetovém prodeji na dálku, a  
b) zpřístupní zákazníkům informační list 
výrobku, na žádost i v jeho fyzické podobě v 
místě prodeje.  
2. Pokud bez ohledu na čl. 3 odst. 1 
obchodník štítek nemá, vyžádá si jej u 
dodavatele v souladu s čl. 3 odst. 2.  
3. Pokud bez ohledu na čl. 3 odst. 1 
obchodník informační list výrobku nemá, 
vyžádá si jej u dodavatele v souladu s čl. 3 
odst. 2, nebo pokud se tak rozhodne, 
vytiskne si jej či stáhne pro elektronické 
zobrazení z databáze výrobků, jsou-li 
takové funkce pro příslušný výrobek k 
dispozici. 
 
c) obchodník nahradí stávající štítky u 
vystavených výrobků v obchodech i na 
internetu štítky se změněnou stupnicí do 
čtrnácti pracovních dnů po dni stanoveném 
v příslušném aktu v přenesené pravomoci 
pro počátek vystavování štítku se 
změněnou stupnicí. Před uvedeným dnem 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQLOZ)



Stránka 44 (celkem 53) 

obchodník štítky se změněnou stupnicí 
nevystavuje. 

Čl. I. bod 
136  

V § 12a odst. 2 písm. c) se slova „poruší některou z povinností podle 
§ 8 odst. 5“ nahrazují slovy „v rozporu s přímo použitelným 
předpisem upravujícím požadavky na štítkování“ a na konci textu 
písmene se doplňují body 1 až 3, které znějí: 
 
„1. neodkazuje ve všech reklamách nebo propagačních technických 
materiálech vztahujících se k určitému modelu výrobku na třídu 
energetické účinnosti daného výrobku nebo na rozpětí tříd energetické 
účinnosti, 
 
2. z vlastního podnětu nebo na pokyn orgánů dozoru nad trhem 
nepřijme okamžitá nápravná opatření v případě nesouladu s 
požadavky, které jsou stanoveny přímo použitelným předpisem 
upravujícím požadavky na štítkování a za které nese odpovědnost, 
nebo 
 
3. u výrobků, na něž se vztahuje přímo použitelný předpis upravující 
požadavky na štítkování, poskytuje nebo vystavuje jiné energetické 
štítky, značky, symboly nebo nápisy, které nesplňují požadavky přímo 
použitelného předpisu upravujícího požadavky na štítkování a které 
mohou uvádět zákazníky v omyl nebo vést k nejasnostem, pokud jde 
o spotřebu energie nebo jiných zdrojů během jejich používání“. 

32017R1369 Článek 6 
písm. a), 
b), c) 

Dodavatel a obchodník:  
a) uvádějí ve vizuálních reklamách či 
propagačních technických materiálech 
vztahujících se k určitému modelu v souladu 
s příslušným aktem v přenesené pravomoci 
třídu energetické účinnosti výrobku a rozpětí 
tříd energetické účinnosti dostupné na 
štítku;  
b) spolupracují s orgány dozoru nad trhem a 
z vlastního podnětu nebo na pokyn orgánů 
dozoru nad trhem přijímají okamžitá 
nápravná opatření v případě nesouladu s 
požadavky stanovenými tímto nařízením a 
příslušnými akty v přenesené pravomoci, za 
nějž nesou odpovědnost;  
c) u výrobků, na něž se vztahují akty v 
přenesené pravomoci, neposkytují ani 
nevystavují jiné štítky, značky, symboly či 
nápisy, které nesplňují požadavky tohoto 
nařízení a příslušných aktů v přenesené 
pravomoci, jestliže by to mohlo uvést 
zákazníky v omyl nebo vést k nejasnostem, 
pokud jde o spotřebu energie nebo jiných 
zdrojů během používání; 

Čl. I. bod 
137 

V § 12a odstavec 3 zní:  
„(3) Za přestupek lze uložit pokutu do  
a) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), e), f), g), 
i) bodu 2, písm. j) až l), písm. m) bodu 5, písm. n), p), q) nebo r), 
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), 
h), i) bodu 1, písm. m) bodu 1 až 4 nebo 6, písm. o) nebo s) nebo 
podle odstavce 2.“. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
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32012L0027 
 
 
 
 
 
 
 
 
32017R1369 
 

 
 
Čl. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 7, odst. 
4 

veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 
Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 
Členské státy stanoví pravidla pro sankce a 
mechanismy vymáhání, použitelné v 
případě porušení tohoto nařízení a aktů v 
přenesené pravomoci a přijmou veškerá 
opatření nezbytná pro zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Pravidla, 
která splňují požadavky článku 15 směrnice 
2010/30/EU, se považují za vyhovující 
požadavkům tohoto odstavce, pokud jde o 
sankce.  
Členské státy do 1. srpna 2017 oznámí 
Komisi pravidla uvedená v prvním 
pododstavci, jež doposud nebyla Komisi 
oznámena, a neprodleně Komisi oznámí i 
všechny jejich následné změny. 

Čl. I. bod 
138 

V § 12b odst. 2 se slova „a vymáhá“ zrušují. 32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
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32012L0027 

 
 
Čl. 13 

veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 
Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 

Čl. I. bod 
143 

V § 13a odstavec 1 se za slovo „zákona“ vkládají slova „a přímo 
použitelného předpisu upravujícího požadavky na štítkování a přímo 
použitelných předpisů Unie upravujících požadavky na ekodesign“. 

32017R1369 
 

Čl. 7, odst. 
4 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce a 
mechanismy vymáhání, použitelné v 
případě porušení tohoto nařízení a aktů v 
přenesené pravomoci a přijmou veškerá 
opatření nezbytná pro zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Pravidla, 
která splňují požadavky článku 15 směrnice 
2010/30/EU, se považují za vyhovující 
požadavkům tohoto odstavce, pokud jde o 
sankce.  
Členské státy do 1. srpna 2017 oznámí 
Komisi pravidla uvedená v prvním 
pododstavci, jež doposud nebyla Komisi 
oznámena, a neprodleně Komisi oznámí i 
všechny jejich následné změny. 

Čl. I. bod 
148 

V § 13c odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „přímo použitelnými 
předpisy Unie upravujícími požadavky na ekodesign a na energetické 
štítky“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem upravujícím 
požadavky na štítkování a přímo použitelnými předpisy Unie 
upravujícími požadavky na ekodesign“. 

32017R1369 
 
 
 
 
 
32017R1369 

Čl. 8, odst. 
5 
 
 
 
 

Orgány dozoru nad trhem jsou oprávněny 
vymáhat od dodavatele náhradu nákladů na 
kontrolu dokumentů a fyzické zkoušení 
výrobků v případě nesouladu s tímto 
nařízením nebo příslušnými akty v 
přenesené pravomoci. 
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 
členského státu mají dostatečné důvody 
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Čl. 9, odst. 
1, 2, 3, 5, 
6, 7 a 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

domnívat se, že výrobek, na nějž se 
vztahuje toto nařízení, představuje riziko z 
hlediska ochrany veřejného zájmu, na nějž 
se vztahuje toto nařízení, jako je 
environmentální hledisko a hledisko ochrany 
spotřebitele, provedou hodnocení, zda 
dotčený výrobek splňuje všechny 
požadavky týkající se označování 
energetickými štítky, které souvisejí s 
daným rizikem a jsou stanovené tímto 
nařízením nebo příslušnými akty v 
přenesené pravomoci. Dodavatelé a 
obchodníci za účelem tohoto hodnocení v 
nezbytné míře spolupracují s orgány dozoru 
nad trhem. 
2. Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v 
odstavci 1 orgány dozoru nad trhem zjistí, 
že výrobek nesplňuje požadavky stanovené 
tímto nařízením nebo příslušnými akty v 
přenesené pravomoci, uloží neprodleně 
jeho dodavateli, nebo případně 
obchodníkovi, aby přijal veškerá vhodná 
nápravná opatření k uvedení dotčeného 
výrobku do souladu s těmito požadavky, 
nebo případně aby tento výrobek stáhl z 
trhu nebo z oběhu, a to v přiměřené lhůtě 
úměrné povaze rizika, kterou mohou 
stanovit.  
Na opatření uvedená v tomto odstavci se 
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008. 
3. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, 
že se nesplnění požadavků uvedené v 
odstavci 2 netýká pouze území jejich 
členského státu, informují Komisi a ostatní 
členské státy o výsledcích hodnocení a o 
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opatřeních, jejichž provedení uložily 
dodavateli nebo obchodníkovi. 
5. Pokud dodavatel, nebo případně 
obchodník ve lhůtě uvedené v odstavci 2 
nepřijme přiměřená nápravná opatření, 
přijmou orgány dozoru nad trhem veškerá 
vhodná předběžná opatření k zákazu nebo 
omezení dostupnosti dotčeného výrobku na 
trhu daného členského státu nebo k jeho 
stažení z tohoto trhu nebo z oběhu. 
Orgány dozoru nad trhem neprodleně 
informují Komisi a ostatní členské státy o 
opatřeních přijatých podle odstavce 5. 
Součástí uvedených informací jsou všechny 
dostupné podrobnosti, zejména:  
a) údaje nezbytné k identifikaci 
nevyhovujícího výrobku;  
b) původ výrobku;  
c) povaha údajného nesouladu a související 
rizika;  
d) povaha a doba trvání opatření přijatých 
na vnitrostátní úrovni a stanovisko 
dodavatele, nebo případně obchodníka.  
6. Orgány dozoru nad trhem zejména 
uvedou, zda je důvodem nesouladu 
skutečnost, že výrobek nesplňuje 
požadavky týkající se aspektů ochrany 
veřejného zájmu stanovené v tomto 
nařízení, nebo zda jsou důvodem 
nedostatky v harmonizovaných normách 
uvedených v článku 13, na nichž je založen 
předpoklad shody. 
7. Členské státy jiné než členský stát, který 
zahájil tento postup, neprodleně informují 
Komisi a ostatní členské státy o veškerých 
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Čl. 10, 
odst. 3 
 
 
 
 
 
 
Čl. 12, 
odst. 6 
 

opatřeních, která přijaly, a o všech 
doplňujících údajích o nesouladu dotčeného 
výrobku, které mají k dispozici, a v případě 
nesouhlasu s oznámeným vnitrostátním 
opatřením o svých námitkách. 
9. Členské státy zajistí, aby byla v 
souvislosti s dotčeným výrobkem 
neprodleně přijata vhodná omezující 
opatření, jako je například stažení 
dotčeného výrobku z jejich trhu. 
 
3. Pokud je vnitrostátní opatření 
považováno za důvodné, přijmou všechny 
členské státy nezbytná opatření k zajištění 
toho, aby byl nevyhovující výrobek stažen z 
jejich trhu, a informují o tom Komisi. Není-li 
vnitrostátní opatření považováno za 
důvodné, dotčený členský stát toto opatření 
zruší. 
6. Pokud orgány dozoru nad trhem nebo 
Komise zjistí, že k plnění svých úkolů podle 
tohoto nařízení potřebují i údaje, které 
nejsou uvedeny v odstavci 5, nebo údaje, 
které nejsou k dispozici ve veřejné části 
databáze, mohou si je od dodavatele 
vyžádat. 

Čl. I. bod 
149 

V § 13c odst. 2 písm. a), b) a c) se slova „přímo použitelných 
předpisů Unie upravujících požadavky na ekodesign a na energetické 
štítky“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu upravujícího 
požadavky na štítkování a přímo použitelných předpisů upravujících 
požadavky na ekodesign“. 

32017R1369 
 
 
 
 
 
32017R1369 

Čl. 8, odst. 
5 
 
 
 
 
Čl. 9, odst. 
1, 2, 3, 5, 
6, 7 a 9 

5. Orgány dozoru nad trhem jsou oprávněny 
vymáhat od dodavatele náhradu nákladů na 
kontrolu dokumentů a fyzické zkoušení 
výrobků v případě nesouladu s tímto 
nařízením nebo příslušnými akty v 
přenesené pravomoci. 
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 
členského státu mají dostatečné důvody 
domnívat se, že výrobek, na nějž se 
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vztahuje toto nařízení, představuje riziko z 
hlediska ochrany veřejného zájmu, na nějž 
se vztahuje toto nařízení, jako je 
environmentální hledisko a hledisko ochrany 
spotřebitele, provedou hodnocení, zda 
dotčený výrobek splňuje všechny 
požadavky týkající se označování 
energetickými štítky, které souvisejí s 
daným rizikem a jsou stanovené tímto 
nařízením nebo příslušnými akty v 
přenesené pravomoci. Dodavatelé a 
obchodníci za účelem tohoto hodnocení v 
nezbytné míře spolupracují s orgány dozoru 
nad trhem. 
2. Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v 
odstavci 1 orgány dozoru nad trhem zjistí, 
že výrobek nesplňuje požadavky stanovené 
tímto nařízením nebo příslušnými akty v 
přenesené pravomoci, uloží neprodleně 
jeho dodavateli, nebo případně 
obchodníkovi, aby přijal veškerá vhodná 
nápravná opatření k uvedení dotčeného 
výrobku do souladu s těmito požadavky, 
nebo případně aby tento výrobek stáhl z 
trhu nebo z oběhu, a to v přiměřené lhůtě 
úměrné povaze rizika, kterou mohou 
stanovit.  
Na opatření uvedená v tomto odstavci se 
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008. 
3. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, 
že se nesplnění požadavků uvedené v 
odstavci 2 netýká pouze území jejich 
členského státu, informují Komisi a ostatní 
členské státy o výsledcích hodnocení a o 
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opatřeních, jejichž provedení uložily 
dodavateli nebo obchodníkovi. 
5. Pokud dodavatel, nebo případně 
obchodník ve lhůtě uvedené v odstavci 2 
nepřijme přiměřená nápravná opatření, 
přijmou orgány dozoru nad trhem veškerá 
vhodná předběžná opatření k zákazu nebo 
omezení dostupnosti dotčeného výrobku na 
trhu daného členského státu nebo k jeho 
stažení z tohoto trhu nebo z oběhu. 
Orgány dozoru nad trhem neprodleně 
informují Komisi a ostatní členské státy o 
opatřeních přijatých podle odstavce 5. 
Součástí uvedených informací jsou všechny 
dostupné podrobnosti, zejména:  
a) údaje nezbytné k identifikaci 
nevyhovujícího výrobku;  
b) původ výrobku;  
c) povaha údajného nesouladu a související 
rizika;  
d) povaha a doba trvání opatření přijatých 
na vnitrostátní úrovni a stanovisko 
dodavatele, nebo případně obchodníka.  
6. Orgány dozoru nad trhem zejména 
uvedou, zda je důvodem nesouladu 
skutečnost, že výrobek nesplňuje 
požadavky týkající se aspektů ochrany 
veřejného zájmu stanovené v tomto 
nařízení, nebo zda jsou důvodem 
nedostatky v harmonizovaných normách 
uvedených v článku 13, na nichž je založen 
předpoklad shody. 
7. Členské státy jiné než členský stát, který 
zahájil tento postup, neprodleně informují 
Komisi a ostatní členské státy o veškerých 
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Čl. 10, 
odst. 3 
 
 
 
 
 
 
Čl. 12, 
odst. 6 
 
 
 

opatřeních, která přijaly, a o všech 
doplňujících údajích o nesouladu dotčeného 
výrobku, které mají k dispozici, a v případě 
nesouhlasu s oznámeným vnitrostátním 
opatřením o svých námitkách. 
9. Členské státy zajistí, aby byla v 
souvislosti s dotčeným výrobkem 
neprodleně přijata vhodná omezující 
opatření, jako je například stažení 
dotčeného výrobku z jejich trhu. 
 
3. Pokud je vnitrostátní opatření 
považováno za důvodné, přijmou všechny 
členské státy nezbytná opatření k zajištění 
toho, aby byl nevyhovující výrobek stažen z 
jejich trhu, a informují o tom Komisi. Není-li 
vnitrostátní opatření považováno za 
důvodné, dotčený členský stát toto opatření 
zruší. 
6. Pokud orgány dozoru nad trhem nebo 
Komise zjistí, že k plnění svých úkolů podle 
tohoto nařízení potřebují i údaje, které 
nejsou uvedeny v odstavci 5, nebo údaje, 
které nejsou k dispozici ve veřejné části 
databáze, mohou si je od dodavatele 
vyžádat. 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQLOZ)



Stránka 53 (celkem 53) 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32012L0027 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 

32010L0031 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o 
energetické náročnosti budov 

32017R1369 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým 
se stanoví rámec pro označování 
energetickými štítky a zrušuje směrnice 
2010/30/EU 
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2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
Schválil    (jméno+datum): Vladimír Sochor 15.2.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 1 odst. 1 Tato směrnice zavádí společný rámec opatření na podporu energetické 
účinnosti v Unii s cílem zajistit do roku 2020 splnění hlavního 20% cíle 
Unie pro energetickou účinnost a vytvořit podmínky pro další zvyšování 
energetické účinnosti i po tomto datu.  

Směrnice stanoví pravidla zaměřená na odstranění překážek na trhu s 
energií a překonání některých nedokonalostí trhu, jež brání účinnosti při 
dodávkách a využívání energie, a stanoví zavedení orientačních 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020. 

406/2000 
ve znění 
393/2007 
299/2011 
165/2012 
103/2015 

§1 pozn.1 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^1) (dále jen 
"Unie") a stanoví: 
a) některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a 
povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, 
b) pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické 
koncepce a Státního programu na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných a druhotných zdrojů energie, 
c) požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, 
d) požadavky na uvádění spotřeby energie a jiných hlavních zdrojů na 
energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, 
e) požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie a 
využití obnovitelných a druhotných zdrojů, 
f) některá pravidla pro poskytování energetických služeb. 
 
1)  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o 
stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se 
spotřebou energie. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o 
uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků 
spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o 
energetické náročnosti budov. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.“ 

PT  

  8484     

Článek 1 odst. 2 Požadavky stanovené touto směrnicí jsou minimálními požadavky a 
nebrání členským státům, aby si ponechaly či zavedly přísnější opatření. 
Tato opatření musí být slučitelná s právem Unie. V případě, že 
vnitrostátní právní předpisy stanoví přísnější opatření, členské státy je 
oznámí Komisi. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 2 odst. 1 Pro účely této směrnice se rozumí: 

1) "energií" všechny formy energetických produktů, paliva, teplo, 
obnovitelné zdroje energie, elektřina nebo jakákoliv jiná forma energie, 
jak jsou definovány v čl. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice 
[21]; 

    NT   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 2 odst. 2 2) "spotřebou primární energie" hrubá domácí spotřeba, vyjma 
neenergetických účelů; 

78/2013  §2 písm.j) primární energií energie, která neprošla žádným procesem přeměny; 
celková primární energie je součtem obnovitelné a neobnovitelné 
primární energie 

PT  

Článek 2 odst. 3 3) "konečnou spotřebou energie" veškerá energie dodávaná odvětvím 
průmyslu, dopravy, služeb, zemědělství a domácnostem. Tato spotřeba 
nezahrnuje dodávky do odvětví přeměny energie a odvětví energetiky; 

165/2012  §2 písm.i) hrubou konečnou spotřebou energie dodaná energie k dalšímu využití 
pro průmysl, dopravu, zemědělství a lesnictví, domácnosti a služby, 
včetně elektřiny a tepla spotřebovaného odvětvím energetiky při výrobě 
elektřiny a tepla a ztrát elektřiny a tepla v sítích 

PT  

Článek 2 odst. 4 4) "energetickou účinností" poměr výstupu ve formě výkonu, služby, 
zboží nebo energie k množství vstupní energie; 

406/2000 
ve znění 
177/2006, 
299/2011 

§2 odst. 1 
písm.e) 

účinností užití energie míra efektivnosti energetických procesů, 
vyjádřená poměrem mezi úhrnnými energetickými výstupy a vstupy 
téhož procesu, vyjádřená v procentech 

PT  

  8484     

Článek 2 odst. 5 5) "úsporami energie" množství ušetřené energie určené měřením nebo 
odhadem spotřeby před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti a po něm, při zajištění normalizace vnějších 
podmínek, které spotřebu energie ovlivňují; 

406/2000 
ve znění 
103/2015 

§2 odst.2 
písm.r) 

úsporami energie množství ušetřené energie určené měřením nebo 
výpočtem spotřeby před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti a po něm, při zajištění normalizace vnějších 
podmínek, které spotřebu energie ovlivňují, 

PT  

  8484     

Článek 2 odst. 6 6) "zvýšením energetické účinnosti" nárůst energetické účinnosti v 
důsledku technologických či ekonomických změn nebo v důsledku změn 
v lidském chování; 

406/2000 
ve znění 
103/2015 
 

§2 odst.2 
písm.n) 

zvýšením účinnosti užití energie nárůst energetické účinnosti užití 
energie v důsledku technologických nebo ekonomických změn nebo 
v důsledku změn v lidském chování 
 

PT  

  8484     

Článek 2 odst. 7 7) "energetickou službou" fyzický přínos, užitek nebo prospěch získané 
kombinací energie s energeticky účinnými technologiemi nebo 
činnostmi, které mohou zahrnovat provozní činnosti, údržbu a kontrolu 
nezbytnou pro dodání služby, jež je dodávána na základě smlouvy a u 
níž bylo prokázáno, že za normálních okolností vede k ověřitelnému a 
měřitelnému či odhadnutelnému zvýšení energetické účinnosti nebo k 
úsporám primární energie; 

406/2000 
ve znění 
103/2015 

§2 odst.2 
písm.o)  

energetickou službou činnosti,  jejichž účelem je ověřitelné a měřitelné 
nebo výpočtem stanovené zvýšení účinnosti užití energie nebo jejichž 
účelem jsou úspory spotřeby energie prostřednictvím energeticky 
účinných technologií nebo provozní činností, údržbou nebo kontrolou, 

PT  

  8484     

Článek 2 odst. 8 8) "veřejnými subjekty""veřejní zadavatelé" podle definice ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby [22]; 

134/2016 
 

§ 4 odst. 1 
 

Veřejným zadavatelem je  
a) Česká republika; v případě České republiky se organizační složky 
státu2) považují za samostatné zadavatele,  
b) Česká národní banka,  
c) státní příspěvková organizace,  
d) územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace,  
e) jiná právnická osoba, pokud 
1. byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného 

PT  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a 
2. jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat 
rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím 
statutárním nebo kontrolním orgánu. 
 

Článek 2 odst. 9 9) "ústředními vládními institucemi" veškeré správní útvary, jejichž 
pravomoci se vztahují na celé území členského státu; 

406/2000 
ve znění 
103/2015 

§2 odst.1 
písm.z) 

ústřední institucí ústřední orgán státní správy a jiný orgán České 
republiky vymezený v příloze XII Rozhodnutí Komise 2008/963/ES, 
kterým se mění přílohy směrnic Evropského parlamentu a Rady 
2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech pro zadávání veřejných zakázek, 
pokud jde o seznamy zadavatelů a veřejných zadavatelů.“. 

PT  

  8484     

Článek 2 odst. 10 10) "celkovou užitnou podlahovou plochou" podlahová plocha budovy 
nebo části budovy, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí; 

406/2000 
ve znění 
318/2012 

§2 odst.1 
písm.r) 

Celkovou energeticky vztažnou plochou vnější půdorysná plocha všech 
prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená 
vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy 

PT   

  8484     

Článek 2 odst. 11 11) "systémem hospodaření s energií" soubor vzájemně souvisejících 
nebo vzájemně působících prvků plánu, který stanoví cíl v oblasti 
energetické účinnosti a strategii k dosažení tohoto cíle; 

406/2000 
ve znění 
318/2012 

§2 odst.1 
písm.b) 

systémem hospodaření s energií soubor vzájemně souvisejících nebo 
vzájemně působících prvků plánu, který stanoví cíl v oblasti účinnosti 
užití energie a strategii k dosažení tohoto cíle 

PT   

Článek 2 odst. 12 12) "evropskou normou" norma přijatá Evropským výborem pro 
normalizaci, Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice 
nebo Evropským ústavem pro telekomunikační normy a zpřístupněná 
veřejnosti; 

22/1997 
ve znění 
71/2000 

§4 odst.1 Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou 
osobou (§ 5) pro opakované nebo stálé použití vytvořený podle tohoto 
zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo 
oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví (dále jen "Věstník Úřadu"). Česká technická norma 
není obecně závazná. 

PT   

Článek 2 odst. 13 13) "mezinárodní normou" norma přijatá Mezinárodní organizací pro 
normalizaci a zpřístupněná veřejnosti; 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 
 

NT   

Článek 2 odst. 14 14) "povinnou stranou" distributor energie nebo maloobchodní prodejce 
energie, na kterého se vztahují vnitrostátní systémy povinného 
zvyšování energetické účinnosti podle článku 7; 

   NT  1  

Článek 2 odst. 15 15) "pověřenou stranou" právnická osoba pověřená vládou nebo jiným 
veřejným subjektem vytvořením, řízením nebo provozem finančního 
systému jménem vlády nebo jiného veřejného subjektu; 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 
 

NT  
 

 

Článek 2 odst. 16 16) "zúčastněnou stranou" podnik nebo veřejný subjekt, který se zavázal 
splnit určité cíle podle dobrovolné dohody, nebo na který se vztahuje 
vnitrostátní regulační politický nástroj; 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 
 

NT  
 

 

Článek 2 odst. 17 17) "prováděcím veřejným orgánem" veřejnoprávní subjekt, který 
odpovídá za provádění nebo monitorování zdanění energie a emisí CO2, 
finanční systémy a nástroje, daňové pobídky, standardy a normy, 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 
 

NT  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

označování energetické účinnosti štítky, odbornou přípravu a 
vzdělávání; 

Článek 2 odst. 18 18) "politickým opatřením" regulační, finanční, daňový, dobrovolný 
nástroj nebo nástroj pro poskytování informací oficiálně zřízený a 
prováděný v členském státě s cílem vytvořit podpůrný rámec, požadavek 
nebo pobídku pro účastníky trhu, aby poskytovali a kupovali energetické 
služby a přijímali další opatření ke zvýšení energetické účinnosti; 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 
 

NT   

Článek 2 odst. 19 19) "individuálním opatřením" opatření, jehož výsledkem je ověřitelné a 
měřitelné nebo odhadnutelné zvýšení energetické účinnosti a které je 
přijato v důsledku politického opatření; 

   Nerelevantní z hlediska transpozice 
 

NT  
 

 

Článek 2 odst. 20 20) "distributorem energie" fyzická nebo právnická osoba, včetně 
provozovatelů distribučního systému, jež odpovídá za přepravu energie s 
ohledem na její dodání konečným zákazníkům nebo distribučním 
místům, která energii konečným zákazníkům prodávají; 

458/2000 
ve znění 
131/2015 

§2 odst.2 
písm.c) bod 
1 

distributorem tepelné energie osoba, která má vlastnické nebo užívací 
právo k rozvodnému tepelnému zařízení, kterým se tepelná energie 
dopravuje nebo transformuje a dodává k dalšímu využití jiné fyzické 
nebo právnické osobě,  
 

PT  
 

 

Článek 2 odst. 21 21) "provozovatelem distribuční soustavy""provozovatel distribuční 
soustavy" podle definice ve směrnici 2009/72/ES a ve směrnici 
2009/73/ES; 

458/2000 
ve znění 
131/2015 

§ 2 odst. 2 
písm. c) bod 
1 

distributorem tepelné energie osoba, která má vlastnické nebo užívací 
právo k rozvodnému tepelnému zařízení, kterým se tepelná energie 
dopravuje nebo transformuje a dodává k dalšímu využití jiné fyzické 
nebo právnické osobě,  

PT  

  458/2000 
ve znění 
158/2009  
 

§2 odst.2 
písm.a) bod 
1 
 

distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o 
napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, 
která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 
0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV 
sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České 
republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve 
vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je 
zřizována a provozována ve veřejném zájmu, 

  

  458/2000 
ve znění 
158/2009 

§2 odst.2 
písm.b) bod 
1 
 

distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vysokotlakých, 
středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek ve 
vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a souvisejících 
technologických objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací 
techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky 
a informačních systémů, který není přímo propojen s kompresními 
stanicemi a na kterém zajišťuje distribuci plynu držitel licence na 
distribuci plynu; distribuční soustava je zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu, 

  

Článek 2 odst. 22 22) "maloobchodním prodejcem energie" fyzická nebo právnická osoba, 
která se zabývá prodejem energie konečným zákazníkům; 

458/2000 
ve znění 
131/2015  

§2 odst.2 
písm.c) bod 
2 

dodavatelem tepelné energie výrobce nebo distributor tepelné energie, 
který dodává tepelnou energii jiné osobě, 

PT  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 2 odst. 23 23) "konečným zákazníkem" fyzická nebo právnická osoba, jež 
nakupuje energii pro své vlastní konečné využití; 

458/2000 
ve znění 
131/2015  

§2 odst.2 
písm.c) bod 
4 
 

zákazníkem osoba, která nakupuje tepelnou energii pro její konečné 
využití a odebírá nakoupenou tepelnou energii odběrným tepelným 
zařízením, které je přímo připojeno k rozvodnému tepelnému zařízení 
nebo zdroji tepelné energie, 

PT  

  458/2000 
ve znění 
158/2009 

§2 odst.2 
písm.b) bod 
1 

distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vysokotlakých, 
středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek ve 
vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a souvisejících 
technologických objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací 
techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky 
a informačních systémů, který není přímo propojen s kompresními 
stanicemi a na kterém zajišťuje distribuci plynu držitel licence na 
distribuci plynu; distribuční soustava je zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu, 

  

  458/2000 
ve znění 
158/2009 

§2 odst.2 
písm.a) bod 
1 

distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o 
napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, 
která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 
0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV 
sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České 
republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve 
vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je 
zřizována a provozována ve veřejném zájmu, 

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015  

§2 odst.2 
písm.a) bod 
17 

zákazníkem osoba, která nakupuje elektřinu pro své vlastní konečné 
užití v odběrném místě, 

  

Článek 2 odst. 24 24) "poskytovatelem energetických služeb" fyzická nebo právnická 
osoba, která dodává energetické služby nebo provádí jiná opatření ke 
zvýšení energetické účinnosti zařízení konečného zákazníka či v rámci 
jeho budovy; 

406/2000 
ve znění 
103/2015 

§2 odst.2 
písm.q) 

poskytovatelem energetických služeb fyzická nebo právnická osoba, 
která dodává energetické služby nebo provádí jiná opatření ke zvýšení 
účinnosti užití energie zařízení konečného uživatele, či v rámci jeho 
budovy  

PT  

  8484     

Článek 2 odst. 25 25) "energetickým auditem" systematický postup za účelem získání 
dostatečných znalostí o stávajícím profilu energetické spotřeby určité 
budovy či skupiny budov, průmyslového nebo obchodního provozu 
nebo zařízení a soukromé nebo veřejné služby, který identifikuje a 
kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává 
zprávy o zjištěních; 

406/2000 
ve znění  
318/2012 

§2 odst.1 
písm.n) 

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

PT 
 

 

  8484     

Článek 2 odst. 26 26) "malými a středními podniky" podniky podle definice v hlavě I 
přílohy doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o 
definici mikropodniků a malých a středních podniků [23]; kategorie 

406/2000 
ve znění 
393/2007 

§5 odst.4 
písm.k) 

..malým a středním podnikatelům18) 
Poznámka pod čarou č. 18 zní: 
„18) Hlava I přílohy doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 

PT   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

mikropodniků, malých a středních podniků je složena z podniků, které 
zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 
milionů EUR, nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 
milionů EUR; 

 

165/2012 
103/2015 

2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků, Úřední 
věstník L 124, 20. 5. 2003, s. 36.“ 

  8484     

Článek 2 odst. 27 27) "smlouvou o energetických službách" smluvní ujednání mezi 
příjemcem a poskytovatelem o opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti, ověřované a kontrolované během celého trvání smlouvy, kdy 
jsou investice (dílo, dodávka nebo služba) do tohoto opatření placeny ve 
vztahu ke smluvně stanovené míře zvýšení energetické účinnosti nebo k 
jinému dohodnutému kritériu energetické náročnosti, například 
finančním úsporám; 

406/2000 
ve znění 
103/2015 

§2 odst.2 
písm.p) 
 

smlouvou o energetických službách smluvní ujednání mezi příjemcem a 
poskytovatelem energetických služeb o opatření ke zvýšení účinnosti 
užití energie, ověřované a kontrolované během celého trvání smluvního 
závazku, kdy jsou náklady na toto opatření placeny ve vztahu ke 
smluvně stanovené míře zvýšení účinnosti užití energie nebo k jinému 
dohodnutému kritériu energetické náročnosti, například finančním 
úsporám 

PT   

  8484     

Článek 2 odst. 28 28) "inteligentním měřicím systémem" elektronický systém, který může 
měřit spotřebu energie, přičemž oproti běžnému měřiči poskytuje více 
informací, a může přenášet a přijímat údaje za použití určité formy 
elektronické komunikace; 

   Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 2 odst. 29 29) "provozovatelem přenosové nebo přepravní soustavy""provozovatel 
přenosové soustavy" podle definice ve směrnici 2009/72/ES a 
"provozovatel přepravní soustavy" podle definice ve směrnici 
2009/73/ES; 

458/2000 
ve znění 
158/2009 
165/2012 

§2 odst.2 
písm.a) bod 
10 

přenosovou soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 
kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v příloze 
Pravidel provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu 
elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními 
soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; přenosová 
soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, 

PT  

  458/2000 
ve znění 
211/2011 

§10a odst.1 Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel přepravní soustavy 
může provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu pouze 
tehdy, je-li držitelem certifikátu nezávislosti vydaného Energetickým 
regulačním úřadem. 

  

Článek 2 odst. 30 30) "kombinovanou výrobou tepla a elektřiny" současná výroba tepelné 
energie a elektrické nebo mechanické energie v jednom procesu; 

165/2012 §2 písm.b) kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na 
energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím 
procesu v jednom výrobním zařízení 

PT  

Článek 2 odst. 31 31) "ekonomicky odůvodněnou poptávkou" poptávka, která 
nepřekračuje potřeby tepla nebo chlazení a která by byla za tržních 
podmínek jinak uspokojována jinými procesy výroby energie než 
kombinovanou výrobou tepla a elektřiny; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 2 odst. 32 32) "užitečným teplem" teplo vyrobené v procesu kombinované výroby 
tepla a elektřiny k uspokojování ekonomicky odůvodněné poptávky po 

165/2012 
ve znění 

§2 písm.h) užitečným teplem teplo vyrobené v procesu kombinované výroby 
elektřiny a tepla k uspokojování poptávky po teple a chlazení, která 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

vytápění a chlazení; 131/2015 nepřekračuje potřeby tepla nebo chlazení a která by byla za tržních 
podmínek uspokojována jinými procesy výroby energie než 
kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, 

Článek 2 odst. 33 33) "elektřinou z kombinované výroby tepla a elektřiny" elektřina 
vyrobená v procesu spojeném s výrobou užitečného tepla a vypočtená 
podle metodiky stanovené v příloze I; 

37/2016 §3 odst.6 Za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje 
celkové množství vyrobené elektřiny za vykazované období naměřené 
na výstupu generátorů elektřiny kogenerační jednotky, pokud celková 
účinnost stanovená postupem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce za 
vykazované období dosáhla 
  
a) v případě kogenerační jednotky s technologií kombinované výroby 
elektřiny a tepla uvedenou v § 2 odst. 2 písm. b) a d) až k) nejméně 75 
%, 
  
b) v případě kogenerační jednotky s technologií kombinované výroby 
elektřiny a tepla uvedenou v § 2 odst. 2 písm. a) a c) nejméně 80 %. 

PT  

Článek 2 odst. 34 34) "vysoce účinnou kombinovanou výrobou tepla a elektřiny" 
kombinovaná výroba tepla a elektřiny splňující kritéria stanovená v 
příloze II; 

165/2012 §6 odst.1 Pro účely stanovení podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla podle tohoto zákona se za elektřinu z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje elektřina 
vyrobená ve společném procesu spojeném s dodávkou užitečného tepla 
v zařízení, na které ministerstvo vydalo osvědčení o původu elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, při jejíž výrobě se 
dosahuje úspory primární energie ve výši nejméně 10 % oproti oddělené 
výrobě elektřiny a tepla. V případě zařízení s instalovaným elektrickým 
výkonem nižším než 1 MW se za elektřinu z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla považuje elektřina, při jejíž 
výrobě se dosahuje kladné hodnoty úspory primární energie. Způsob 
výpočtu úspory primární energie stanoví prováděcí právní předpis. 

PT   

Článek 2 odst. 35 35) "celkovou účinností" roční objem výroby elektrické a mechanické 
energie a užitečného tepla dělený spotřebou paliva použitého k výrobě 
tepla v procesu kombinované výroby tepla a elektřiny a hrubé výroby 
elektrické a mechanické energie; 

37/2016 
 
 

Příloha č.1 
bod 1 
 
 

 
Celková účinnost kogenerační jednotky étacelk se stanoví podle vzorce: 
 étacelk  =   (Esv  +   EM  +   Quž)/(QPAL   KJ), 
 
 kde:  
E sv        je   množství   elektřiny   vyrobené   v   kogenerační   jednotce   
měřené   na   svorkách   generátorů   [MWh] 
 
 E M         je   množství   mechanické   energie   získané   transformací   
energie   v   kogenerační   jednotce   v   procesu   kombinované 
výroby   elektřiny   a   tepla,   která   není   dále   transformována   na   
elektřinu   [MWh] 
 
 Q UŽ        je   množství   užitečného   tepla   [MWh] 
 

PT   
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Poznámka 
 

 Q PAL   KJ    je   množství   celkového   paliva  [MWh]. 
Článek 2 odst. 36 36) "poměrem elektřiny a tepla" poměr mezi elektřinou z kombinované 

výroby tepla a elektřiny a užitečným teplem při plném kombinovaném 
režimu na základě provozních dat konkrétní jednotky; 

37/2016 Příloha č.1 
bod 11 

Poměr elektřiny a tepla CSKUT se stanoví na základě skutečně 
změřeného množství užitečného tepla a elektřiny vázané na výrobu 
užitečného tepla v období, kdy kogenerační jednotka pracuje v plném 
kombinovaném režimu s pouze užitečným teplem, nejpozději poslední 
den před předáním prvního výkazu podle vyhlášky o vykazování a 
evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení 
některých dalších ustanoveních zákona o podporovaných zdrojích 
energie do systému operátora trhu nebo bezprostředně po každé změně, 
která může poměr elektřiny a tepla významně ovlivnit. Jedná se o 
jednorázové měření hodnot užitečného tepla a příslušné elektřiny, ze 
kterých je stanoven poměr CSKUT. 

PT  

Článek 2 odst. 37 37) "kogenerační jednotkou" jednotka schopná pracovat v režimu 
kombinované výroby tepla a elektřiny; 

37/2016 §2 odst.1 
písm.a) 

kogenerační jednotkou zařízení schopné pracovat v režimu 
kombinované výroby elektřiny a tepla, 

PT  

Článek 2 odst. 38 38) "kogenerační jednotkou malého výkonu" kogenerační jednotka s 
instalovanou kapacitou nižší než 1 MWe; 

37/2016 §2 odst.1 
písm.b) 

kogenerační jednotkou malého výkonu kogenerační jednotka s 
instalovaným elektrickým výkonem nejvýše 1 MW, 

NT   

Článek 2 odst. 39 39) "mikrokogenerační jednotkou" kogenerační jednotka s maximální 
kapacitou nižší než 50 kWe; 

37/2016 
 

§2 odst.1 
písm.c) 

mikrokogenerační jednotkou kogenerační jednotka s instalovaným 
elektrickým výkonem nejvýše 50 kW 

NT   

Článek 2 odst. 40 40) "koeficientem zastavěnosti" poměr mezi podlahovou plochou budov 
a výměrou půdy na daném území; 

  Nerelevantní z hlediska implementace NT   

Článek 2 odst. 41 41) "účinným dálkovým vytápěním a chlazením" soustava dálkového 
vytápění nebo chlazení, která používá alespoň 50 % energie z 
obnovitelných zdrojů, 50 % odpadního tepla, 75 % tepla z kombinované 
výroby tepla a elektřiny nebo 50 % z kombinace této energie a tepla; 

165/2012 
ve znění 
131/2015 

§2 písm.v) účinnou soustavou zásobování tepelnou energií soustava zásobování 
tepelnou energií, do které bylo v předcházejícím kalendářním roce 
dodáno alespoň 50 % tepla z obnovitelných zdrojů, 50 % tepla z 
druhotných zdrojů, 75 % tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny 
nebo 50 % tepla z kombinace uvedených možností. 

NT   

Článek 2 odst. 42 42) "účinným vytápěním a chlazením" varianta vytápění a chlazení, 
která ve srovnání s výchozím scénářem, který odráží situaci, kdy nejsou 
podniknuta žádná opatření, měřitelně snižuje vstupní primární energii 
nezbytnou k dodání jednotky získané energie v rámci příslušných hranic 
systému, a to nákladově efektivním způsobem podle analýzy nákladů a 
přínosů podle této směrnice a při zohlednění energie potřebné k získání, 
přeměně, přepravě a distribuci; 

406/2000 
ve znění 
103/2015 
 

§2 odst.1 
písm.x) 

účinným vytápěním a chlazením způsob vytápění nebo chlazení, který 
nákladově efektivně snižuje množství vstupní primární energie nezbytné 
k dodání jednotky energie do stavby v porovnání s výchozím stavem při 
zohlednění energie potřebné pro získání vstupní primární energie, její 
přeměnu, přepravu a distribuci, 

PT   

  8484     

Článek 2 odst. 43 43) "účinným individuálním vytápěním a chlazením" varianta 
individuální dodávky vytápění a chlazení, která ve srovnání s účinným 
dálkovým vytápěním a chlazením měřitelně snižuje vstupní primární 
energii z neobnovitelných zdrojů nezbytnou k dodání jednotky získané 
energie v rámci příslušných hranic systému nebo vyžaduje stejné 

   Nerelevantní z hlediska transpozice NT   
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Poznámka 
 

množství primární energie z neobnovitelných zdrojů, avšak za nižší 
cenu, při zohlednění energie potřebné k získání, přeměně, přepravě a 
distribuci; 

Článek 2 odst. 44 44) "podstatnou rekonstrukcí" rekonstrukce, jejíž náklady přesáhnou 50 
% investičních nákladů na novou srovnatelnou jednotku; 

406/2000 
ve znění 
103/2015 

§2 odst.1 
písm.y) 

podstatnou rekonstrukcí změna dokončené stavby, jejíž předpokládané 
náklady by přesáhly 50 % investičních nákladů na novou srovnatelnou 
stavbu, 

PT   

Článek 2 odst. 45 45) "agregátorem" poskytovatel služeb reagující na poptávku, který 
kombinuje více krátkodobých zatížení sítě na straně spotřebitelů za 
účelem prodeje či dražby na organizovaných energetických trzích. 

   Nerelevantní z hlediska transpozice NT   

Článek 3 odst. 1 Každý členský stát stanoví orientační vnitrostátní cíl energetické 
účinnosti na základě spotřeby primární energie nebo konečné spotřeby 
energie, úspor primární energie nebo úspor v konečné spotřebě energie 
nebo energetické náročnosti. Členské státy oznámí tyto cíle Komisi v 
souladu s čl. 24 odst. 1 a částí 1 přílohy XIV. Současně vyjádří tyto cíle 
jako absolutní úroveň spotřeby primární energie a konečné spotřeby 
energie v roce 2020, přičemž vysvětlí, jak a na základě jakých údajů 
byly tyto údaje vypočteny. 
Při stanovování těchto cílů členské státy vezmou v úvahu: 
a) skutečnost, že v roce 2020 nesmí být spotřeba primární energie Unie 
vyšší než 1474 Mtoe nebo konečná spotřeba energie vyšší než 1078 
Mtoe; 
b) opatření stanovená touto směrnicí; 
c) opatření k dosažení vnitrostátních cílů úspory energie přijatá podle čl. 
4 odst. 1 směrnice 2006/32/ES; 
d) další opatření na podporu energetické účinnosti v členských státech a 
na úrovni Unie. 
Při stanovování těchto cílů mohou členské státy rovněž zohlednit 
vnitrostátní okolnosti ovlivňující spotřebu primární energie, jako jsou: 
a) nevyužité nákladově efektivní možnosti úspor energie; 
b) vývoj a prognóza HDP; 
c) změny v oblasti dovozu a vývozu energie; 
d) rozvoj všech obnovitelných zdrojů energie, jaderná energie, 
zachycování a ukládání CO2 a 
e) dřívější opatření. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 3 odst. 2 Komise do 30. června 2014 přezkoumá dosažený pokrok a 
pravděpodobnost, že Unie v roce 2020 dosáhne spotřeby primární 
energie nejvýše 1474 Mtoe nebo konečné spotřeby energie nejvýše 1078 
Mtoe. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 3 odst. 3 Při provádění přezkumu uvedeného v odstavci 2 Komise: 
a) sečte vnitrostátní orientační cíle energetické účinnosti oznámené 
členskými státy; 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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b) posoudí, zda lze tento součet cílů považovat za spolehlivý ukazatel 
toho, že Unie jako celek směřuje ke splnění cíle, přičemž zohlední 
hodnocení první výroční zprávy v souladu s čl. 24 odst. 1 a hodnocení 
vnitrostátních akčních plánů energetické účinnosti v souladu s čl. 24 
odst. 2; 
c) zohlední doplňující analýzu vyplývající z: 
i) posouzení pokroku v absolutní spotřebě energie a ve spotřebě energie 
ve vztahu k hospodářské činnosti na úrovni Unie, včetně pokroku v 
účinnosti při dodávkách energie v členských státech, které stanovily své 
vnitrostátní orientační cíle na základě konečné spotřeby energie nebo 
úspor v konečné spotřebě energie, včetně pokroku dosaženého na 
základě dodržování kapitoly III této směrnice těmito členskými státy, 
ii) výsledků modelování v souvislosti s budoucími tendencemi ve 
spotřebě energie na úrovni Unie; 
d) porovná výsledky podle písmen a) až c) s množstvím spotřeby 
energie, které by bylo zapotřebí, aby bylo v roce 2020 dosaženo 
spotřeby primární energie nejvýše 1474 Mtoe nebo konečné spotřeby 
energie nejvýše 1078 Mtoe. 

Článek 4 Členské státy přijmou dlouhodobou strategii za účelem uvolnění investic 
do renovace vnitrostátního fondu obytných a komerčních budov, a to jak 
veřejných tak soukromých. Tato strategie obsahuje: 
a) přehled vnitrostátního fondu budov, založený případně na statistickém 
vzorku; 
b) stanovení nákladově efektivních přístupů k renovacím podle typu 
budovy a klimatického pásma; 
c) politiky a opatření na podporu nákladově efektivních rozsáhlých 
renovací budov, včetně rozsáhlých renovací prováděných v několika 
fázích; 
d) dlouhodobý výhled, podle něhož se může řídit rozhodování fyzických 
osob, stavebního průmyslu a finančních institucí o investicích; 
e) fakticky podložený odhad očekávaných úspor energie a dalších 
přínosů. 
První verze strategie bude zveřejněna do 30. dubna 2014 a poté každé tři 
roky aktualizována a předložena Komisi jako součást vnitrostátního 
akčního plánu energetické účinnosti. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 

§7 odst.4 
písm.e) 

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou 
dále povinni… 
e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky 
vztažnou plochou větší než 1 500 m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto 
budovy do Systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na 
internetových stránkách ministerstva, 

PT  

  8484     

  406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 

§11 odst.1 
písm.b); e); 
g); n)-s) 

Ministerstvo 
b) zpracovává Národní akční plán energetické účinnosti, jehož součástí 
jsou Národní akční plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou 
spotřebou energie a Strategie renovace fondu obytných a komerčních 
budov v České republice 
e) sleduje vývoj účinnosti užití energie a energetické náročnosti budov a 
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působí na snižování její spotřeby a snížení negativních dopadů na 
životní prostředí při nakládání s energií a využívání energie 
z obnovitelných a druhotných zdrojů 
g) zabezpečuje činnosti spojené s poradenstvím, vzděláváním a 
propagací efektivního využívání energie propagací využívání 
obnovitelných a druhotných zdrojů energie, propagací zvyšování 
účinnosti užití energie a energetických služeb, včetně informovanosti 
spotřebitelů o dostupnosti kvalifikačních či certifikačních systémů 
poskytovatelů energetických služeb, 
n) vede Systém monitoringu spotřeby energie, 
o) vede evidenci ministerstva o provedených činnostech energetických 
specialistů, 
p) vede seznam poskytovatelů energetických služeb, 
q) zpracovává a předává Evropské komisi zprávu o pokroku dosaženém 
při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti, 
r) zpracovává a předává Evropské komisi statistické údaje týkající se 
kombinované výroby elektřiny a tepla, 
s) připravuje metodiku vyhodnocování statistických údajů týkajících se 
energetické účinnosti v rámci programů financovaných z veřejných 
prostředků, provádí jejich sběr a zpracování a předává je Evropské 
komisi. 

  8484     

  383/2012 
ve znění 
257/2014 

§7 odst.5 Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a 3 je příjmem státního 
rozpočtu, a není-li stanoveno jinak, je účelově vázán na dodatečné 
financování činností vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů, 
na podporu inovací v průmyslu, na opatření, jejichž cílem je zvýšit 
energetickou účinnost včetně výstavby a rekonstrukce soustav 
zásobování tepelnou energií, snižování energetické náročnosti budov a 
zvyšování účinnosti užití energie v průmyslu a energetice, na podporu 
vědy a výzkumu v oblasti efektivního nakládání se zdroji, na podporu 
úspor energie na straně spotřebitelů, na adaptační opatření, na plnění 
mezinárodních závazků České republiky a rozvojovou pomoc v oblasti 
ochrany klimatu, na náklady spojené s fungováním a správou 
Evropského systému obchodování a správou rejstříku a na podporu 
výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí 
vědecko- technického rozvoje v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů z dopravy, zejména z civilního letectví. 

  

Článek 5 odst. 1 Aniž je dotčen článek 7 směrnice 2010/31/EU, každý členský stát zajistí, 
aby byla počínaje 1. lednem 2014 každoročně renovována 3 % celkové 
podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov ve vlastnictví a v 
užívání jeho ústředních vládních institucí s cílem splnit alespoň 
minimální požadavky na energetickou náročnost, které stanovil na 

406/2000 
ve znění 
103/2015 

§9b odst.3 Systém monitoringu spotřeby energie je neveřejným informačním 
systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o budovách 
vlastněných a užívaných ústředními institucemi o celkové energeticky 
vztažné ploše nad 250 m2 a jejich spotřebě energie. Systém monitoringu 
spotřeby energie vede ministerstvo. Ústřední instituce každoročně 

PT   
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základě článku 4 směrnice 2010/31/EU. 
Tento 3% podíl se vypočte z celkové podlahové plochy budov s 
celkovou užitnou podlahovou plochou nad 500 m2 ve vlastnictví a v 
užívání ústředních vládních institucí dotyčného členského státu, které k 
1. lednu každého roku nesplňují minimální vnitrostátní požadavky na 
energetickou náročnost stanovené podle článku 4 směrnice 2010/31/EU. 
Uvedená prahová hodnota se od 9. července 2015 sníží na 250 m2. 
V případě, že členský stát požaduje, aby se povinnost každoročně 
renovovat 3 % celkové podlahové plochy rozšířila na podlahovou 
plochu budov vlastněných a užívaných správními útvary na úrovni nižší, 
než jsou ústřední vládní instituce, vypočte se 3% podíl z celkové 
podlahové plochy budov s celkovou užitnou plochou nad 500 m2, a 
následně od 9. července 2015 nad 250 m2, ve vlastnictví a v užívání 
ústředních vládních institucí a těchto správních útvarů dotyčného 
členského státu, které k 1. lednu každého roku nesplňují minimální 
vnitrostátní požadavky na energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU. 
Při provádění opatření k rozsáhlé renovaci budov ústředních vládních 
institucí v souladu s prvním pododstavcem se členské státy mohou 
rozhodnout, že vezmou v úvahu budovu jako celek, včetně obvodového 
pláště, zařízení, provozu a údržby. 
Členské státy v případech, kdy je to nákladově efektivní a technicky 
proveditelné, vyžadují, aby prioritou z hlediska opatření v zájmu 
energetické účinnosti byly budovy ústředních vládních institucí s 
nejvyšší energetickou náročností. 

nejpozději do konce prvního čtvrtletí následujícího kalendářního roku 
zadávají způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje do Systému 
monitoringu spotřeby energie. Údaje vedené v Systému monitoringu 
spotřeby energie stanoví prováděcí právní předpis. 

Článek 5 odst. 2 Členské státy mohou rozhodnout, že nestanoví nebo nebudou uplatňovat 
požadavky uvedené v odstavci 1 u těchto kategorií budov: 
a) budovy úředně chráněné jako součást vymezeného prostředí nebo 
vzhledem k jejich zvláštní architektonické nebo historické hodnotě, 
pokud by splnění některých požadavků na minimální energetickou 
náročnost nepřijatelně změnilo jejich charakter nebo vzhled; 
b) budovy ve vlastnictví ozbrojených sil nebo ústředních vládních 
institucí, které slouží účelům národní obrany, s výjimkou jednotlivých 
obytných nebo kancelářských budov pro ozbrojené síly a další 
zaměstnance orgánů národní obrany; 
c) budovy užívané pro bohoslužby a náboženské účely. 

406/2000 
ve znění 
103/2015 

§9b odst.4 Povinnost podle odstavce 3 se nevztahuje na budovy zpravodajských 
služeb, budovy důležité pro obranu státu, které jsou určeny ke 
speciálnímu využití, a budovy, které jsou stanoveny objektem nebo ve 
kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací 
stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné, a na vybrané budovy k zajištění 
bezpečnosti státu, určené vedoucím organizační složky státu, která je s 
nimi příslušná hospodařit nebo je užívá. 

PT   

Článek 5 odst. 3 Renovuje-li členský stát v daném roce více než 3 % celkové podlahové 
plochy budov ústředních vládních institucí, může započítat nadbytek do 
ročního podílu renovace v jakémkoliv ze tří předchozích nebo 
následujících let. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 5 odst. 4 Členské státy mohou do ročního podílu renovace budov ústředních   Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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vládních institucí započítat nové budovy v jejich užívání a vlastnictví, 
které jsou náhradami konkrétních budov ústředních vládních institucí 
zbořených v předchozích dvou letech, nebo budov, které byly prodány, 
zbořeny či vyjmuty z užívání v předchozích dvou letech z důvodu 
intenzivnějšího využívání jiných budov. 

Článek 5 odst. 5 Pro účely odstavce 1 členské státy do 31. prosince 2013 vypracují a 
zpřístupní veřejnosti soupis vytápěných nebo chlazených budov 
ústředních vládních institucí s celkovou užitnou podlahovou plochou 
nad 500 m2, a následně od 9. července 2015 nad 250 m2, kromě budov 
vyňatých na základě odstavce 2. Soupis obsahuje tyto údaje: 

a) podlahovou plochu v m2 a 

b) energetickou náročnost každé budovy či příslušné energetické údaje. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT 2  

Článek 5 odst. 6 Aniž je dotčen článek 7 směrnice 2010/31/EU, mohou členské státy 
zvolit k odstavcům 1 až 5 tohoto článku alternativní přístup a přijmout 
jiná nákladově efektivní opatření, včetně rozsáhlých renovací a opatření 
za účelem změny chování uživatelů, aby do roku 2020 ve způsobilých 
budovách ve vlastnictví a užívání jejich ústředních vládních institucí 
dosáhly takového objemu úspor energie, který se rovná alespoň objemu 
požadovanému v odstavci 1, a každoročně o něm podávají zprávu. 

Pro účely tohoto alternativního přístupu mohou členské státy odhadnout 
úspory energie, jichž by bylo dosaženo uplatněním odstavců 1 až 4, 
použitím vhodných standardních hodnot pro spotřebu energie 
referenčních budov ústředních vládních institucí před renovací a po ní a 
podle odhadů plochy jejich fondu budov. Kategorie referenčních budov 
ústředních vládních institucí jsou typickými budovami fondu těchto 
budov. 

Členské státy, které zvolí alternativní přístup, oznámí Komisi do 31. 
prosince 2013 alternativní opatření, která plánují přijmout, přičemž 
vykáží, jak dosáhnou rovnocenného snížení energetické náročnosti 
budov, které jsou ve vlastnictví jejich ústředních vládních institucí. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 5 odst. 7 Členské státy vybízejí veřejné subjekty, včetně veřejných subjektů na 
regionální a místní úrovni, a subjekty sociálního bydlení, které jsou 
veřejnoprávními subjekty, aby s náležitým ohledem na své příslušné 
pravomoci a správní uspořádání: 

a) přijaly plán energetické účinnosti, samostatný nebo jako součást 
širšího klimatického nebo environmentálního plánu, který bude 
obsahovat konkrétní cíle a opatření v oblasti úspory energie a 

406/2000 
ve znění 
177/2006, 
318/2012 
103/2015 

§5 odst.4 
písm.a), j), 
o) 

 (4) K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze státního 
rozpočtu na: 

a) energeticky úsporná opatření ke zvyšování účinnosti užití energie a 
snižování energetické náročnosti budov včetně rozvoje budov s téměř 
nulovou spotřebou energie, 

j) zavádění systémů hospodaření s energií, průkazu energetické 

PT  
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Poznámka 
 

energetické účinnosti, s ohledem na plnění příkladné úlohy budov 
ústředních vládních institucí podle odstavců 1, 5 a 6; 

b) v rámci provádění tohoto plánu zavedly systém hospodaření s energií, 
včetně energetických auditů; 

c) k financování renovací a provádění plánů na udržení či zvýšení 
energetické účinnosti v dlouhodobém horizontu případně využívaly 
společností poskytujících energetické služby a uzavírání smluv o 
energetických službách. 

náročnosti budov a provádění energetických auditů a energetických 
posudků, 

o) poradenství a propagaci energetických služeb 

 

 

  8484     

Článek 6 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby ústřední vládní instituce nakupovaly pouze 
výrobky, služby a budovy s vysokou energetickou účinností, je-li to v 
souladu s nákladovou efektivností, ekonomickou proveditelností, s 
udržitelností v širším smyslu, technickou způsobilostí, jakož i 
dostatečnou hospodářskou soutěží, jak je uvedeno v příloze III. 

Povinnost stanovená v prvním pododstavci se vztahuje na zakázky na 
nákup výrobků, služeb a budov veřejnými subjekty, jedná-li se o 
zakázky v hodnotě rovnající se alespoň prahovým hodnotám 
stanoveným v článku 7 směrnice 2004/18/ES. 

406/2000 
ve znění 
103/2015 

§9b odst.1 a 
odst.2 

§ 9b  
Hospodárné užití energie ústředními institucemi  
(1) V případě nadlimitních veřejných zakázek ústředních institucí na 
dodávky nebo na služby musí zadavatel stanovit zvláštní technické 
podmínky, kterými jsou  
a) pro dodávky výrobku spojeného se spotřebou energie, na který se 
vztahují požadavky na označování energetickými štítky, nejvyšší 
dostupná třída energetické účinnosti stanovená podle přímo 
použitelných předpisů Evropské unie o požadavcích na označování 
energetickými štítky,  
b) pro dodávky výrobku spojeného se spotřebou energie, na který se 
vztahují požadavky na ekodesign, pokud zároveň nespadá pod písmeno 
a), nejvyšší dostupná účinnost užití energie stanovená podle přímo 
použitelných předpisů Evropské unie o požadavcích na ekodesign,  
c) pro kancelářské přístroje vymezené Rozhodnutím Rady 2013/107/EU 
ze dne 13. listopadu 2012, o podpisu a uzavření Dohody mezi vládou 
Spojených států amerických a Evropskou unií o koordinaci programů 
označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky, 
minimální účinnost užití energie podle přílohy C této dohody,  
d) pro pneumatiky vymezené nařízením Evropského parlamentu a rady 
č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009, o označování pneumatik s 
ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry, nejvyšší třída 
palivové účinnosti podle tohoto nařízení,  
e) pro nákup nového zboží vymezeného v písmenech a) až d) pro účel  
zakázky na služby, nákup zboží splňujícího podmínky podle písmen a) 
až d),  
f) pro dodávky budov s výjimkou dodávky budov za účelem větší změny 
dokončené budovy nebo demolice nebo dodávky budov, které jsou 
kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v 
památkové rezervaci nebo památkové zóně, úsporná klasifikační třída 
energetické náročnosti budov a  

PT  
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Poznámka 
 

g) pro nájem budov lepší než méně úsporná klasifikační třída 
energetické náročnosti budov.  
(2) Zvláštní technické podmínky podle odstavce 1 se uplatní, pokud jsou 
nákladově efektivní a zároveň jsou v souladu s pravidly hospodářské 
soutěže. Nákladovou efektivitou se v případě zboží rozumí určení 
poměru mezi náklady a přínosy spojenými s užíváním zboží podle 
odstavce 1 s nejvyšší účinností ve srovnání s užíváním takového zboží s 
nižší účinností a v případě budov určení poměru mezi náklady a přínosy 
spojenými s užíváním budov podle odstavce 1 s nižší náročností ve 
srovnání s užíváním takové budovy s vyšší náročností. 

  134/2016 
 

§ 25 Nadlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná 
hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením 
vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie4). Nadlimitní 
veřejnou zakázku zadává zadavatel v nadlimitním režimu podle části 
čtvrté, pokud není zadávána podle části páté až sedmé, nebo u ní 
zadavatel neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení. 

  

Článek 6 odst. 2 2. Povinnost stanovená v odstavci 1 se na zakázky ozbrojených sil 
vztahuje pouze v takovém rozsahu, kdy její použití nebude v rozporu s 
podstatou a hlavními cíli činností ozbrojených sil. Uvedená povinnost se 
nevztahuje na zakázky na dodávky vojenského vybavení ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. 
července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na 
stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a 
bezpečnosti [24]. 

134/2016 § 191 (1) Při zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti 
zadavatel není oprávněn použít výjimku podle ustanovení § 29 písm. a), 
c), d), g), i) a k) až r). 
  
(2) Zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejné zakázky v 
oblasti obrany nebo bezpečnosti, jestliže  
a) jsou zadávány v rámci programů spolupráce ve výzkumu a vývoji44), 
jež společně provádějí Česká republika a alespoň další členský stát při 
vývoji nového výrobku, a případně i v pozdějších fázích celého či části 
životního cyklu tohoto výrobku; při uzavírání smluv o těchto 
programech spolupráce pouze mezi Českou republikou a jinými 
členskými státy sdělí Česká republika Evropské komisi podíl nákladů na 
výzkum a vývoj na celkových nákladech daného programu, sdílení 
nákladů a rovněž zamýšlený případný podíl na nákupech jednotlivých 
členských států, 
  
b) v době nasazení ozbrojených složek České republiky mimo území 
Evropské unie operační potřeby vyžadují, aby byly zadány dodavatelům 
umístěným v oblasti těchto operací,  
c) jsou zadávány veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a) vládě 
nebo místní správě jiného státu a jejich předmětem jsou 
1. dodávky vojenského či citlivého materiálu, 
2. stavební práce či služby přímo související s dodávkami podle bodu 1, 
3. stavební práce či služby pro výhradně vojenské účely, nebo 
4. citlivé stavební práce či citlivé služby,  
d) jejich předmětem jsou finanční služby s výjimkou pojišťovacích 
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služeb,  
e) jsou zadávány pro účely zpravodajských činností zpravodajských 
služeb,  
f) jsou zadávány podle zvláštních pravidel stanovených mezinárodní 
smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a jiným než členským 
státem, nebo  
g) se jejich zadávání řídí zvláštními pravidly mezinárodní organizace, 
která provádí nákupy pro své vlastní účely, nebo které musí být 
zadávány členskými státy v souladu s uvedenými pravidly. 

Článek 6 odst. 3 3. Členské státy vybízejí veřejné subjekty, včetně veřejných subjektů na 
regionální a místní úrovni, aby s náležitým ohledem na své příslušné 
pravomoci a správní uspořádání následovaly příkladné úlohy jejich 
ústředních vládních institucí a nakupovaly pouze výrobky, služby a 
budovy s vysokou energetickou účinností. Členské státy vybízejí veřejné 
subjekty, aby při vypisování veřejných zakázek na poskytování služeb s 
významným energetickým obsahem zvážily možnost uzavření 
dlouhodobých smluv o energetických službách, které by zajišťovaly 
dlouhodobé úspory energie. 

406/2000 
ve znění 
103/2015 

§ 9b odst. 1 
a odst. 2 

Hospodárné užití energie ústředními institucemi  
(1) V případě veřejných zakázek ústředních institucí na dodávky nebo na 
služby musí zadavatel stanovit zvláštní technické podmínky, kterými 
jsou  
a) pro dodávky výrobku spojeného se spotřebou energie, na který se 
vztahují požadavky na označování energetickými štítky, nejvyšší 
dostupná třída energetické účinnosti stanovená podle přímo 
použitelných předpisů Evropské unie o požadavcích na označování 
energetickými štítky,  
b) pro dodávky výrobku spojeného se spotřebou energie, na který se 
vztahují požadavky na ekodesign, pokud zároveň nespadá pod písmeno 
a), nejvyšší dostupná účinnost užití energie stanovená podle přímo 
použitelných předpisů Evropské unie o požadavcích na ekodesign,  
c) pro kancelářské přístroje vymezené Rozhodnutím Rady 2013/107/EU 
ze dne 13. listopadu 2012, o podpisu a uzavření Dohody mezi vládou 
Spojených států amerických a Evropskou unií o koordinaci programů 
označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky, 
minimální účinnost užití energie podle přílohy C této dohody,  
d) pro pneumatiky vymezené nařízením Evropského parlamentu a rady 
č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009, o označování pneumatik s 
ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry, nejvyšší třída 
palivové účinnosti podle tohoto nařízení,  
e) pro nákup nového zboží vymezeného v písmenech a) až d) pro účel  
zakázky na služby, nákup zboží splňujícího podmínky podle písmen a) 
až d),  
f) pro dodávky budov s výjimkou dodávky budov za účelem větší změny 
dokončené budovy nebo demolice nebo dodávky budov, které jsou 
kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v 
památkové rezervaci nebo památkové zóně, úsporná klasifikační třída 
energetické náročnosti budov a  
g) pro nájem budov lepší než méně úsporná klasifikační třída 
energetické náročnosti budov.  
(2) Zvláštní technické podmínky podle odstavce 1 se uplatní, pokud jsou 
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nákladově efektivní a zároveň jsou v souladu s pravidly hospodářské 
soutěže. Nákladovou efektivitou se v případě zboží rozumí určení 
poměru mezi náklady a přínosy spojenými s užíváním zboží podle 
odstavce 1 s nejvyšší účinností ve srovnání s užíváním takového zboží s 
nižší účinností a v případě budov určení poměru mezi náklady a přínosy 
spojenými s užíváním budov podle odstavce 1 s nižší náročností ve 
srovnání s užíváním takové budovy s vyšší náročností. 

Článek 6 odst. 4 4. Aniž je dotčen odstavec 1, mohou členské státy při nákupu balíčku 
výrobků, na nějž se jako na celek vztahuje akt v přenesené pravomoci 
přijatý na základě směrnice 2010/30/EU, vyžadovat, aby úhrnná 
energetická účinnost měla přednost před energetickou účinností 
jednotlivých výrobků tohoto balíčku, a to nákupem balíčku výrobků, 
který vyhovuje kritériu příslušnosti do nejvyšší třídy energetické 
účinnosti. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 7 odst. 1 1. Každý členský stát vytvoří systém povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento systém zajistí, aby distributoři energie nebo 
maloobchodní prodejci energie působící na území členského státu, kteří 
byli určeni jako povinné strany v odstavci 4, dosáhli kumulativního cíle 
v oblasti úspor energie u konečných zákazníků do 31. prosince 2020, 
aniž je dotčen odstavec 2. 

Tento cíl odpovídá alespoň tomu, aby všichni distributoři energie nebo 
všichni maloobchodní prodejci energie každý rok od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 dosáhli nových úspor ve výši 1,5 % objemu ročního 
prodeje energie konečným zákazníkům, který se vypočte na základě 
průměrného prodeje během tří posledních let před 1. lednem 2013. Z 
tohoto výpočtu lze částečně nebo úplně vyjmout objem prodeje energie 
využívané při přepravě. 

Členské státy rozhodnou, jak má být vypočtené množství nových úspor 
podle druhého pododstavce rozvrženo v průběhu tohoto období. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 7 odst. 2 
až 12 

2. S výhradou odstavce 3 může každý členský stát: 

a) provést výpočet požadovaný v odst. 1 druhém pododstavci pomocí 
těchto hodnot: 1 % v letech 2014 a 2015; 1,25 % v letech 2016 a 2017; 
1,5 % v letech 2018, 2019 a 2020; 

b) z výpočtu úplně nebo částečně vyjmout objem prodeje energie 
využívané při průmyslových činnostech uvedených v příloze I směrnice 
2003/87/ES; 

c) umožnit, aby do objemu úspor energie požadovaných v odstavci 1 

  Nerelevantní z hlediska implementace. 
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byly započteny úspory energie dosažené v odvětvích přeměny, 
distribuce a přenosu či přepravy energie, včetně infrastruktury pro 
účinné dálkové vytápění a chlazení, v důsledku provedení požadavků 
stanovených v čl. 14 odst. 4 a odst. 5 písm. b) a čl. 15 odst. 1 až 6 a 9 a 

d) započítat do objemu úspor energie požadovaných v odstavci 1 úspory 
energie v důsledku individuálních opatření nově zavedených od 31. 
prosince 2008, jejichž dopad bude pokračovat i v roce 2020 a lze je 
změřit a ověřit. 

3. Použití odstavce 2 nesmí vést ke snížení objemu úspor energie podle 
odstavce 1 o více než 25 %. Členské státy, které využijí odstavce 2, to 
oznámí Komisi do 5. června 2014 včetně toho, které prvky uvedené v 
odstavci 2 mají být použity, a včetně výpočtu prokazujícího jejich dopad 
na objem úspor energie podle odstavce 1. 

4. Aniž je dotčen výpočet úspor energie uvedený v odst. 1 druhém 
pododstavci, každý členský stát za účelem odst. 1 prvního pododstavce a 
na základě objektivních a nediskriminačních kritérií určí povinné strany 
mezi distributory energie nebo maloobchodními prodejci energie 
působícími na jeho území a může zahrnout distributory pohonných hmot 
nebo maloobchodní prodejce pohonných hmot působící na jeho území. 
Objemu úspor energie nutných ke splnění dané povinnosti dosáhnou 
povinné strany u konečných zákazníků, určených případně členským 
státem, nezávisle na výpočtu podle odstavce 1, nebo pokud tak členské 
státy rozhodnou, prostřednictvím certifikovaných úspor dosažených 
jinými subjekty, jak je popsáno v odst. 7 písm. b). 

5. Objem úspor energie vyžadovaný od každé povinné strany vyjádří 
členské státy v ukazatelích konečné spotřeby nebo spotřeby primární 
energie. Metoda zvolená pro vyjádření požadovaného objemu úspor 
energie se používá také pro výpočet úspor hlášených povinnými 
stranami. Použijí se převodní koeficienty uvedené v příloze IV. 

6. Členské státy zajistí, aby úspory na základě odstavců 1, 2 a 9 tohoto 
článku a čl. 20 odst. 6 byly vypočteny v souladu s body 1 a 2 přílohy V. 
Zavedou systémy měření, kontroly a ověřování, v jejichž rámci se ověří 
alespoň statisticky významná část a reprezentativní vzorek opatření ke 
zvýšení energetické účinnosti zavedených povinnými stranami. Toto 
měření, kontrola a ověřování se provádí nezávisle na povinných 
stranách. 

7. V rámci systému povinného zvyšování energetické účinnosti členské 
státy mohou: 
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a) zahrnout do povinných úspor, jež stanoví, požadavky v sociální 
oblasti, například tím, že budou vyžadovat, aby část opatření v zájmu 
energetické účinnosti byla prováděna přednostně v domácnostech 
postižených energetickou chudobou nebo v oblasti sociálního bydlení; 

b) povolit povinným stranám, aby započetly do svého povinného plnění 
certifikované úspory energie dosažené poskytovateli energetických 
služeb nebo jinými třetími stranami, včetně případů, kdy povinné strany 
podporují opatření prováděná jinými státem schválenými subjekty nebo 
orgány veřejné správy, která mohou nebo nemusí zahrnovat formální 
partnerství a mohou být kombinována s jinými zdroji financí. V případě 
takového povolení členské státy zajistí, aby byl zaveden schvalovací 
postup, který bude jasný, transparentní a otevřený všem účastníkům trhu 
a jehož cílem bude minimalizace nákladů spojených s certifikací; 

c) povolit povinným stranám započítávat úspory dosažené v daném roce 
tak, jako by byly místo toho dosaženy v kterémkoli ze čtyř předchozích 
nebo tří následujících let. 

8. Členské státy jednou ročně zveřejní úspory energie dosažené každou z 
povinných stran nebo každou podskupinou povinných stran a celkem v 
rámci tohoto systému. 

Členské státy zajistí, aby povinné strany na žádost poskytly: 

a) souhrnné statistické údaje o svých konečných zákaznících 
(signalizující významné změny oproti dříve předloženým údajům) a 

b) aktuální údaje o spotřebě konečných zákazníků, případně včetně 
profilů zatížení, segmentace zákazníků a zeměpisné polohy zákazníků, 
přičemž musí být zachována integrita a důvěrnost informací soukromého 
rázu či informací obchodně citlivých, v souladu s platnými právem Unie. 

Tuto žádost lze uplatnit nejvýše jednou ročně. 

9. Alternativně k vytvoření systému povinného zvyšování energetické 
účinnosti se mohou členské státy rozhodnout, že za účelem dosažení 
úspor energie u konečných zákazníků přijmou jiná politická opatření, 
pokud tato politická opatření splňují kritéria stanovená v odstavcích 10 a 
11. Roční objem nových úspor energie dosažený prostřednictvím tohoto 
přístupu musí odpovídat objemu nových úspor energie požadovanému v 
odstavcích 1, 2 a 3. Je-li zachována rovnocennost, mohou členské státy 
kombinovat povinné systémy s alternativními politickými opatřeními, 
včetně vnitrostátních programů energetické účinnosti. 
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Politická opatření uvedená v prvním pododstavci mohou zahrnovat níže 
uvedená politická opatření nebo jejich kombinace, nejsou na ně však 
omezena: 

a) daně z energie nebo CO2, jejichž výsledkem je snížení spotřeby 
energie u konečného uživatele; 

b) systémy a nástroje financování nebo daňové pobídky, které vedou k 
uplatňování energeticky účinných technologií nebo metod a jejichž 
výsledkem je snížení spotřeby energie u konečného uživatele; 

c) regulační opatření nebo dobrovolné dohody, které vedou k 
uplatňování energeticky účinných technologií nebo metod a jejichž 
výsledkem je snížení spotřeby energie u konečného uživatele; 

d) standardy a normy, jejichž účelem je zvýšení energetické účinnosti 
výrobků a služeb, včetně budov a vozidel, vyjma případů, kdy jsou v 
členských státech povinné a platné na základě práva Unie; 

e) označování energetickými štítky, s výjimkou případů, které jsou v 
členských státech povinné a platné na základě práva Unie; 

f) odborná příprava a vzdělávání, včetně programů v oblasti 
energetického poradenství, které vedou k uplatňování energeticky 
účinných technologií nebo metod a jejichž výsledkem je snížení 
spotřeby energie u konečného uživatele. 

Členské státy oznámí Komisi do 5. prosince 2013 politická opatření, 
která plánují přijmout pro účely prvního pododstavce a čl. 20 odst. 6, na 
základě rámce stanoveného v bodě 4 přílohy V, a vykáží, jakým 
způsobem požadovaného objemu úspor dosáhnou. V případě politických 
opatření uvedených ve druhém pododstavci a v čl. 20 odst. 6 musí toto 
oznámení ukázat, jak jsou splněna kritéria podle odstavce 10. V případě 
jiných politických opatření, než která jsou uvedena ve druhém 
pododstavci nebo v čl. 20 odst. 6, členské státy objasní, jak bude 
dosaženo rovnocenné úrovně úspor, sledování a ověřování. Komise 
může navrhnout změnu těchto opatření do tří měsíců od obdržení 
oznámení. 

10. Aniž je dotčen odstavec 11, platí pro politická opatření přijatá podle 
odst. 9 druhého pododstavce a čl. 20 odst. 6 tato kritéria: 

a) politická opatření stanoví do 31. prosince 2020 alespoň dvě 
přechodná období a vedou k dosažení úrovně cílů stanovené v odstavci 
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1; 

b) odpovědnost každé pověřené strany, zúčastněné strany nebo 
prováděcího veřejného orgánu, podle toho, co je relevantní, je 
definována; 

c) úspory energie, jichž má být dosaženo, jsou určeny transparentním 
způsobem; 

d) objem úspor energie, které jsou vyžadovány nebo kterých má být 
dosaženo prostřednictvím politického opatření, se vyjadřují jako 
konečná spotřeba energie nebo spotřeba primární energie a za použití 
převodních koeficientů stanovených v příloze IV; 

e) úspory energie se vypočítají za použití metod a zásad uvedených v 
bodech 1 a 2 přílohy V; 

f) úspory energie se vypočítají za použití metod a zásad uvedených v 
bodě 3 přílohy V; 

g) je-li to proveditelné, poskytnou zúčastněné strany každoroční zprávu 
o dosažených úsporách energie a zveřejní ji; 

h) je zajištěno sledování výsledků a jsou stanovena vhodná opatření, 
není-li pokrok uspokojivý; 

i) je zaveden systém kontroly, který zahrnuje i nezávislé ověření 
statisticky významné části opatření ke zvýšení energetické účinnosti, a 

j) každoročně se zveřejňují údaje o ročním vývoji úspor energie. 

11. Členské státy zajistí, aby daně uvedené v odst. 9 druhém pododstavci 
písm. a) splňovaly kritéria uvedená v odst. 10 písm. a), b), c), d), f), h) a 
j). 

Členské státy zajistí, aby regulační opatření a dobrovolné dohody 
uvedené v odst. 9 druhém pododstavci písm. c) splňovaly kritéria 
uvedená v odst. 10 písm. a), b), c), d), e), g), h), i) a j). 

Členské státy zajistí, aby ostatní politická opatření uvedená v odst. 9 
druhém pododstavci a vnitrostátní fondy pro energetickou účinnost 
uvedené v čl. 20 odst. 6 splňovaly kritéria uvedená v odst. 10 písm. a), 
b), c), d), e), h), i) a j). 

12. Členské státy zajistí, aby nedocházelo k dvojímu započítání úspor 
energie v případech, kdy se dopady politických opatření nebo 
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individuálních opatření překrývají. 

Článek 8 odst. 1 1. Členské státy prosazují, aby všichni koneční zákazníci měli přístup k 
energetickým auditům, které mají vysokou kvalitu, jsou nákladově 
efektivní a 

a) jsou prováděny nezávisle kvalifikovanými nebo akreditovanými 
odborníky na základě kvalifikačních kritérií nebo 

b) jsou prováděny a kontrolovány nezávislými orgány v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy. 

Energetické audity ve smyslu prvního pododstavce mohou být 
prováděny vnitropodnikovými odborníky nebo energetickými auditory 
za předpokladu, že dotyčný členský stát má vytvořen systém za účelem 
zajištění a kontroly jejich kvality, zahrnující případně i každoroční 
náhodný výběr alespoň statisticky významného procentního podílu ze 
všech energetických auditů, které provádějí. 

Za účelem zajištění vysoké kvality energetických auditů a systémů 
hospodaření s energií členské státy pro energetické audity zavedou 
transparentní a nediskriminační minimální kritéria založená na zásadách 
stanovených v příloze VI. 

Energetické audity nesmějí obsahovat ustanovení, která by bránila 
předávání nálezů auditu kterémukoli kvalifikovanému či 
akreditovanému poskytovateli energetických služeb, jestliže zákazník 
nemá námitky. 

406/2000 
ve znění 
318/2012  

§10 odst.1 Energetickým specialistou je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění 
uděleného ministerstvem k 
a) zpracování energetického auditu a energetického posudku, 
b) zpracování průkazu, 
c) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, 
nebo 
d) provádění kontroly klimatizačních systémů. 

PT  

  8484     

  406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 

§10 odst.6, 7 Energetický specialista je povinen 
a) předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné 
energie a zprávu o kontrole klimatizačního systému, průkaz, energetický 
audit a energetický posudek vlastníkovi budovy, společenství vlastníků 
jednotek nebo nájemci budovy,  
b) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické 
nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním 
činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a; získané skutečnosti nesmí použít ke 
svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby; zprostit 
energetického specialistu mlčenlivosti může pouze fyzická nebo 
právnická osoba, která zadala energetickému specialistovi provedení 
činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a, ministerstvo v případě § 10b, nebo 
stanoví-li tak zvláštní právní předpis,  
c) opatřit energetický audit, energetický posudek, průkaz nebo zprávu o 
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kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie nebo zprávu o 
kontrole klimatizačního systému vlastnoručním podpisem, svým 
jménem, číslem dokumentu vygenerovaným z evidence ministerstva o 
provedených činnostech energetického specialisty a číslem oprávnění 
uděleným ministerstvem a datem zpracování; evidenční číslo 
energetického specialisty nesmí být používáno na jiných než na výše 
uvedených dokumentech,  
d) průběžně předávat způsobem umožňujícím dálkový přístup do 
evidence ministerstva o provedených činnostech energetických 
specialistů údaje týkající se energetického auditu, energetického 
posudku, průkazu, zprávy o kontrolách kotlů a příslušných rozvodů 
tepelné energie a zprávy o kontrolách klimatizačních systémů,  
e) předkládat na vyžádání ministerstvu nebo Státní energetické inspekci 
dokumenty a informace vztahující se k činnostem podle § 6a, 7a, 9 a 9a 
a zpracovaným zprávám o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů 
tepelné energie, k zpracovaným kontrolám klimatizačních systémů, k 
zpracovaným průkazům a k zpracovaným energetickým auditům a 
energetickým posudkům,  
f) v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného 
zpracovávat energetický audit a energetický posudek, být pojištěn pro 
případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl 
úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; pojištění musí 
trvat po celou dobu výkonu činnosti,  
g) neprovádět činnost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud 
1. je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo má 
majetkovou účast v právnické osobě nebo fyzické osobě, která je 
vlastníkem nebo provozovatelem kotlů, rozvodů tepelné energie, 
klimatizačních systémů, budovy nebo její části nebo energetického 
hospodářství, které jsou předmětem kontroly nebo na které zpracovává 
energetický audit, energetický posudek nebo průkaz, nebo 
2. je osobou blízkou6g) k osobám podle bodu 1,  
h) absolvovat přezkušování podle § 10a,  
i) zpracovávat příslušné dokumenty v souladu s ustanovením § 6a odst. 
3 a 5, § 7a odst. 4 a 6, § 9 odst. 2 § 9 odst. 3 a 5 a § 9a odst. 3 a 5 a 
podklady pro jejich zpracování uchovávat po dobu 5 let. 
(7) Energetický specialista je dále povinen absolvovat pravidelné 
průběžné aktualizační odborné vzdělávání podle § 10a (dále jen 
„průběžné vzdělávání“); součástí této povinnosti je podání žádosti o 
absolvování průběžného vzdělávání ministerstvu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup nejpozději 3 měsíce před uplynutím 3 let 
od termínu udělení oprávnění nebo od termínu absolvování posledního 
průběžného vzdělávání. 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  8484     

  406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 

§10c odst.2 Údaje ze seznamu energetických specialistů podle odstavce 1 jsou 
veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva 

  

  8484     

  406/2000 
ve znění  
103/2015 

§10a odst.4 
písm.a) 

Přezkušování 
a)  se provádí na základě výzvy Státní energetické inspekce před 
zkušební komisí jmenovanou Státní energetickou inspekcí, a to 
1. na návrh ministerstva v případě neúspěšného absolvování písemného 
odborného testu podle odstavce 2 písm. c), nebo 
2. z vlastního podnětu v případě opakovaného spáchání správního 
deliktu podle § 12 odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 4 nebo podle § 12a 
odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 4; správní delikt je spáchán 
opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o 
uložení pokuty za správní delikt nabylo právní moci, byl znovu spáchán 
některý z těchto správních deliktů, 
 

  

  8484     

  406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 

§9 odst.4 
písm.a) 
 

Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo 
vlastníka budovy nebo energetického hospodářství v případě, že pro ně 
nastala povinnost zpracovat audit podle odstavce 1, jsou a) předložit na 
vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní energetické 
inspekci, 

  

  8484     

  480/2012 
ve znění 
309/2016 

§4 odst.3  Popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu obsahuje údaje o 
a) předmětu energetického auditu, a to 
1. charakteristiku hlavních činností předmětu energetického auditu, 
2. popis technických zařízení, systémů a budov, které jsou předmětem 
energetického auditu, 
3. situační plán, 
b) energetických vstupech za předcházející 3 roky včetně průměrných 
hodnot, které se získají z účetních dokladů; vzor tabulkového zpracování 
základních údajů o energetických vstupech je uveden v příloze č. 2 k 
této vyhlášce, 
c) vlastních zdrojích energie, jejichž základní technické ukazatele jsou 
uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce; součástí těchto údajů je roční 
bilance výroby energie z vlastních zdrojů energie, 
d) rozvodech energie; požadované údaje se zjišťují pro hlavní rozvody s 
následujícími informacemi 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

1. pro rozvod tepla a chladu se uvede druh, jeho délka, kapacita, průměr, 
provedení, stáří a technický stav, tloušťka a stav tepelné izolace, 
2. pro všechny rozvody energie se uvedou schémata energetických 
rozvodů, zhodnotí se jejich stav a vybavenost měřením a stanoví se 
energetické toky v jednotlivých úsecích, 
e) významných spotřebičích energie, kterými jsou údaje o druhu 
spotřebiče, energetickém příkonu, ročních provozních hodinách a 
způsobu regulace, 
f) tepelně technických vlastnostech budov a 
g) systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 
50001 - Systém managementu hospodaření s energií - Požadavky s 
návodem na použití z ledna 2012. 
 

  480/2012 
ve znění 
309/2016 

§4 odst.4 Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu obsahuje 
a) vyhodnocení účinnosti užití energie 
1. ve zdrojích energie, 
2. v rozvodech tepla a chladu, 
3. ve významných spotřebičích energie, 
b) vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí 
budov, 
c) vyhodnocení úrovně systému managementu hospodaření s energií a 
d) celkovou energetickou bilanci, jejíž tabulkové zpracování je uvedeno 
v bodu 1. přílohy č. 4 k této vyhlášce. 

  

  480/2012 
ve znění 
309/2016 

§5 odst.1 Návrhy jednotlivých opatření ke zvýšení účinnosti užití energie obsahují 
a) název a popis opatření, 
b) roční úspory energie v MWh/rok a porovnání úspor energie se stavem 
před realizací navrhovaného opatření, 
c) náklady na realizaci navrhovaného opatření a 
d) průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok a porovnání 
průměrných ročních provozních nákladů se stavem před realizací 
navrhovaného opatření. 
(2) Z návrhů jednotlivých opatření uvedených v odstavci 1 se navrhnou 
nejméně dvě varianty, z nichž každá navržená varianta obsahuje 
a) popis navrhovaných opatření, ze kterých je navrhovaná varianta 
složena, a to 
1. roční úspory energie v MWh/rok a porovnání úspor energie se stavem 
před realizací navrhované varianty, 
2. investiční náklady na realizaci navrhované varianty, 
3. průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok a porovnání 
průměrných ročních provozních nákladů se stavem před realizací 
navrhované varianty, 
b) ekonomické vyhodnocení navržených variant, které se provede 
způsobem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce, 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

c) ekologické vyhodnocení navržených variant, které se provede 
způsobem uvedeným v příloze č. 6 k této vyhlášce, 
d) stanovení okrajových podmínek a 
e) celkovou energetickou bilanci navržených variant, jejíž tabulkové 
zpracování je uvedeno v bodu 2. přílohy č. 4 k této vyhlášce. 
(3) Výběr optimální varianty se provede 
a) na základě výsledků ekonomického vyhodnocení v tisících Kč/rok s 
ohledem na velikost úspory energie v MWh/rok a ekologického 
vyhodnocení, nebo 
b) podle kritérií dotačních programů. 

       

Článek 8 odst. 2 2. Členské státy vypracují programy, jejichž cílem bude stimulovat malé 
a střední podniky, aby energetické audity absolvovaly a následně 
realizovaly doporučení v těchto auditech uvedená. 

Členské státy mohou na základě transparentních a nediskriminačních 
kritérií a aniž jsou dotčeny právní předpisy Unie upravující poskytování 
státní podpory, vytvořit systémy podpory pro malé a střední podniky, a 
to i v případě, že uzavřely dobrovolné dohody, s cílem hradit náklady na 
energetický audit a na provádění vysoce nákladově efektivních 
doporučení uvedených v energetických auditech v případě, že dojde k 
uskutečnění navrhovaných opatření. 

406/2000 
ve znění 
177/2006 
393/2007 
165/2012 
318/2012 
103/2015 

§5 odst.4 
písm.j) a k) 

K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze státního 
rozpočtu na 
j) zavádění systémů hospodaření s energií, průkazu energetické 
náročnosti budov a provádění energetických auditů a energetických 
posudků, 
k) pobídky malý a středním podnikatelům18) vyrábějícím výrobky 
spojené se spotřebou energie k zavádění nových postupů vedoucích ke 
splnění požadavků na ekodesign, 

PT  

  8484     

Článek 8 odst. 3 3. Členské státy rovněž vypracují programy zaměřené na informování 
domácností o přínosech těchto auditů prostřednictvím vhodných 
poradenských služeb. 

Členské státy podporují programy odborné přípravy v zájmu kvalifikace 
energetických auditorů, čímž napomohou dostatečné dostupnosti 
odborníků. 

406/2000 
ve znění 
103/2015 

§5 odst.4 
písm.m)  
 

K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze státního 
rozpočtu na 
m) podporu informování domácností o přínosech energetických auditů, 
průkazů energetické náročnosti a energetických posudků, 
 
 

PT   

  8484     

Článek 8 odst. 4 4. Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními 
podniky, musely absolvovat energetický audit provedený nezávisle a 
nákladově efektivním způsobem kvalifikovanými nebo akreditovanými 
odborníky nebo provedený a kontrolovaný nezávislými orgány v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy do 5. prosince 2015 a 

406/2000 
ve znění 
103/2015 

§9 odst.2 Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen 
zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství 
energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 
roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden 
a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií 
podle české harmonizované normy upravující systém managementu 

PT 
 

 

                                                 
18) Hlava I přílohy doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků, Úřední věstník L 124, 20. 5. 2003, s.36. 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

alespoň každé čtyři roky od data předchozího energetického auditu. hospodaření s energií19) nebo má zaveden a akreditovanou osobou 
certifikován systém environmentálního řízení podle české 
harmonizované normy upravující systémy environmentálního 
managementu20), který zahrnuje energetický audit. 
 
19) ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií. 
20) ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu. 
 

  8484     

  406/2000 
ve znění 
103/2015 

Čl. II zákona 
103/2015 
Přechodná 
ustanovení 
bod 5 

Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen 
zpracovat energetický audit podle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 5. prosince 
2015, pokud nemá platný energetický audit, který byl zpracován v 
období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; v tom případě 
se takový energetický audit považuje za energetický audit podle tohoto 
zákona. 

  

  8484     

Článek 8 odst. 5 5. Energetické audity se považují za splňující požadavky odstavce 4, 
jsou-li prováděny nezávisle na základě minimálních kritérií založených 
na zásadách stanovených v příloze VI a jsou-li prováděny na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi organizacemi zúčastněných stran 
a pověřeným orgánem a podléhajících dohledu příslušného členského 
státu nebo jiných subjektů, jimž příslušné orgány svěřily danou 
odpovědnost, nebo Komise. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 

§ 9 odst. 3  Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy 
nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován, a musí  
a) být zpracován pouze  
1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), 
nebo  
2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k 
výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu 
Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního 
předpisu5a),  
b) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně. 

PT  

  8484     

Článek 8 odst. 6 6. Od požadavků odstavce 4 jsou osvobozeny podniky, které nejsou 
malými a středními podniky a které zavádějí systém hospodaření s 
energií nebo systém environmentálního řízení certifikovaný nezávislým 
orgánem podle příslušných evropských či mezinárodních norem, pokud 
členské státy zajistí, že příslušný systém řízení zahrnuje energetický 
audit na základě minimálních kritérií založených na zásadách 
stanovených v příloze VI. 

406/2000 
ve znění 
103/2015 

§9 odst.2  
 Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen 

zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství 
energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 
roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden 
a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle 
české harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií19)nebo má zaveden a akreditovanou osobou 
certifikován systém environmentálního řízení podle české 
harmonizované normy upravující systémy environmentálního 
managementu20), který zahrnuje energetický audit. 
___________ 

PT  
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Poznámka 
 

19) ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření 
s energií. 

20) ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního 
managementu.“. 

 
  8484  

 
  

Článek 8 odst. 7 7. Energetické audity mohou probíhat samostatně nebo mohou být 
součástí širšího environmentálního auditu. Členské státy mohou 
požadovat, aby součástí energetického auditu bylo posouzení technické 
a ekonomické proveditelnosti připojení ke stávající nebo plánované síti 
dálkového vytápění nebo chlazení. 

Aniž jsou dotčeny právní předpisy Unie upravující poskytování státní 
podpory, mohou členské státy zavést systémy pobídek a podpor pro 
provádění doporučení uvedených v energetických auditech a podobných 
opatření. 

406/2000 
ve znění 
103/2015 

§9a odst.1 
písm.c) a d) 

c) posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla pro uspokojení 
ekonomicky odůvodněné poptávky po teple včetně kombinované výroby 
elektřiny a tepla a připojení zařízení minimálně na soustavu zásobování 
tepelnou energií, která se nachází do vzdálenosti 1000 metrů od zdroje 
tepelné energie, v případě výstavby nového nebo podstatné rekonstrukce 
stávajícího průmyslového provozu o celkovém tepelném příkonu nad 20 
MW, které produkuje odpadní teplo o využitelné teplotě 
d) posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního tepla 
minimálně z průmyslových provozů, které se nachází do vzdálenosti 500 
metrů od rozvodného tepelného zařízení, v případě výstavby nové nebo 
podstatné rekonstrukce stávající soustavy zásobování tepelnou energií se 
zdroji o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, 

PT  
 

 

  8484     

Článek 9 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby pokud je to technicky možné, finančně 
únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, byli koneční zákazníci 
pro elektřinu, zemní plyn, dálkové vytápění, dálkové chlazení a 
užitkovou teplou vodu vybaveni individuálními měřiči za 
konkurenceschopné ceny, které přesně zobrazují skutečnou spotřebu 
energie konečného zákazníka a poskytují informace o skutečné době 
použití. 

Tyto individuální měřiče za konkurenceschopné ceny se poskytnou 
vždy: 

a) při výměně stávajícího měřiče, ledaže je to technicky nemožné nebo 
nákladově neefektivní vzhledem k odhadovaným možným dlouhodobým 
úsporám; 

b) při vytváření nového připojení v nové budově nebo při jakýchkoli 
větších renovacích budovy, jak stanoví směrnice 2010/31/EU. 

406/2000 
ve znění  
103/2015 

§7 odst.4 
písm.f) 

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou 
dále povinni  

f) vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad 
nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití (dále jen „konečný 
zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými měřidly podle 
zákona o metrologii; konečný zákazník má právo na instalaci těchto 
měřidel a zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu, 

 

PT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  8484     

  406/2000 
ve znění  
103/2015 

§7 odst.4 
písm.g)  

g) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou 
tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s 
ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé 
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vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku 
tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o 
metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, 
v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a 
uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy 
vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek umožnit instalaci, 
údržbu a kontrolu těchto přístrojů. 

  8484     

  458/2000 
ve znění 
158/2009 

§49 odst.3 Výrobci elektřiny, provozovatele jiných distribučních soustav, zákazníci 
a obchodníci s elektřinou mohou se souhlasem provozovatele přenosové 
soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy pro 
vlastní potřebu a na svůj náklad osadit vlastní kontrolní měřicí zařízení. 
Toto měřicí zařízení musí být zřetelně označeno. 

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015 

§49 odst.7 Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 
soustavy na svůj náklad zajišťuje instalaci vlastního měřicího zařízení 
typu stanoveného prováděcím právním předpisem, jeho udržování a 
pravidelné ověřování správnosti měření a pro účely provedení odečtu, 
pokud je měřicí zařízení bez napětí, má právo uvést měřicí zařízení pod 
napětí na nezbytně nutnou dobu. Zákazník má právo na instalaci 
měřicího zařízení pro měření dodávky elektřiny do svého odběrného 
místa. Pokud zákazník požádá provozovatele distribuční soustavy o 
instalaci měřicího zařízení vyššího typu než měřicí zařízení stanoveného 
typu, provozovatel distribuční soustavy požadované měřicí zařízení 
instaluje. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit provozovateli 
distribuční soustavy rozdíl nákladů na měřicí zařízení, jeho instalaci, 
provoz a odečty požadovaného měřicího zařízení oproti měřicímu 
zařízení stanoveného typu. 

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015  

§71 odst.1 Odběr plynu je měřen měřicím zařízením. 

 

 

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015  

§71 odst.2 Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav 
jsou povinni vybavit měřicím zařízením odběrná místa zákazníků 
připojená k jimi provozované soustavě a předávací místa mezi jimi 
provozovanou soustavou a jinou distribuční soustavou. Provozovatel 
přepravní soustavy je dále povinen vybavit měřicím zařízením předávací 
místa zásobníků plynu. Výrobce plynu je povinen vybavit měřicím 
zařízením předávací místa mezi výrobnou plynu a přepravní soustavou, 
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distribuční soustavou nebo zásobníkem plynu, těžebním plynovodem 
jiného výrobce a odběrná místa zákazníků připojená k jím 
provozovanému těžebnímu plynovodu. 

 

  458/2000 
ve znění 
131/2015  

§71 odst.3 Způsob měření a typ měřicího zařízení určuje provozovatel přepravní 
nebo distribuční soustavy, ke které je plynové zařízení připojeno, 
s výjimkou předávacích míst zásobníků plynu, kde je určuje 
provozovatel přepravní soustavy, předávacích míst výrobny plynu 
připojené k zásobníku plynu, kde je určuje provozovatel zásobníku 
plynu, a odběrných míst zákazníků připojených k těžebnímu plynovodu, 
kde je určuje výrobce plynu. 

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015  

§71 odst. 4 Zákazníci, provozovatelé zásobníků plynu a provozovatelé distribučních 
soustav jsou povinni na svůj náklad upravit odběrné nebo předávací 
místo pro instalaci měřicího zařízení v souladu se smlouvou o připojení 
a s podmínkami obsaženými v Řádu provozovatele přepravní soustavy 
nebo v Řádu provozovatele distribuční soustavy. V odůvodněných 
případech při změně měřicího zařízení jsou zákazníci, provozovatelé 
zásobníků plynu a provozovatelé distribučních soustav povinni upravit 
odběrné nebo předávací místo pro instalaci nového měřicího zařízení 
v přiměřené lhůtě stanovené provozovatelem přepravní soustavy, 
provozovatelem distribuční soustavy nebo výrobcem plynu.   

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015  

§71 odst.5 Jakýkoliv zásah do měřicího zařízení bez souhlasu toho, kdo určuje 
způsob měření a typ měřicího zařízení, se zakazuje.  

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015  

§71 odst.6 Zákazníci, provozovatelé zásobníků plynu a provozovatelé distribučních 
soustav jsou povinni umožnit provozovateli přepravní soustavy, 
provozovateli distribuční soustavy nebo výrobci plynu, který odběrné 
nebo předávací místo měřicím zařízením vybavil, přístup k měřicímu 
zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či 
odebrání měřicího zařízení. Výrobci plynu jsou povinni umožnit 
provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy 
nebo provozovateli zásobníku plynu, k jehož zařízení je výrobna plynu 
připojena, kdykoliv přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení 
jeho kontroly nebo odečtu.  

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015  

§71 odst.7 Ten, kdo určuje způsob měření a typ měřicího zařízení, má právo 
jednotlivé části měřicího zařízení zajistit proti neoprávněné manipulaci. 
Zjistí-li zákazník, výrobce plynu, provozovatel zásobníku plynu nebo 
provozovatel distribuční soustavy porušení měřicího zařízení nebo jeho 
zajištění, je povinen neprodleně to oznámit tomu, kdo určuje způsob 
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měření a typ měřicího zařízení. 

  458/2000 
ve znění 
131/2015  

§71 odst.8 Ten, kdo je povinen vybavit odběrné nebo předávací místo měřicím 
zařízením, zajišťuje instalaci měřicího zařízení na svůj náklad a na svůj 
náklad jej udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření. 

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015  

§71 odst.9 Má-li zákazník, provozovatel zásobníku plynu nebo provozovatel 
distribuční soustavy pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí 
závadu na měřicím zařízení, má právo nechat jej přezkoušet. Stejné 
právo má provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel 
distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojena výrobna plynu. Ten, 
kdo odběrné nebo předávací místo měřicím zařízením vybavil, je 
povinen na základě jejich písemné žádosti do 15 dnů od jejího doručení 
vyměnit měřicí zařízení nebo zajistit ověření správnosti měření. 

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015  

§71 odst.10 Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho 
přezkoušením a ověřením správnosti měření podle odstavce 8 ten, kdo 
odběrné nebo předávací místo měřicím zařízením vybavil. Není-li 
závada zjištěna, hradí tyto náklady ten, kdo o ověření správnosti měření 
požádal. 

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015  

§71 odst.11 Na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením nebo na 
těžebním plynovodu za měřicím zařízením nesmí být prováděny žádné 
zásahy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele přepravní 
nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné plynové zařízení nebo 
těžební plynovod připojen.  

 

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015  

§71 odst.12 U zákazníků, jejichž roční odběr plynu na jednom odběrném místě 
nepřesáhne 2100 MWh, je časový průběh měření, pokud nemají 
instalováno průběhové měření, nahrazen typovým diagramem dodávek. 

  

  165/2012 
ve znění 
131/2015 

§27 odst.3 Výrobce tepla je povinen zajistit měření 

a) dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy 
zásobování tepelnou energií v případě podpory podle § 24 odst. 3 
způsobem podle prováděcího právního předpisu, nebo 

b) užitečného tepla v případě podpory podle § 24 odst. 4 způsobem 
podle prováděcího právního předpisu. 
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  458/2000 
ve znění 
131/2015  

§78 odst.5 Odběratel tepelné energie je v případech společné dodávky tepelné 
energie do více odběrných míst povinen poskytnout dodavateli tepelné 
energie údaje ze stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo 
údaje ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a další údaje 
potřebné pro rozdělování nákladů na vytápění a dodávku teplé vody. 

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015  

§98a odst.1 
písm.g) 

Ministerstvo stanoví vyhláškou 

g) rozsah a termíny předávání údajů o dodávce tepelné energie 
dodavateli tepelné energie ze stanovených měřidel podle zákona o 
metrologii nebo údajů ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a 
dalších údajů potřebných pro rozdělování nákladů na vytápění a 
dodávku teplé vody a způsob dělení nákladů za dodávku tepelné energie 
při společném měření odebíraného množství tepelné energie pro více 
odběrných míst nebo v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány 
tepelnou energií objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří 
uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, a kdy nedojde k dohodě o 
způsobu rozdělení nákladů, 

  

Článek 9 odst. 2 2. Pokud a v rozsahu, v jakém zavedou inteligentní měřicí systémy a 
inteligentní měřiče pro zemní plyn nebo elektřinu v souladu se 
směrnicemi 2009/72/ES a 2009/73/ES, členské státy: 

a) zajistí, aby měřicí systémy poskytovaly konečným zákazníkům 
informace o skutečné době používání a aby při stanovení minimálních 
funkčních požadavků na měřiče a povinností pro účastníky trhu byly 
plně zohledněny cíle energetické účinnosti a přínosy pro konečné 
zákazníky; 

b) zajistí zabezpečení inteligentních měřičů a sdělování údajů a 
soukromí konečných zákazníků v souladu s příslušnými právními 
předpisy Unie týkajícími se ochrany údajů a soukromí; 

c) v případě elektřiny a na žádost konečného zákazníka požadují, aby 
provozovatelé měřičů zajistili, aby měřič nebo měřiče mohly započítávat 
elektřinu dodanou do sítě z budovy konečného zákazníka; 

d) pokud o to koneční zákazníci požádají, zajistí, aby údaje měření 
týkající se jejich dodávek a odběru elektřiny byly zpřístupněny jim nebo 
třetí straně, která jedná jménem konečného zákazníka, a to snadno 
pochopitelnou formou, která by zákazníkům umožnila srovnání 
podobných nabídek; 

e) požadují, aby byly zákazníkům při instalaci inteligentních měřičů 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT 4  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

poskytnuty náležité rady a informace, zejména o veškerých možnostech 
inteligentních měřičů s ohledem na řízení odečtů a kontrolu spotřeby 
energie. 

Článek 9 odst. 3 3. Pokud jsou vytápění a chlazení budovy nebo dodávka teplé vody 
zajišťovány ze sítě dálkového vytápění nebo z ústředního zdroje 
zásobujícího více budov, nainstaluje se měřič tepla nebo teplé vody na 
výměník tepla nebo do odběrného místa. 

V budovách s více bytovými jednotkami a ve víceúčelových budovách s 
ústředním zdrojem vytápění a chlazení nebo s dodávkami ze sítě 
dálkového vytápění nebo z ústředního zdroje zásobujícího více budov se 
rovněž nainstalují do 31. prosince 2016 individuální měřiče spotřeby, 
aby bylo možné měřit spotřebu tepla nebo chlazení nebo teplé vody u 
každé jednotky, je-li to technicky proveditelné a nákladově efektivní. 
Pokud použití individuálních měřičů není technicky proveditelné nebo 
není nákladově efektivní, použijí se pro měření spotřeby tepla na 
každém radiátoru individuální indikátory pro rozdělování nákladů na 
vytápění, pokud dotyčný členský stát neprokáže, že instalace těchto 
indikátorů by nebyla nákladově efektivní. V těchto případech lze zvážit 
alternativní nákladově efektivní metody měření spotřeby tepla. 

Členské státy mohou v zájmu zajištění transparentnosti a přesnosti 
započítávání individuální spotřeby zavést transparentní pravidla pro 
rozdělování nákladů na spotřebu tepla nebo teplé vody v budovách s 
více bytovými jednotkami, které jsou zásobovány ze sítě dálkového 
vytápění nebo chlazení, nebo v nichž převažují systémy vlastního 
společného vytápění nebo chlazení. Tato pravidla podle potřeby 
obsahují pokyny týkající se způsobu rozdělování nákladů na teplo nebo 
teplou vodu využitých: 

a) jako užitková teplá voda; 

b) jako teplo vyzařované ze zařízení v budově a k vytápění společných 
prostor (v případě, že schodiště a chodby jsou vybaveny radiátory); 

c) k vytápění bytů. 

406/2000 
ve znění  
103/2015 

§7 odst.4 
písm.f)  

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou 
dále povinni …. 

…vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad 
nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití (dále jen „konečný 
zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými měřidly podle 
zákona o metrologii; konečný zákazník má právo na instalaci těchto 
měřidel a zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu, 

 

PT  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

  8484     

  406/2000 
ve znění  
103/2015 

§7 odst.4 
písm.g) 

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou 
dále povinni…  

… vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s 
dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií 
nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou 
teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku 
tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o 
metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, 
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v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a 
uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy 
vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek umožnit instalaci, 
údržbu a kontrolu těchto přístrojů. 

  8484     

  194/2007 §7 odst.1 Měření množství tepelné energie a teplé vody v zúčtovací jednotce 

Stanovení množství tepelné energie v případě její výroby uvnitř 
zúčtovací jednotky se provádí měřením v kotelně nebo zjišťováním 
množství spotřebovaného paliva a výpočtem z množství paliva jeho 
průměrné výhřevnosti a účinnosti zdroje.  

 

 

  

  194/2007 §7 odst.2 Měření množství teplé vody připravované v zúčtovací jednotce se 
provádí měřením množství vody na vstupu do ohřívače. Spotřeba teplé 
vody u konečných spotřebitelů se vyhodnocuje na základě osazení a 
odečítání spotřebitelských vodoměrů, pokud jsou instalovány. 

  

  194/2007 §7 odst.3 Stanovení množství tepelné energie pro přípravu teplé vody v zúčtovací 
jednotce se v bytové a nebytové budově provádí 

a) v případě, že je teplá voda připravována v předávací stanici umístěné 
v budově, měřením množství tepelné energie na vstupu do ohřívače 
teplé vody, případně jeho stanovením ze spotřeby mimo otopné období, 

b) v případě přípravy teplé vody ve zdroji tepelné energie (kotelně) 
umístěném v budově může být měření tepelné energie nahrazeno 
stanovením množství paliva na její přípravu (např. podle spotřeby mimo 
otopné období), případně použitím vzájemného podílu spotřeby tepelné 
energie na přípravu teplé vody 40 % a na vytápění 60 %. 

  

  194/2007 §7 odst.4 Měřicí a indikační technika5), uplatněná u spotřebitelů v zúčtovací 
jednotce, se instaluje u všech spotřebitelů a je shodného principu a 
provedení. 

  

  194/2007 
ve znění 
237/2014 

§7a odst.1 

 

V budovách se vnitřní rozvod tepla pro vytápění a vnitřní rozvod chladu 
vybaví v případě, že 

a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom 
místě, pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo 
chladu podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQLOZ)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               VIII_srovnávací tabulka_406_32012L0027_vláda.doc      str. 36 z 
103   

Celex: 32012L0027 Lhůta pro implementaci 5.6.2014 Úřední věstník                     L 315 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Hana Schvarczová 15.2.2018 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 

2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
Schválil    (jméno+datum): Vladimír Sochor 15.2.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového 
prostoru,  

b) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika 
místech, 

1. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo 

2. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo 
chladu podle zákona o metrologii.  

  194/2007 
ve znění 
237/2014 

§7a odst.2 

 

Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro 
rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný 
na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z 
otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve 
vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v 
otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot 
vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V 
budově se instalují vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se 
snímačem teplot. 

  

  194/2007 
ve znění 
237/2014 

§7a odst.3 

 

V případě společné přípravy teplé vody v domě se na vstupní potrubí 
zásobující každý byt nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr 
na teplou vodu používaný k rozdělování nákladů na společnou přípravu 
teplé vody v domě podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k 
povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. 

  

  194/2007 
ve znění 
237/2014 

§7a odst.4 

 

Odstavce 1 až 3 se nevztahují na případy, kdy se neprovádí rozúčtování 
nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu 
teplé vody v domě. 

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015 

§ 78 odst.5 Odběratel tepelné energie je v případech společné dodávky tepelné 
energie do více odběrných míst povinen poskytnout dodavateli tepelné 
energie údaje ze stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo 
údaje ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a další údaje 
potřebné pro rozdělování nákladů na vytápění a dodávku teplé vody. 
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Poznámka 
 

Článek 10 odst. 1 1. V případě, že koneční zákazníci nemají inteligentní měřiče uvedené 
ve směrnicích 2009/72/ES a 2009/73/ES, členské státy do 31. prosince 
2014 zajistí, aby informace o vyúčtování byly v souladu s bodem 1.1 
přílohy VII přesné a založené na skutečné spotřebě, a to pro všechna 
odvětví, na která se tato směrnice vztahuje, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav a maloobchodních prodejců 
energie, pokud je to technicky proveditelné a ekonomicky odůvodněné. 

Tuto povinnost lze splnit pomocí systému pravidelných vlastních odečtů 
prováděných konečnými zákazníky, kteří výsledky těchto odečtů ze 
svých měřičů sdělují dodavateli energie. Pouze v případě, že konečný 
zákazník neposkytne odečtené údaje z měřiče za dané zúčtovací období, 
je vyúčtování založeno na odhadu spotřeby či paušální sazbě. 

405/2015 §5 odst.1 Rozsah předávaných údajů 
V případě, že dodavatel tepelné energie instaloval 
měřidlo pro měření dodávky tepelné energie 
pro vytápění v jednom odběrném místě, ze kterého 
jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo části 
objektů různých vlastníků, a odběratelé tepelné energie 
instalují ve všech jednotlivých objektech nebo 
částech objektu měřidla pro měření dodávky tepelné 
energie pro vytápění určující měřenou veličinu v joulech 
nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění 
stejného typu a všechna uvedená zařízení používají 
stejnou metodu registrace, předává odběratel 
tepelné energie dodavateli tepelné energie údaje o započitatelné 
podlahové ploše jednotlivých objektů 
nebo částí objektů podle jiného právního předpisu1) 
a o měřené spotřebě z těchto měřidel nebo ze zařízení 
pro rozdělování nákladů na vytápění. 
  

PT 
 
 
 
 

 

  405/2015 §5 odst.2 V případě, že dodavatel tepelné energie instaloval 
měřidlo pro měření dodávky tepelné energie 
pro přípravu teplé vody 
a) pro více odběrných míst a odběratelé tepelné 
energie instalovali ve všech jednotlivých odběrných 
místech vodoměry na teplou vodu, nebo 
b) v jednom odběrném místě, ze kterého jsou zásobovány 
tepelnou energií objekty nebo části 
objektů různých vlastníků a odběratelé tepelné 
energie instalovali ve všech jednotlivých objektech 
nebo částech objektu vodoměry na teplou 
vodu podle jiného právního předpisu4), 
předává odběratel tepelné energie dodavateli tepelné 
energie údaje o podlahové ploše podle jiného právního 
předpisu1) a o naměřené spotřebě z těchto měřidel. 

  

 

 

 

  405/2015 §5 odst.3 V případech, které nespadají pod odstavec 1 
nebo 2, předává odběratel tepelné energie dodavateli 
tepelné energie údaje o velikosti započitatelné podlahové 
plochy a podlahové plochy objektů nebo 
části objektů podle jiného právního předpisu1). 

  

  405/2015 §6 odst.1 Termíny předávání údajů 
V případě, že je vyúčtovacím obdobím kalendářní 
rok a posledním dnem vyúčtovacího období 
je 31. prosinec kalendářního roku, poskytuje odběratel 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQLOZ)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               VIII_srovnávací tabulka_406_32012L0027_vláda.doc      str. 38 z 
103   

Celex: 32012L0027 Lhůta pro implementaci 5.6.2014 Úřední věstník                     L 315 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Hana Schvarczová 15.2.2018 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 

2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
Schválil    (jméno+datum): Vladimír Sochor 15.2.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

tepelné energie údaje podle § 5 dodavateli tepelné 
energie nejpozději do 31. ledna následujícího 
kalendářního roku, pokud se nedohodnou jinak. 

  405/2015 §6 odst.2 V případě, že je vyúčtovací období kratší 
než kalendářní rok, poskytuje odběratel tepelné 
energie údaje podle § 5 dodavateli tepelné energie 
nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po skončení 
vyúčtovacího období, pokud se nedohodnou 
jinak. 

  

Článek 10 odst. 2 2. Měřiče nainstalované v souladu se směrnicemi 2009/72/ES a 
2009/73/ES musí umožňovat přesné informace o vyúčtování na základě 
skutečné spotřeby. Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci měli 
možnost snadného přístupu k doplňujícím informacím o historické 
spotřebě, jež umožňují podrobnou vlastní kontrolu. 

Doplňující informace o historické spotřebě zahrnují: 

a) souhrnné údaje za období nejméně uplynulých tří let nebo za období 
od vstupu smlouvy o dodávkách v platnost, je-li toto období kratší. Tyto 
údaje odpovídají intervalům, za něž byly získány obvyklé údaje pro 
vyúčtování; a 

b) podrobné údaje na základě času spotřeby za jakýkoli den, týden, 
měsíc a rok. Tyto údaje jsou konečnému zákazníkovi zpřístupněny 
prostřednictvím internetu nebo rozhraní měřiče za období nejméně 24 
uplynulých měsíců nebo za období od vstupu smlouvy o dodávkách v 
platnost, je-li toto období kratší. 

458/2000 
ve znění 
131/2015  
 

§11 odst.1 
písm.k), o), 
p) 

k) zdržet se všech činností, které mohou bránit poptávce po 
energetických službách5a) nebo dalších opatřeních zaměřených na 
zvyšování energetické účinnosti a jejich poskytování nebo které by 
mohly brzdit rozvoj trhů těchto služeb, 
o) na žádost zákazníka v postavení spotřebitele zpřístupnit jím určenému 
poskytovali energetických služeb údaje z vyúčtování dodávky energie a 
údaje o jeho spotřebě energie za alespoň 3 předcházející zúčtovací 
období, 
p) nabízet zákazníkům možnost předávání informací o vyúčtování 
dodávek energie a souvisejících služeb v elektronické podobě a na 
požádání poskytnout jasné a srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým 
bylo jejich vyúčtování vypracováno, 

PT 5  

Článek 10 odst. 3 3. Bez ohledu na to, zda inteligentní měřiče byly nainstalovány nebo ne, 
členské státy: 

a) vyžadují, aby poskytovateli energetických služeb určenému 
konečným zákazníkem byly na žádost konečného zákazníka 
zpřístupněny údaje o jeho vyúčtování za energii a o jeho historické 
spotřebě v rozsahu, v jakém jsou dostupné; 

b) zajistí, aby konečným zákazníkům byla nabízena možnost 
elektronické formy informací o vyúčtování a elektronického vyúčtování 
a aby tito zákazníci na požádání obdrželi jasné a srozumitelné vysvětlení 
způsobu, jakým bylo jejich vyúčtování vypracováno, především v 
případech, kdy vyúčtování není založeno na skutečné spotřebě; 

c) zajistí, aby koneční zákazníci spolu s vyúčtováním obdrželi vhodné 
informace poskytující zevrubný přehled stávajících cen energie v 

458/2000 
ve znění 
131/2015  
 

§11 odst.1 
písm.k), o), 
p) 

k) zdržet se všech činností, které mohou bránit poptávce po 
energetických službách5a) nebo dalších opatřeních zaměřených na 
zvyšování energetické účinnosti a jejich poskytování nebo které by 
mohly brzdit rozvoj trhů těchto služeb, 
o) na žádost zákazníka v postavení spotřebitele zpřístupnit jím určenému 
poskytovali energetických služeb údaje z vyúčtování dodávky energie a 
údaje o jeho spotřebě energie za alespoň 3 předcházející zúčtovací 
období, 
p) nabízet zákazníkům možnost předávání informací o vyúčtování 
dodávek energie a souvisejících služeb v elektronické podobě a na 
požádání poskytnout jasné a srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým 
bylo jejich vyúčtování vypracováno, 

PT  
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Poznámka 
 

souladu s přílohou VII; 

d) mohou stanovit, že na žádost konečného zákazníka nebudou 
informace uvedené v těchto vyúčtováních považovány za žádost o 
platbu. V těchto případech členské státy zajistí, aby dodavatelé zdrojů 
energie nabízeli flexibilní ujednání pro skutečné platby; 

e) vyžadují, aby zákazníkům byly na požádání poskytovány informace a 
odhady týkající se nákladů na energii, a to včas a snadno pochopitelnou 
formou, která zákazníkům umožní srovnání podobných nabídek. 

Článek 11 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali veškerá 
vyúčtování a informace o vyúčtování za spotřebu energie bezplatně a 
aby koneční zákazníci rovněž měli přístup k údajům o své spotřebě, a to 
vhodným způsobem a bezplatně. 

458/2000 
ve znění 
131/2015  
 

§11 odst.1 
písm.k), o), 
p) 

k) zdržet se všech činností, které mohou bránit poptávce po 
energetických službách5a) nebo dalších opatřeních zaměřených na 
zvyšování energetické účinnosti a jejich poskytování nebo které by 
mohly brzdit rozvoj trhů těchto služeb, 
o) na žádost zákazníka v postavení spotřebitele zpřístupnit jím určenému 
poskytovali energetických služeb údaje z vyúčtování dodávky energie a 
údaje o jeho spotřebě energie za alespoň 3 předcházející zúčtovací 
období, 
p) nabízet zákazníkům možnost předávání informací o vyúčtování 
dodávek energie a souvisejících služeb v elektronické podobě a na 
požádání poskytnout jasné a srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým 
bylo jejich vyúčtování vypracováno, 

PT  

Článek 11 odst. 2 2. Bez ohledu na odstavec 1 platí, že rozdělování nákladů na informace 
o vyúčtování za individuální spotřebu vytápění a chlazení v budovách s 
více bytovými jednotkami a ve víceúčelových budovách ve smyslu čl. 9 
odst. 3 se provádí na neziskovém základě. Náklady vyplývající ze zadání 
tohoto úkolu třetí straně, například poskytovateli služeb nebo místnímu 
dodavateli energie, zahrnující měření skutečné individuální spotřeby v 
těchto budovách, její rozdělování a vyúčtování, lze přenést na 
konečného zákazníka, ale pouze v takové míře, aby náklady byly 
přiměřené. 

269/2015 §4 odst.1 (1) Základní složka nákladů na teplo spotřebované na poskytování teplé 
vody činí 30 %a spotřební složka 70 % nákladů. Základní složka 
nákladů na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody činí 0 % a 
spotřební složka 100 % nákladů. 

PT  

  269/2015 §4 odst.2 Odečty instalovaných vodoměrů u příjemců služeb provádí poskytovatel 
služeb nejméně jednou ročně, vždy však ke konci zúčtovacího období. 

  

  269/2015 §4 odst.3 V zúčtovací jednotce, ve které u příjemců služeb nejsou instalovány 
vodoměry a nedošlo k dohodě všech příjemců služeb, rozdělí 
poskytovatel služeb spotřební složku podle průměrného počtu osob 
rozhodných pro rozúčtování služeb v zúčtovacím období nebo podle 
poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k 
celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací 
jednotce. Rozdíly v rozsahu vybavení jednotlivých bytů v zúčtovací 
jednotce mající vliv na odběr teplé vody zohlední poskytovatel služeb 
přepočtem spotřební složky na základě odborného posouzení. V 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

nebytových prostorech stanoví poskytovatel služeb průměrný počet osob 
nebo odpovídající velikost podlahové plochy na základě odborného 
posouzení podle způsobu odběru a rozsahu využívání teplé vody. 

  269/2015 §4 odst.4 Neumožní-li příjemce služeb instalaci vodoměrů, postupuje se při 
výpočtu spotřební složky podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. 

  

  269/2015 §4 odst.5 Úhrady příjemců služeb stanovené podle odstavce 4 jsou součástí 
úhrady spotřební složky nákladů na poskytování teplé vody v zúčtovací 
jednotce, které se rozúčtovávají mezi příjemce služeb v daném 
zúčtovacím období. 

  

  269/2015 §4 odst.6 Při obnovení odečtu na instalovaném vodoměru se pro odečítané 
zúčtovací období odečte od stavu vodoměru průměrná spotřeba 
stanovená ze spotřeby zúčtovací jednotky připadající na 1 m2 podlahové 
plochy za neměřené zúčtovací období bez zvýšení uvedeného v odstavci 
4. 

  

  269/2015 §4 odst.7 Náklady na spotřebovanou vodu použitou k poskytování teplé vody 
rozdělí poskytovatel služeb mezi příjemce služeb poměrně podle náměrů 
instalovaných vodoměrů u příjemců služeb. Ustanovení odstavců 3 až 6 
platí obdobně. 

  

Článek 12 1. Členské státy přijmou vhodná opatření na podporu a usnadnění 
účinného využívání energie malými odběrateli, včetně domácností. Tato 
opatření mohou být součástí vnitrostátní strategie. 
2. Pro účely odstavce 1 tato opatření obsahují jeden či více prvků 
uvedených v písmenech a) a b): 
a) řadu nástrojů a politik podporujících změnu chování, které mohou 
zahrnovat: 
i) fiskální pobídky, 
ii) přístup k finančním prostředkům, grantům nebo subvencím, 
iii) poskytování informací, 
iv) vzorové projekty, 
v) aktivity na pracovišti; 
b) způsoby a prostředky zapojení spotřebitelů a spotřebitelských 
organizací do případného zavádění inteligentních měřičů poskytováním 
informací o: 
i) nákladově efektivních a snadno dosažitelných změnách ve spotřebě 
energie a 
ii) opatřeních v zájmu energetické účinnosti. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 13 Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a přijmou 
opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy 
Komisi do 5. června 2014 a neprodleně jí oznámí veškeré následné 
změny těchto ustanovení. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 
 

§12a odst.1 
písm.a), b), 
d), h), i), k), 
m), o), p), 
q), a r) 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního 
deliktu tím, že 
a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty 
nebo osoby oprávněné provádět instalaci, 
b) jako vlastník energetického zařízení nebo držitel licence na podnikání 
v energetických odvětvích neposkytne na výzvu podklady pro 

PT  
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1. zpracování nebo vyhodnocení státní energetické koncepce podle § 3 
odst. 5, 
2. zpracování územní energetické koncepce podle § 4 odst. 8, nebo 
3. zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce v 
uplynulém období podle § 4 odst. 8, 
c) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie 
nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1, 
d) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a 
vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití 
rozvodů energie podle § 6 odst. 2, 
e) jako dodavatel zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů v 
rozporu s § 6 odst. 3 uvede v technické dokumentaci nebo návodu na 
použití nesprávné, zkreslené nebo neúplné informace, 
f) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící kotle se 
jmenovitým výkonem nad 20 kW a rozvody tepelné energie nesplní 
některou z povinností podle § 6a odst. 1, 
g) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící 
klimatizační systém se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 
kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2, 
h) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z 
povinností podle § 7 odst. 1, 
i) jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek 
1. nesplní některou z povinností při změnách dokončených budov podle 
§ 7 odst. 2 nebo 3, nebo 
2. nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1, 
j) jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní 
některou z povinností podle § 7a odst. 2, 
k) jako stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy 
nebo energetického hospodářství 
1. nepodrobí budovu nebo energetické hospodářství energetickému 
auditu podle § 9 odst. 1, 
2. nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 4, 
3. nezajistí energetický posudek pro některý z účelů podle § 9a odst. 1, 
nebo 
4. neoznámí ministerstvu provedení energetického posudku podle § 9a 
odst. 4 písm. a), 
l) jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 3 
nebo 7, 
m) jako energetický specialista 
1. v rozporu s § 6a odst. 3 písm. e) zpracuje neobjektivní, nesprávnou 
nebo neúplnou zprávu o kontrolách provozovaných kotlů, příslušných 
rozvodů tepelné energie nebo klimatizačních systémů, 
2. v rozporu s § 7a odst. 4 písm. d) zpracuje neobjektivně, nesprávně 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

nebo neúplně průkaz, 
3. v rozporu s § 9 odst. 3 písm. b) zpracuje neobjektivně, nesprávně 
nebo neúplně energetický audit, 
4. v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zpracuje neobjektivně, nesprávně 
nebo neúplně energetický posudek, 
5. nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 6, 
6. neabsolvuje průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 7, nebo 
7. okamžitě neukončí činnost podle § 10b odst. 4, 
n) jako zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neuvede klasifikační 
třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních 
materiálech podle § 7a odst. 2 písm. e) nebo § 7a odst. 3 písm. d), 
o) jako podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, 
1. nezpracuje energetický audit podle § 9 odst. 2, nebo 
2. nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 4, 
p) v rozporu s § 10d nezajistí výkon odborných činností spočívajících v 
instalaci vybraných zařízení pouze fyzickými osobami, které jsou 
držiteli příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace, 
q) jako poskytovatel energetických služeb neoznámí bez zbytečného 
odkladu změny v evidovaných údajích podle § 10f odst. 5, 
r) jako zadavatel nesplní některou z povinností podle § 9b odst. 1. 

  8484     

  406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 

§12a odst.3 (3) Za přestupek lze uložit pokutu do  
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), 
g), k) bodu 2 nebo 4, písm. l) nebo m) bodů 5, 6 nebo 7, písm. n), písm. 
o) bodu 2, písm. p) nebo q),   
b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), i) nebo j) 
nebo podle odstavce 1 písm. k) bodu 2 nebo 4,   
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), k) bodu 1 
nebo 3, odstavce 1 písm. m) bodů 1, 2, 3 nebo 4 nebo odstavce 1 písm. 
o) bodu 1 nebo písm. r) nebo podle odstavce 2. 

  

  8484     

  406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 

§12b Společná ustanovení k přestupkům 
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Státní energetická 
inspekce. V prvním stupni územní inspektorát, v jehož územní 
působnosti se nachází místo spáchání přestupku. O odvolání rozhoduje 
ústřední inspektorát. 
(2) Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce. 

  

  8484     

  458/2000 
ve znění 

§49 odst.7 Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 
soustavy na svůj náklad zajišťuje instalaci vlastního měřicího zařízení 
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Poznámka 
 

131/2015 typu stanoveného prováděcím právním předpisem, jeho udržování a 
pravidelné ověřování správnosti měření a pro účely provedení odečtu, 
pokud je měřicí zařízení bez napětí, má právo uvést měřicí zařízení pod 
napětí na nezbytně nutnou dobu. Zákazník má právo na instalaci 
měřicího zařízení pro měření dodávky elektřiny do svého odběrného 
místa. Pokud zákazník požádá provozovatele distribuční soustavy o 
instalaci měřicího zařízení vyššího typu než měřicí zařízení stanoveného 
typu, provozovatel distribuční soustavy požadované měřicí zařízení 
instaluje. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit provozovateli 
distribuční soustavy rozdíl nákladů na měřicí zařízení, jeho instalaci, 
provoz a odečty požadovaného měřicího zařízení oproti měřicímu 
zařízení stanoveného typu. 

  458/2000 
ve znění 
131/2015 

§90 odst.2 
písm.a) 
 

Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že 
a) neposkytne v případech společné dodávky tepelné energie do více 
odběrných míst dodavateli tepelné energie údaje ze stanovených měřidel 
podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na 
vytápění nebo údaje uvedené v § 78 odst. 5, 

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015 

§91a odst.2 
písm.d) 
 

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí správního 
deliktu tím, že  
d) neposkytne v případech společné dodávky tepelné energie do více 
odběrných míst dodavateli tepelné energie údaje ze stanovených měřidel 
podle zákona o metrologii nebo ze zařízení pro rozdělování nákladů na 
vytápění a další údaje podle § 78 odst. 5, 

  

  458/2000 
ve znění 
131/2015 

§91a odst.4 
písm.e) 

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel tepelné 
energie, který není držitelem licence na výrobu tepelné energie nebo 
licence na rozvod tepelné energie, dopustí správního deliktu tím, že  
e) neměří, nevyhodnocuje nebo nevyúčtuje dodávku tepelné energie 
podle skutečných hodnot teplonosné látky nebo údajů měřicího zařízení 
nebo neosadí, nezapojí nebo neudržuje měřicí zařízení nebo pravidelně 
neověřuje správnost měření podle § 78 odst. 1. 

  

Článek 14 odst. 1 
až 4 

1. Členské státy do 31. prosince 2015 provedou komplexní posouzení 
potenciálu vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny a 
účinného dálkového vytápění a chlazení, které bude obsahovat údaje 
stanovené v příloze VIII, a oznámí jej Komisi. Jestliže rovnocenné 
posouzení již provedly, oznámí jej Komisi. 

Komplexní posouzení plně zohlední analýzu potenciálu příslušného 
členského státu, pokud jde o vysoce účinnou kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny, vypracovanou v souladu se směrnicí 2004/8/ES. 

Toto posouzení se na žádost Komise každých pět let aktualizuje a 
oznamuje Komisi. Komise takovou žádost učiní alespoň jeden rok přede 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT 
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uplynutím této lhůty. 

2. Členské státy přijmou politiky, které podporují náležité zohledňování, 
na místní a regionální úrovni, potenciálu využívání účinných systémů 
vytápění a chlazení, zejména systémů využívajících vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Je třeba přihlížet k potenciálu 
pro rozvoj místních a regionálních trhů s teplem. 

3. Pro účely posouzení uvedeného v odstavci 1 provádějí členské státy 
analýzu nákladů a přínosů, která se vztahuje na jejich území v souladu s 
částí 1 přílohy IX a je založena na klimatických podmínkách, 
ekonomické proveditelnosti a technické vhodnosti. Analýza nákladů a 
přínosů umožňuje usnadnění určení a provedení nejefektivnějších řešení 
z hlediska zdrojů a nákladů za účelem naplnění potřeb v oblasti dodávek 
tepla a chlazení. Tato analýza nákladů a přínosů může být součástí 
posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování 
vlivů některých plánů a programů na životní prostředí [25]. 

4. Je-li na základě posouzení uvedeného v odstavci 1 a analýzy uvedené 
v odstavci 3 zjištěn potenciál pro použití vysoce účinné kombinované 
výroby tepla a elektřiny nebo účinného dálkového vytápění a chlazení, 
jehož přínosy jsou vyšší než náklady, přijmou členské státy vhodná 
opatření pro rozvoj infrastruktury pro účinné dálkové vytápění a 
chlazení či pro přispění k rozvoji vysoce účinné kombinované výroby 
tepla a elektřiny a využívání vytápění a chlazení z odpadního tepla a 
obnovitelných zdrojů energie v souladu s odstavci 1, 5 a 7. 

 

Není-li na základě posouzení uvedeného v odstavci 1 a analýzy uvedené 
v odstavci 3 zjištěn potenciál, jehož přínosy jsou vyšší než náklady, 
včetně administrativních nákladů na provedení analýzy nákladů a 
přínosů uvedené v odstavci 5, mohou dotčené členské státy osvobodit 
zařízení od plnění požadavků stanovených v uvedeném odstavci. 

Článek 14 odst. 5 5. Členské státy zajistí, aby po 5. červnu 2014 byla prováděna analýza 
nákladů a přínosů v souladu s částí 2 přílohy IX, pokud: 

a) je plánována nová tepelná elektrárna o celkovém tepelném příkonu 
nad 20 MW, a to za účelem posouzení nákladů a přínosů zajištění 
provozu tohoto zařízení jakožto zařízení s vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou tepla a elektřiny; 

b) je prováděna podstatná rekonstrukce stávající tepelné elektrárny o 

406/2000 
ve znění  
103/2015 

§9a odst.1 
písm.b) a c) 
a d) 

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo 
energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro  
 
b) posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla v případě výstavby nové výrobny 
elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající výrobny elektřiny o 
celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s výjimkou výroben elektřiny s 
dobou provozu nižší než 1500 hodin za rok a jaderných elektráren, 

PT  
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celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 20 MW, a to za účelem 
posouzení nákladů a přínosů její přeměny na vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny; 

c) je plánováno průmyslové zařízení o celkovém tepelném příkonu nad 
20 MW, které produkuje odpadní teplo na využitelné teplotní úrovni, 
nebo jeho podstatná rekonstrukce, a to za účelem posouzení nákladů a 
přínosů využívání odpadního tepla k uspokojování ekonomicky 
odůvodněné poptávky, mimo jiné prostřednictvím kombinované výroby 
tepla a elektřiny, jakož i připojení tohoto zařízení k síti dálkového 
vytápění a chlazení; 

d) je plánována nová síť dálkového vytápění a chlazení nebo je v rámci 
stávající sítě dálkového vytápění nebo chlazení plánováno nové zařízení 
na výrobu energie o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW nebo je 
prováděna podstatná rekonstrukce takovéhoto stávajícího zařízení, a to 
za účelem posouzení nákladů a přínosů využívání odpadního tepla z 
nedalekých průmyslových zařízení. 

Instalace vybavení pro zachycování oxidu uhličitého vyprodukovaného 
spalovacím zařízením za účelem jeho geologického ukládání, jak je 
stanoveno ve směrnici 2009/31/ES, se nepovažuje za rekonstrukci pro 
účely prvního pododstavce písmen b), c) a d). 

Členské státy mohou požadovat provedení analýzy nákladů a přínosů 
uvedené v prvním pododstavci písm. c) a d) ve spolupráci s podniky 
odpovědnými za provoz sítí dálkového vytápění a chlazení. 

c)  posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla 
pro uspokojení ekonomicky odůvodněné poptávky po teple včetně 
kombinované výroby elektřiny a tepla a připojení zařízení minimálně na 
soustavu zásobování tepelnou energií, která se nachází do vzdálenosti 
1000 metrů od zdroje tepelné energie, v případě výstavby nového nebo 
podstatné rekonstrukce stávajícího průmyslového provozu o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW, které produkuje odpadní teplo o 
využitelné teplotě,“. 
d) posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního tepla 
minimálně z průmyslových provozů, které se nachází do vzdálenosti 500 
metrů od rozvodného tepelného zařízení, v případě výstavby nové nebo 
podstatné rekonstrukce stávající soustavy zásobování tepelnou energií se 
zdroji o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW,“. 

  8484     

  458/2000 
ve znění 
131/2015 

§30b odst.1 
písm.h) 

Písemná žádost o udělení autorizace obsahuje 

h) energetický posudek podle zákona o hospodaření energií v případě 
výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s výjimkou 
výroben elektřiny s dobou ročního provozu nižší než 1500 hodin za rok 
a jaderných elektráren.  

  

Článek 14 odst. 6 6. Členské státy mohou z působnosti odstavce 5 vyjmout: 

a) zařízení na výrobu elektřiny s provozem v době špičkového zatížení a 
záložní zařízení na výrobu elektřiny, jejichž provoz je plánován na 
úrovni nižší než 1500 provozních hodin za rok jako klouzavý průměr za 
dobu pěti let, na základě postupu ověřování zavedeného členskými státy 
za účelem zajištění splnění tohoto kritéria pro osvobození; 

458/2000 
ve znění 
131/2015  

§30b odst.1 
písm.h) 

(1) Písemná žádost o udělení autorizace obsahuje 
h) energetický posudek podle zákona o hospodaření energií v případě 
výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s výjimkou 
výroben elektřiny s dobou ročního provozu nižší než 1500 hodin za rok 
a jaderných elektráren.  
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b) jaderné elektrárny; 

c) zařízení, která musí být umístěna v blízkosti geologického úložiště 
schváleného podle směrnice 2009/31/ES. 

Pro vynětí jednotlivých zařízení z působnosti odst. 5 písm. c) a d) 
mohou členské státy také stanovit prahové hodnoty vyjádřené objemem 
dostupného využitelného odpadního tepla, poptávkou po teple nebo 
vzdálenostmi mezi průmyslovými zařízeními a sítěmi dálkového 
vytápění. 

Členské státy oznámí výjimky přijaté podle tohoto odstavce Komisi do 
31. prosince 2013 a poté jakékoli jejich následné změny. 

Článek 14 odst. 7 7. Členské státy přijmou kritéria pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES nebo kritéria pro rovnocenné oprávnění za účelem: 

a) zohlednění výsledku komplexních posouzení uvedených v odstavci 1; 

b) zajištění splnění požadavků uvedených v odstavci 5 a 

c) zohlednění výsledku analýzy nákladů a přínosů uvedené v odstavci 5. 

458/2000 
ve znění 
131/2015  

§30a odst.3 
písm.e) a f) 

(3) Autorizaci ministerstvo neudělí, pokud předpokládaná výrobna 
elektřiny není v souladu  
e) s požadavky na energetickou účinnost, bezpečný a spolehlivý provoz 
elektrizační soustavy, bezpečnost osob a majetku, bezpečnost dodávek 
elektřiny, očekávanou budoucí poptávku po elektřině, zajištění 
rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny v České republice,  
f) s energetickým posudkem pro zajištění vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla podle zákona o hospodaření energií.  

PT  

Článek 14 odst. 8 8. Členské státy mohou osvobodit jednotlivá zařízení od požadavku – 
vyplývajícího z kritérií pro vydávání povolení nebo oprávnění 
uvedených v odstavci 7 – provést varianty, jejichž přínosy jsou vyšší než 
náklady, existují-li pro to závažné právní, vlastnické nebo finanční 
důvody. V těchto případech dotčený členský stát předloží Komisi 
oznámení obsahující odůvodnění takového rozhodnutí, a to do tří měsíců 
ode dne jeho přijetí. 

   Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 14 odst. 9 9. Odstavce 5, 6, 7 a 8 tohoto článku se použijí na zařízení, na něž se 
vztahuje směrnice 2010/75/EU, aniž jsou dotčeny požadavky uvedené 
směrnice. 

   Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 14 odst. 
10 

10. Na základě harmonizovaných referenčních hodnot účinnosti podle 
písmene f) přílohy II členské státy zajistí, aby podle objektivních, 
transparentních a nediskriminačních kritérií stanovených každým 
členským státem mohl být zaručen původ elektřiny z vysoce účinné 
kombinované výroby tepla a elektřiny. Zajistí, aby tato záruka původu 
splňovala požadavky a obsahovala alespoň údaje specifikované v příloze 
X. Členské státy vzájemně uznávají své záruky původu, výlučně jako 
důkaz o údajích uvedených v tomto odstavci. Každé odmítnutí uznat 
záruku původu jako takovýto důkaz, zejména z důvodů spojených se 
zamezením podvodům, musí být založeno na objektivních, 

458/2000 
ve znění 
165/2012  
131/2015 

§16 písm.w) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 
w) vydává osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů, 

PT   
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Poznámka 
 

transparentních a nediskriminačních kritériích. O každém takovém 
odmítnutí a jeho důvodech uvědomí členské státy Komisi. V případě 
odmítnutí uznat záruku původu může Komise přijmout rozhodnutí s 
cílem přinutit odmítající stranu, aby záruku uznala, zejména s ohledem 
na objektivní, transparentní a nediskriminační kritéria, na nichž se toto 
uznání zakládá. 

  458/2000 
ve znění  
131/2015 

§20a odst.4 
písm.x) 
 

(4) Operátor trhu je povinen 
x) vydávat záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny 
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, zajišťovat jejich 
evidenci v elektronické podobě a uznávat záruky původu vydané 
v zahraničí, 

  

  37/2016 §5 odst.1 a 2 Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla se vydává pro kogenerační jednotku. 
Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla je uveden v příloze č. 3 k této 
vyhlášce. 

  

Článek 14 odst. 
11 

11. Členské státy zajistí, aby veškerá dostupná podpora pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny byla podmíněna tím, že 
vyrobená elektřina pochází z vysoce účinné kombinované výroby tepla a 
elektřiny a že odpadní teplo je účelně využíváno k dosažení úspor 
primární energie. Veřejná podpora kombinované výroby tepla a 
elektřiny a výroby tepla pro dálkové vytápění a sítí dálkového vytápění 
podléhá pravidlům pro poskytování státní podpory, pokud se na ni 
vztahují. 

406/2000 
ve znění 
177/2006, 
165/2012 
103/2015 

§5 odst.4 
písm.b) 

(4) K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze státního 
rozpočtu na 
b) rozvoj využívání vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 
tepla, 

PT   

Článek 15 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní energetické regulační orgány při 
plnění regulačních úkolů stanovených ve směrnicích 2009/72/ES a 
2009/73/ES týkajících se rozhodování o provozování infrastruktury v 
oblasti plynu a elektřiny věnovaly náležitou pozornost energetické 
účinnosti. 

Členské státy zejména zajistí, aby vnitrostátní energetické regulační 
orgány prostřednictvím navržení sazeb a regulačních opatření 
souvisejících s užíváním sítí, v rámci směrnice 2009/72/ES a s 
přihlédnutím k nákladům a přínosům jednotlivých opatření, zavedly 
pobídky pro provozovatele sítí tak, aby zpřístupnili uživatelům sítí 
systémové služby umožňující jim zavádět opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti v souvislosti s pokračujícím zaváděním 
inteligentních sítí. 

Tyto systémové služby mohou být určeny provozovatelem systému a 
nesmějí mít nepříznivý dopad na bezpečnost systému. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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Pokud jde o elektřinu, zajistí členské státy, aby regulace sítí a síťové 
sazby splňovaly kritéria uvedená v příloze XI s přihlédnutím k pokynům 
a kodexům vypracovaným podle nařízení (ES) č. 714/2009. 

2. Členské státy do 30. června 2015 zajistí, aby: 

a) bylo provedeno posouzení potenciálu jejich infrastruktury v oblasti 
plynu a elektřiny z hlediska energetické účinnosti, zejména pokud jde o 
přepravu a přenos, distribuci, řízení zátěžového provozu a 
interoperabilitu a připojení k zařízením vyrábějícím energii, včetně 
možností přístupu pro mikrogenerátory energie; 

b) byla určena konkrétní opatření a investice pro zavedení nákladově 
efektivních zlepšení energetické účinnosti infrastruktury sítí spolu s 
harmonogramem jejich zavádění. 

Článek 15 odst. 2 2. Členské státy do 30. června 2015 zajistí, aby: 

a) bylo provedeno posouzení potenciálu jejich infrastruktury v oblasti 
plynu a elektřiny z hlediska energetické účinnosti, zejména pokud jde o 
přepravu a přenos, distribuci, řízení zátěžového provozu a 
interoperabilitu a připojení k zařízením vyrábějícím energii, včetně 
možností přístupu pro mikrogenerátory energie; 

b) byla určena konkrétní opatření a investice pro zavedení nákladově 
efektivních zlepšení energetické účinnosti infrastruktury sítí spolu s 
harmonogramem jejich zavádění. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. 
 

NT  

Článek 15 odst. 3 3. Členské státy mohou povolit sociálně orientované složky programů a 
struktur sazeb za přenos či přepravu a distribuci energie po síti, pokud 
jsou veškeré rušivé účinky na přenosovou či přepravní a distribuční 
soustavu omezeny na nezbytné minimum a pokud nejsou nepřiměřené 
danému sociálnímu cíli. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. 
 

NT  

Článek 15 odst. 4 4. Členské státy zajistí odstranění těch pobídek v sazbách za přenos či 
přepravu a distribuci energie, které narušují celkovou účinnost (včetně 
energetické účinnosti) výroby, přenosu či přepravy, distribuce a dodávek 
elektřiny nebo těch, které by mohly bránit účasti na reakci na poptávku v 
rámci vyrovnávacích trhů a poskytování podpůrných služeb. Členské 
státy zajistí, aby pro provozovatele sítí existovaly pobídky zaměřené na 
zvýšení účinnosti při konstrukci a provozu infrastruktury a aby, v rámci 
působnosti směrnice 2009/72/ES, sazby dodavatelům umožňovaly 
zvyšovat účast spotřebitelů na účinnosti systému, mimo jiné reakci na 
poptávku v závislosti na vnitrostátní situaci. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. 
 

NT  
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Článek 15 odst. 5 5. Aniž je dotčen čl. 16 odst. 2 směrnice 2009/28/ES a s ohledem na 
článek 15 směrnice 2009/72/ES a potřebu zajistit nepřerušované 
dodávky tepla, zajistí členské státy, aby provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních soustav, odpovídají-li za 
dispečerské řízení výrobních zařízení na jejich území, v souladu s 
požadavky týkajícími se zachování spolehlivosti a bezpečnosti sítě 
založenými na transparentních a nediskriminačních kritériích 
stanovených příslušnými vnitrostátními orgány: 

a) zaručili přenos a distribuci elektřiny pocházející z vysoce účinné 
kombinované výroby tepla a elektřiny; 

b) poskytovali přednostní nebo zaručený přístup k síti pro elektřinu z 
vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny; 

c) při dispečerském řízení zařízení pro výrobu elektřiny přednostně 
nasazovali elektřinu z vysoce účinné kombinované výroby tepla a 
elektřiny, pokud to bezpečné provozování vnitrostátní elektrizační 
soustavy dovoluje. 

Členské státy zajistí, aby pravidla týkající se pořadí jednotlivých priorit 
při zajišťování přístupu a dispečerského řízení stanovených v rámci 
jejich elektrizačních soustav byla jasně a podrobně vysvětlena a 
zveřejněna. Při poskytování přednostního přístupu nebo dispečerského 
nasazení vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny mohou 
členské státy stanovit v rámci jejich jednotlivých druhů pořadí mezi 
energií z obnovitelných zdrojů a vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou tepla a elektřiny a v každém případě zajistí, že nebude omezen 
přednostní přístup či dispečerské nasazení energie z různých 
obnovitelných zdrojů energie. 

Kromě povinností stanovených v prvním pododstavci provozovatelé 
přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav musí splňovat 
požadavky stanovené v příloze XII. 

Členské státy zejména mohou usnadnit připojení k rozvodné síti u 
elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny v 
kogeneračních jednotkách malého výkonu a v mikrokogeneračních 
jednotkách. Členské státy případně přijmou opatření vybízející 
provozovatele sítí, aby pro instalaci mikrokogeneračních jednotek přijali 
proces jednoduchého oznamování "nainstaluj a informuj", který 
zjednoduší a zkrátí povolovací postupy pro jednotlivé občany a osoby 
zajišťující instalaci. 

165/2012 §7 odst.1 Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 
soustavy je povinen na svém licencí vymezeném území přednostně 
připojit k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě výrobnu 
elektřiny z podporovaného zdroje za účelem přenosu elektřiny nebo 
distribuce elektřiny, pokud o to výrobce požádá a splňuje podmínky 
připojení stanovené jiným právním předpisem 9), s výjimkou případu 
prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo distribuci 
nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační 
soustavy. 

PT  
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Poznámka 
 

Článek 15 odst. 6 6. S výhradou požadavků týkajících se udržování spolehlivosti a 
bezpečnosti sítě přijmou členské státy vhodná opatření k zajištění toho, 
aby provozovatelé vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny, 
je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a slučitelné se způsobem 
provozu zařízení vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny, 
mohli nabízet vyrovnávací služby a další provozní služby na úrovni 
provozovatelů přenosových soustav nebo provozovatelů distribučních 
soustav. Provozovatelé přenosových soustav a provozovatelé 
distribučních soustav zajistí, aby takové služby byly součástí 
nabídkového řízení v oblasti služeb, které je transparentní, 
nediskriminační a přístupné kontrole. 

Členské státy mohou případně od provozovatelů přenosových soustav a 
provozovatelů distribučních soustav vyžadovat, aby snížením poplatků 
za připojení a využívání soustavy podpořili umístění vysoce účinné 
kombinované výroby tepla a elektřiny do blízkosti oblastí poptávky. 

   NT 
 

 

Článek 15 odst. 7 7. Členské státy mohou umožnit výrobcům elektřiny z vysoce účinné 
kombinované výroby tepla a elektřiny, kteří se chtějí připojit k síti, aby 
vypsali veřejnou soutěž na práce související s připojením. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. 
 

NT  

Článek 15 odst. 8 8. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní energetické regulační orgány 
podporovaly zdroje na straně poptávky, například reakci na poptávku, v 
účasti na velkoobchodních a maloobchodních trzích spolu s dodavateli. 

S výhradou technických omezení v řízení sítí členské státy zajistí, aby 
provozovatelé přenosových soustav a provozovatelé distribučních 
soustav při plnění požadavků na vyrovnávací a podpůrné služby 
přistupovali ke všem poskytovatelům služeb reagujícím na poptávku, 
včetně agregátorů, nediskriminačním způsobem, a to na základě jejich 
technických možností. 

S výhradou technických omezení v řízení sítí členské státy podporují na 
straně reakce na poptávku přístup na trhy s vyrovnávacími, rezervními a 
dalšími systémovými službami a účast na nich, mimo jiné požadavkem, 
aby vnitrostátní energetické regulační orgány, nebo pokud to vyžadují 
vnitrostátní regulační systémy, provozovatelé přenosových soustav a 
provozovatelé distribučních soustav v těsné spolupráci s poskytovateli 
služeb reagujícími na poptávku a spotřebiteli vymezili technické 
podmínky pro účast na těchto trzích na základě technických požadavků 
těchto trhů a kapacit reakce na poptávku. Uvedené vymezení 
technických podmínek zahrnuje účast agregátorů. 

458/2000 
ve znění 
158/2009  

§24 odst.3 
písm.b) 

Provozovatel přenosové soustavy má právo 
b) obstarávat za nejnižší náklady podpůrné služby a elektřinu pro krytí 
ztrát elektřiny v přenosové soustavě a pro vlastní potřebu; pro řízení 
rovnováhy mezi výrobou a spotřebou a pro řízení toků elektřiny podle 
odstavce 1 písm. c) obstarávat regulační energii, 
 

PT  
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  458/2000 
ve znění 
670/2004 
158/2009  

§24 odst.10 
písm.b) a c) 

Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen 
b) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující 
podmínky pro připojení jejich zařízení k přenosové soustavě, 
c) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující 
podmínky pro přenos elektřiny přenosovou soustavou 

  

Článek 15 odst. 9 9. Při podávání zpráv podle směrnice 2010/75/EU a aniž je dotčen čl. 9 
odst. 2 této směrnice členské státy zváží zahrnutí informací o úrovních 
energetické účinnosti zařízení provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více s ohledem na příslušné 
nejlepší dostupné techniky vyvinuté v souladu se směrnicí 2010/75/EU a 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 
2008 o integrované prevenci a omezování znečištění [27]. 

Členské státy mohou vybídnout provozovatele zařízení uvedených v 
prvním pododstavci, aby zvýšili svůj průměrný roční čistý provozní 
výkon. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 16 odst. 1 1. V případě, že členský stát považuje vnitrostátní úroveň technické 
způsobilosti, objektivity a spolehlivosti za nedostatečnou, zajistí, aby do 
31. prosince 2014 poskytovatelům energetických služeb, energetických 
auditů, energetickým manažerům a osobám zajišťujícím instalaci prvků 
budov souvisejících s energií definovaných v čl. 2 bodě 9 směrnice 
2010/31/EU byly zpřístupněny či byly k dispozici systémy certifikace 
nebo akreditace nebo rovnocenné kvalifikační systémy, včetně 
vhodných programů odborné přípravy v případě potřeby. 

406/2000 
ve znění 
318/2012  

§10 odst.1 Energetickým specialistou je fyzická osoba, která je držitelem 
oprávnění uděleného ministerstvem k 
a) zpracování energetického auditu a energetického posudku, 
b) zpracování průkazu, 
c) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie 
nebo 
d) provádění kontroly klimatizačních systémů.  

PT  

  8484     

  406/2000 
ve znění 
103/2015 

§10d odst.1 
a 3 

(1) Osoba oprávněná provádět instalaci je povinna zajistit výkon 
odborných činností spočívají v instalaci vybraných zařízení vyrábějících 
energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, které jsou 
držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle 
zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.“. 
 (3) Ministerstvo jako autorizující orgán zveřejňuje na svých 
internetových stránkách údaje z evidence vydaných osvědčení podle 
zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, kterými jsou  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení a případný 
akademický titul a vědecká hodnost uchazeče, 
b) datum narození, 
c) datum konání zkoušky a datum vydání osvědčení, 
d) název profesní kvalifikace pro instalaci vybraných zařízení 
vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, jejíž dosažení je na základě 
ověření odborné způsobilosti potvrzováno. 
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  8484     

  406/2000 
ve znění 
318/2012 

§10 odst.2 
písm.a) 

Podmínky pro udělení oprávnění podle odstavce 1 jsou 
a) složení odborné zkoušky, které se prokazuje protokolem o 

výsledku zkoušky podle § 10a 

  

  8484     

  406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 

§10 odst.7 Energetický specialista je dále povinen absolvovat pravidelné průběžné 
aktualizační odborné vzdělávání podle § 10a (dále jen „průběžné 
vzdělávání“); součástí této povinnosti je podání žádosti o absolvování 
průběžného vzdělávání způsobem umožňujícím dálkový přístup 
nejpozději 3 měsíce před uplynutím 3 let od termínu udělení oprávnění 
nebo od termínu absolvování posledního průběžného vzdělávání. 

  

  8484     

Článek 16 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby systémy uvedené v odstavci 1 zajišťovaly 
transparentnost pro spotřebitele, byly spolehlivé a přispívaly k plnění 
vnitrostátních cílů v oblasti energetické účinnosti. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 

§11 odst.1 
písm.i) o) p) 

Ministerstvo 
i) vydává a zrušuje oprávnění energetického specialisty a vede seznam 
energetických specialistů 
o) vede evidenci o provedených činnostech energetických specialistů 
p) vede systém poskytovatelů energetických služeb 

PT  

Článek 16 odst. 3 3. Členské státy zveřejní systémy certifikace nebo akreditace či 
rovnocenné kvalifikační systémy uvedené v odstavci 1 a spolupracují 
mezi sebou navzájem a s Komisí při porovnávání těchto systémů a jejich 
uznávání. 

Členské státy přijmou vhodná opatření k zajištění informovanosti 
spotřebitelů o dostupnosti kvalifikačních či certifikačních systémů v 
souladu s čl. 18 odst. 1. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 17 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby byly informace o dostupných mechanismech 
ke zvýšení energetické účinnosti a o finančních a právních rámcích 
transparentní a aby byly ve velké míře šířeny mezi všechny příslušné 
účastníky trhu, jako jsou spotřebitelé, stavitelé, architekti, inženýři, 
auditoři pro oblast životního prostředí a energetiky a osoby zajišťující 
instalaci prvků budov vymezených ve směrnici 2010/31/EU. 

Členské státy vybízejí k tomu, aby bankám a jiným finančním institucím 
byly poskytovány informace o možnostech účasti na financování 
opatření ke zvýšení energetické účinnosti, mimo jiné prostřednictvím 
vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 

§11 odst.1 
písm.g), j)  

(1) Ministerstvo 
g) zabezpečuje činnosti spojené s poradenstvím, vzděláváním a 
propagací efektivního využívání energie, propagací využívání 
obnovitelných a druhotných zdrojů energie, propagací zvyšování 
účinnosti užití energie a energetických služeb, včetně informovanosti 
spotřebitelů o dostupnosti kvalifikačních či certifikačních systémů 
poskytovatelů energetických služeb“ 
j ) pověřuje organizaci, která provádí průběžné vzdělávání energetických 
specialistů, a stanovuje pravidla jednání této organizace, 

PT  

Článek 17 odst. 2 
až 5 

2. Členské státy vytvoří vhodné podmínky pro to, aby účastníci trhu 
mohli spotřebitelům energie poskytovat přiměřené a cílené informace a 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQLOZ)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               VIII_srovnávací tabulka_406_32012L0027_vláda.doc      str. 53 z 
103   

Celex: 32012L0027 Lhůta pro implementaci 5.6.2014 Úřední věstník                     L 315 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Hana Schvarczová 15.2.2018 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 

2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
Schválil    (jméno+datum): Vladimír Sochor 15.2.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

poradenství týkající se energetické účinnosti. 

3. Komise přezkoumá dopad jí přijatých opatření na podporu rozvoje 
platforem, zahrnujících mimo jiné subjekty evropského sociálního 
dialogu, na rozvoj vzdělávacích programů zaměřených na energetickou 
účinnost a v případě potřeby předloží další opatření. Komise vybízí 
evropské sociální partnery k diskusím o energetické účinnosti. 

4. Členské státy prosazují za účasti zúčastněných stran, včetně místních 
a regionálních orgánů, vhodné informační, osvětové a vzdělávací 
iniciativy, jejichž cílem je informovat občany o přínosech a účelnosti 
využívání opatření ke zvýšení energetické účinnosti. 

5. Komise vybízí k výměně a rozsáhlému šíření informací o 
osvědčených postupech v oblasti energetické účinnosti v členských 
státech. 

Článek 18 odst. 1 
až 2 

1. Členské státy podporují trh energetických služeb a přístup malých a 
středních podniků na tento trh tím, že: 

a) šíří jasné a snadno dostupné informace o: 

i) dostupných smlouvách v oblasti energetických služeb a doložkách, 
které by měly být v takových smlouvách obsaženy, aby byly zaručeny 
úspory energie a práva konečných zákazníků, 

ii) finančních nástrojích, pobídkách, grantech a půjčkách na podporu 
projektů služeb v oblasti energetické účinnosti; 

b) podporují rozvoj štítků kvality, mimo jiné obchodními sdruženími; 

c) zveřejňují a pravidelně aktualizují seznam dostupných 
kvalifikovaných či certifikovaných poskytovatelů energetických služeb a 
jejich kvalifikací či certifikací v souladu s článkem 16, nebo zajišťují 
rozhraní, jímž mohou poskytovatelé energetických služeb poskytovat 
informace; 

d) podporují veřejný sektor při přijímání nabídek energetických služeb, 
především při rekonstrukci budov, a to tím, že: 

i) poskytují vzorové smlouvy pro uzavírání smluv o energetických 
službách, které obsahují alespoň prvky, jejichž seznam je uveden v 
příloze XIII, 

ii) poskytují informace o osvědčených postupech pro uzavírání smluv o 
energetických službách, včetně, je-li k dispozici, analýzy nákladů a 
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přínosů využívající přístupu založeného na době životnosti; 

e) zajišťují kvalitativní přezkum v rámci vnitrostátního akčního plánu 
energetické účinnosti, pokud jde o stávající a budoucí rozvoj trhu 
energetických služeb. 

2. Členské státy ve vhodných případech podporují řádné fungování trhu 
energetických služeb tím, že: 

a) určují a propagují kontaktní místo či místa, kde mohou koneční 
zákazníci získat informace uvedené v odstavci 1; 

b) v případě potřeby přijímají opatření k odstranění regulatorních a 
neregulatorních překážek, které brání využívání uzavírání smluv o 
energetických službách a jiných modelů služeb v oblasti energetické 
účinnosti v zájmu určení nebo provádění opatření k úspoře energie; 

c) zvažují zavedení nezávislého mechanismu, jako je například veřejný 
ochránce práv, či přidělení této úlohy za účelem zajištění účinného 
vyřizování stížností a mimosoudního řešení sporů vyplývajících ze 
smluv o poskytování energetických služeb; 

d) umožňují nezávislým tržním zprostředkovatelům podílet se na 
povzbuzení rozvoje trhu na straně poptávky a nabídky. 

Článek 18 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby se distributoři energie, provozovatelé 
distribučních soustav a maloobchodní prodejci energie zdrželi všech 
činností, které mohou bránit poptávce po energetických službách nebo 
dalších opatřeních zaměřených na zvyšování energetické účinnosti a 
jejich poskytování nebo které by mohly brzdit rozvoj trhů těchto služeb 
nebo opatření, včetně uzavírání trhu před konkurencí nebo zneužívání 
dominantního postavení. 

458/2000 
ve znění 
131/2015  

§11 odst.1 
písm.k), o), 
p) 

k) zdržet se všech činností, které mohou bránit poptávce po 
energetických službách5a) nebo dalších opatřeních zaměřených na 
zvyšování energetické účinnosti a jejich poskytování nebo které by 
mohly brzdit rozvoj trhů těchto služeb, 
o) na žádost zákazníka v postavení spotřebitele zpřístupnit jím určenému 
poskytovali energetických služeb údaje z vyúčtování dodávky energie a 
údaje o jeho spotřebě energie za alespoň 3 předcházející zúčtovací 
období, 
p) nabízet zákazníkům možnost předávání informací o vyúčtování 
dodávek energie a souvisejících služeb v elektronické podobě a na 
požádání poskytnout jasné a srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým 
bylo jejich vyúčtování vypracováno, 

PT  

Článek 19 1. Aniž jsou dotčeny základní zásady právní úpravy majetkových a 
nájemních poměrů členských států, členské státy vyhodnotí a v případě 
potřeby přijmou vhodná opatření s cílem odstranit regulatorní a 
neregulatorní překážky energetické účinnosti, týkající se zejména: 

a) rozdělení pobídek mezi vlastníka a nájemce budovy nebo mezi 
vlastníky navzájem s cílem zajistit, aby tyto strany nebyly odrazovány 
od investic do zvyšování účinnosti, které by jinak vynaložily, tím, že 
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individuálně nezískají plný prospěch, nebo tím, že chybějí pravidla pro 
vzájemné rozdělení nákladů a přínosů, včetně vnitrostátních právních 
předpisů a opatření upravujících rozhodovací procesy v případě 
spoluvlastnictví; 

b) právních a správních předpisů a správních postupů v oblasti nákupu, 
sestavování ročních rozpočtů a účtování s cílem zajistit, aby jednotlivé 
veřejné subjekty nebyly odrazovány od investování do zvyšování 
energetické účinnosti a do minimalizace nákladů předpokládaných 
během celé doby životnosti a od uzavírání smluv o energetických 
službách a jiných mechanismů financování třetí stranou zřízených na 
dlouhodobém smluvním základě 

Tato opatření zaměřená na odstranění překážek mohou zahrnovat 
poskytování pobídek, zrušení nebo změnu právních nebo správních 
předpisů, přijímání pokynů a výkladových sdělení nebo zjednodušení 
správních postupů. Tato opatření mohou být spojena s poskytováním 
vzdělávání, odborné přípravy a konkrétní informační a technické pomoci 
v oblasti energetické účinnosti. 

2. O hodnocení překážek a opatřeních podle odstavce 1 je Komise 
informována prostřednictvím prvního vnitrostátního akčního plánu 
energetické účinnosti uvedeného v čl. 24 odst. 2. Komise v tomto ohledu 
podporuje sdílení osvědčených postupů jednotlivých států. 

Článek 20 1. Aniž jsou dotčeny články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, členské státy napomáhají zřizování finančních mechanismů nebo 
využívání stávajících mechanismů pro opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti za účelem maximalizace přínosů většího počtu finančních 
toků. 

2. Komise případně přímo nebo prostřednictvím evropských finančních 
institucí pomáhá členským státům s vytvářením vnitrostátních 
finančních mechanismů a systémů technické podpory s cílem zvyšovat 
energetickou účinnost v různých odvětvích. 

3. Komise usnadňuje výměnu osvědčených postupů mezi příslušnými 
vnitrostátními nebo regionálními orgány či subjekty, a to například 
formou výročních schůzek regulačních orgánů, prostřednictvím 
veřejných databází s informacemi o provádění opatření členskými státy 
a srovnáváním jednotlivých zemí. 

4. Členské státy mohou zřídit vnitrostátní fond pro energetickou 
účinnost. Cílem tohoto fondu je podporovat vnitrostátní iniciativy v 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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oblasti energetické účinnosti. 

5. Členské státy mohou umožnit, aby byly povinnosti stanovené v čl. 5 
odst. 1 plněny každoročním přispěním do vnitrostátního fondu pro 
energetickou účinnost částkou rovnající se investicím vyžadovaným ke 
splnění těchto povinností. 

6. Členské státy mohou stanovit, že povinné strany mohou plnit své 
povinnosti uvedené v čl. 7 odst. 1 tím, že každý rok přispějí do 
vnitrostátního fondu pro energetickou účinnost částkou rovnající se 
investicím vyžadovaným ke splnění těchto povinností. 

7. Členské státy mohou při vytváření inovativních finančních 
mechanismů zaměřených na praktické naplňování cíle týkajícího se 
snižování energetické náročnosti budov podle článku 5 využívat příjmů 
z ročních emisních přídělů podle rozhodnutí č. 406/2009/ES. 

Článek 21 Pro účely srovnání úspor energie a přepočtu na srovnatelnou jednotku se 
použijí převodní koeficienty stanovené v příloze IV, pokud nelze 
odůvodnit použití jiných převodních koeficientů. 
 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 22 1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 23, pokud jde o přezkum harmonizovaných 
referenčních hodnot účinnosti uvedených v čl. 14 odst. 10 druhém 
pododstavci. 

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 23, pokud jde o přizpůsobení hodnot, výpočetních 
metod, standardního koeficientu primární energie a požadavků 
stanovených v přílohách I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X a XII 
technickému pokroku. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 23 1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za 
podmínek stanovených v tomto článku. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 22 
je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 4. prosince 2012. 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 
v článku 22 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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platných aktů v přenesené pravomoci. 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 
současně Evropskému parlamentu a Radě. 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 22 vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. 

Článek 24 odst. 1 1. Od roku 2013 členské státy každoročně do 30. dubna podávají zprávu 
o pokroku dosaženém při plnění vnitrostátních cílů energetické 
účinnosti, v souladu s částí 1 přílohy XIV. Tato zpráva může být 
součástí národních programů reforem uvedených v doporučení Rady 
2010/410/EU ze dne 13. července 2010 o hlavních směrech 
hospodářských politik členských států a Unie [28]. 

2. Členské státy předloží do 30. dubna 2014 a poté každé tři roky 
vnitrostátní akční plány energetické účinnosti. Vnitrostátní akční plány 
energetické účinnosti zahrnují významná opatření zaměřená ke zvýšení 
energetické účinnosti a očekávané nebo dosažené úspory energie, včetně 
úspor při dodávkách, přenosu či přepravě a distribuci energie, jakož i v 
konečném využití energie s cílem splnit vnitrostátní cíle energetické 
účinnosti podle čl. 3 odst. 1. Vnitrostátní akční plány energetické 
účinnosti jsou doplněny o aktualizované odhady očekávané celkové 
spotřeby primární energie do roku 2020, jakož i o odhadovanou úroveň 
spotřeby primární energie v odvětvích uvedených v části 1 přílohy XIV. 

Komise do 31. prosince 2012 poskytne vzor sloužící jako vodítko pro 
vnitrostátní akční plány energetické účinnosti. Uvedený vzor se přijme 
poradním postupem podle čl. 26 odst. 2. Vnitrostátní akční plány 
energetické účinnosti musí v každém případě obsahovat údaje 
specifikované v příloze XIV. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 24 odst. 2 2. Členské státy předloží do 30. dubna 2014 a poté každé tři roky 
vnitrostátní akční plány energetické účinnosti. Vnitrostátní akční plány 
energetické účinnosti zahrnují významná opatření zaměřená ke zvýšení 
energetické účinnosti a očekávané nebo dosažené úspory energie, včetně 
úspor při dodávkách, přenosu či přepravě a distribuci energie, jakož i v 
konečném využití energie s cílem splnit vnitrostátní cíle energetické 
účinnosti podle čl. 3 odst. 1. Vnitrostátní akční plány energetické 
účinnosti jsou doplněny o aktualizované odhady očekávané celkové 

406/2000 
ve znění  
318/2012 
103/2015 

§11 odst.1 
písm.a) a b) 

(1) Ministerstvo  
a) zpracovává návrhy Státní energetické koncepce, provádí její 
aktualizaci a vyhodnocování,  
b) zpracovává Národní akční plán energetické účinnosti, jehož součástí 
jsou Národní akční plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou 
spotřebou energie a Strategie renovace fondu obytných a komerčních 
budov v České republice, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení, 
 

PT   
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spotřeby primární energie do roku 2020, jakož i o odhadovanou úroveň 
spotřeby primární energie v odvětvích uvedených v části 1 přílohy XIV. 

Komise do 31. prosince 2012 poskytne vzor sloužící jako vodítko pro 
vnitrostátní akční plány energetické účinnosti. Uvedený vzor se přijme 
poradním postupem podle čl. 26 odst. 2. Vnitrostátní akční plány 
energetické účinnosti musí v každém případě obsahovat údaje 
specifikované v příloze XIV. 

  8484     

  458/2000 
ve znění 
131/2015  

§16 písm.z) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2)  
z) vypracovává a každé 3 roky do 30. dubna daného roku předává 
Komisi vnitrostátní akční plány energetické účinnosti. 

  

Článek 24 odst. 3 
až 11 

3. Komise posoudí výroční zprávy a vnitrostátní akční plány energetické 
účinnosti a posoudí, jakého pokroku členské státy dosáhly při plnění 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti, jež vyžaduje čl. 3 odst. 1, a při 
provádění této směrnice. Své posouzení zašle Komise Evropskému 
parlamentu a Radě. Na základě posouzení těchto zpráv a vnitrostátních 
akčních plánů energetické účinnosti může Komise vydat doporučení pro 
členské státy. 

4. Komise sleduje dopad provádění této směrnice na směrnice 
2003/87/ES, 2009/28/ES a 2010/31/EU a na rozhodnutí č. 406/2009/ES, 
jakož i na průmyslová odvětví, zejména odvětví, v nichž hrozí značné 
riziko úniku uhlíku, jak jsou určena v rozhodnutí 2010/2/EU. 

5. Komise přezkoumá, zda je stále zapotřebí umožňovat výjimky 
stanovené v čl. 14 odst. 6, poprvé v posouzení prvního vnitrostátního 
akčního plánu energetické účinnosti a poté jednou za tři roky. Pokud z 
přezkumu vyplyne, že žádné z kritérií pro tyto výjimky již nelze 
odůvodnit zohledněním dostupnosti tepelného zatížení a skutečnými 
provozními podmínkami vyňatých zařízení, navrhne Komise náležitá 
opatření. 

6. Členské státy do 30. dubna každého roku předají Komisi statistické 
údaje týkající se vnitrostátní výroby elektřiny a tepla z vysoce účinné 
kombinované výroby tepla a elektřiny a z kombinované výroby tepla a 
elektřiny s nízkou účinností, v souladu s metodikou uvedenou v příloze 
I, ve vztahu k celkovým kapacitám pro výrobu tepla a elektřiny. Předají 
rovněž výroční statistické údaje o kapacitách kombinované výroby tepla 
a elektřiny, o palivu pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny a o 
výrobě a kapacitách, pokud jde o dálkové vytápění a chlazení, ve vztahu 
k celkové výrobě a kapacitám pro teplo a elektřinu. Členské státy předají 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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statistické údaje o úsporách primární energie dosažených uplatňováním 
kombinované výroby tepla a elektřiny v souladu s metodikou uvedenou 
v příloze II. 

7. Komise do 30. června 2014 předloží Evropskému parlamentu a Radě 
posouzení uvedené v čl. 3 odst. 2, doplněné v případě potřeby návrhy 
dalších opatření. 

8. Komise přezkoumá účinnost provádění článku 6 do 5. prosince 2015, 
přičemž zohlední požadavky stanovené ve směrnici 2004/18/ES, a podá 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Tato zpráva bude případně 
doplněna návrhy dalších opatření. 

9. Do 30. června 2016 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o provádění článku 7. Tato zpráva bude případně doplněna 
legislativním návrhem sledujícím jeden nebo více z těchto cílů: 

a) změnit konečné datum stanovené v čl. 7 odst. 1; 

b) přezkoumat požadavky stanovené v čl. 7 odst. 1, 2 a 3; 

c) stanovit dodatečné společné požadavky, zejména v souvislosti se 
záležitostmi uvedenými v čl. 7 odst. 7. 

10. Do 30. června 2018 Komise posoudí pokrok dosažený členskými 
státy při odstraňování regulatorních a neregulatorních překážek podle 
článku 19 odst. 1. Na toto posouzení případně naváží návrhy dalších 
opatření. 

11. Komise zpřístupní zprávy uvedené v odstavcích 1 a 2 veřejnosti. 

Článek 25 Komise zřídí on-line platformu na podporu praktického provádění této 
směrnice na celostátní, regionální a místní úrovni. Tato platforma 
podporuje výměnu zkušeností ohledně postupů, stanovení kritérií, 
vytváření sítí, jakož i inovativních postupů. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 26 1. Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu 
nařízení (EU) č. 182/2011. 
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 
182/2011. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 27 1. Směrnice 2006/32/ES se zrušuje s účinkem od 5. června 2014, s 
výjimkou čl. 4 odst. 1 až 4 a příloh I, III a IV uvedené směrnice, aniž 
jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůty pro provedení 
uvedené směrnice ve vnitrostátním právu. Ustanovení čl. 4 odst. 1 až 4 a 
příloh I, III a IV směrnice 2006/32/ES se zrušují s účinkem ode dne 1. 
ledna 2017. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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Směrnice 2004/8/ES se zrušuje s účinkem od 5. června 2014, aniž jsou 
dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůty pro provedení 
uvedené směrnice ve vnitrostátním právu. 
Odkazy na směrnice 2006/32/ES a 2004/8/ES se považují za odkazy na 
tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XV. 
2. Ustanovení čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2010/30/EU se zrušují s 
účinkem od 5. června 2014. 
3. Směrnice 2009/125/ES se mění takto: 
1) Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní: 
"(35a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. 
května 2010 o energetické náročnosti budov [] vyžaduje, aby členské 
státy stanovily požadavky na energetickou náročnost prvků budov, jež 
jsou součástí obvodového pláště budovy, a systémové požadavky na 
celkovou energetickou náročnost, řádnou instalaci a odpovídající 
dimenzování, úpravu a kontrolu technických systémů budov, které jsou 
instalovány ve stávajících budovách. Je v souladu s cíli této směrnice, že 
tyto požadavky mohou za určitých okolností omezovat instalování 
výrobků spojených se spotřebou energie, které vyhovují této směrnici a 
jejím prováděcím opatřením, za předpokladu, že takové požadavky 
nepředstavují neodůvodněnou překážku trhu. 
2) V čl. 6 odst. 1 se doplňuje nová věta, která zní: 
"Tím nejsou dotčeny požadavky na energetickou náročnost a systémové 
požadavky stanovené členskými státy v souladu s čl. 4 odst. 1 a článkem 
8 směrnice 2010/31/EU." 

Článek 28 1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 
pro dosažení souladu s touto směrnicí do 5. června 2014. 
Bez ohledu na první pododstavec uvedou členské státy v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s článkem 4, čl. 5 
odst. 1 prvním pododstavcem, odst. 5 a odst. 6, čl. 7 odst. 9 třetím 
pododstavcem, čl. 14 odst. 6, čl. 19 odst. 2, čl. 24 odst. 1 a čl. 24 odst. 2 
a bodem 4 přílohy V ve lhůtách, které jsou v nich stanoveny. 
Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 29 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 
Úředním věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Článek 30 Tato směrnice je určena členským státům. 
Ve Štrasburku dne 25. října 2012. 
Za Evropský parlament 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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předseda 
M. Schulz 
Za Radu 
předseda 
A. D. Mavroyiannis 

PŘÍLOHA I OBECNÉ ZÁSADY PRO VÝPOČET ELEKTŘINY Z 
KOMBINOVANÉ VÝROBY TEPLA A ELEKTŘINY 

Část I 

Obecné zásady 

Hodnoty pro výpočet elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny 
se určují na základě očekávaného nebo skutečného provozu dané 
jednotky za běžných provozních podmínek. U mikrokogeneračních 
jednotek může být výpočet založen na ověřených hodnotách. 

a) Výroba elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny se považuje 
za rovnou celkové roční výrobě elektřiny jednotky měřené na 
výstupních svorkách hlavních generátorů: 

i) u kogeneračních jednotek typů b), d), e), f), g) a h) uvedených v části 
II s celkovou roční účinností stanovenou členskými státy na úrovni 
alespoň 75 % a 

ii) u kogeneračních jednotek typů a) a c) uvedených v části II s celkovou 
roční účinností stanovenou členskými státy na úrovni alespoň 80 %. 

b) U kogeneračních jednotek s celkovou roční účinností vyjádřenou 
hodnotou nižší, než je hodnota uvedená v písm. a) bodu i) (kogenerační 
jednotky typů b), d), e), f), g) a h) uvedené v části II), nebo s roční 
celkovou účinností vyjádřenou hodnotou nižší, než je hodnota uvedená v 
písm. a) bodu ii) (kogenerační jednotky typů a) a c) uvedené v části II), 
se vypočte podle vzorce: 

ECHP=HCHP*C 

kde: 

ECHP je množství elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny; 

C je poměr elektřiny a tepla; 

HCHP je množství užitečného tepla pocházejícího z kombinované 
výroby tepla a elektřiny (vypočtené pro tento účel jako celková výroba 

37/2016 Příloha č.1 Způsob stanovení celkové účinnosti, množství mechanické energie a 
určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 
 
1. Celková účinnost kogenerační jednotky étacelk se stanoví podle 
vzorce: 
 
étacelk  =   (Esv  +   EM  +   Quž)/(QPAL   KJ), 
 
 kde:  
E sv        je   množství   elektřiny   vyrobené   v   kogenerační   jednotce   
měřené   na   svorkách   generátorů   [MWh] 
 
 E M         je   množství   mechanické   energie   získané   transformací   
energie   v   kogenerační   jednotce   v   procesu   kombinované 
            výroby   elektřiny   a   tepla,   která   není   dále   transformována   
na   elektřinu   [MWh] 
 
 Q UŽ        je   množství   užitečného   tepla   [MWh] 
 
 Q PAL   KJ    je   množství   celkového   paliva  [MWh]. 
  
2. Je-li část paliva zpětně získána v chemikáliích a využita, lze ji před 
výpočtem celkové účinnosti odečíst od celkového paliva. 
  
3. Množství mechanické energie EM se stanoví jako množství tepelné 
energie využité k přeměně na mechanickou energii, která nebyla využita 
k výrobě elektřiny, nebo jako množství mechanické energie, které bylo 
předáno látce nebo jinému zařízení, které nevyrábí elektřinu. 
  
4. Stanovená hodnota mechanické energie EM se použije pouze jako 
vstup pro výpočet celkové účinnosti kogenerační jednotky nebo při 
stanovování elektrické účinnosti kombinované výroby elektřiny a tepla 
používané při výpočtu úspory primární energie podle bodu 1 přílohy č. 2 
k této vyhlášce. 
  
5. Pokud je celková účinnost kogenerační jednotky nižší, než stanoví § 3 
odst. 6 a pokud v kogenerační jednotce dochází k výrobě elektřiny, která 

PT  
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tepla minus veškeré teplo vyrobené v oddělených kotlích nebo odběrem 
ostré páry z parního generátoru před turbínou). 

Výpočet elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny musí být 
založen na skutečném poměru elektřiny a tepla. Pokud skutečný poměr 
elektřiny a tepla kogenerační jednotky není znám, je možno použít 
následující náhradní hodnoty, zejména pro statistické účely, u jednotek 
typů a), b), c), d) a e) uvedených v části II, pokud vypočtená elektřina z 
kombinované výroby tepla a elektřiny nepřekročí celkovou výrobu 
elektřiny dané jednotky: 

Typ jednotky | Předpokládaný poměr elektřiny a tepla, C | 

Paroplynové zařízení s rekuperací tepla | 0,95 | 

Parní protitlaková turbína | 0,45 | 

Parní kondenzační odběrová turbína | 0,45 | 

Plynová turbína s rekuperací tepla | 0,55 | 

Spalovací motor | 0,75 | 

Pokud členské státy zavedou náhradní hodnoty pro poměr elektřiny a 
tepla pro jednotky typů f), g), h), i), j) a k) uvedené v části II, musí být 
tyto předpokládané hodnoty zveřejněny a oznámeny Komisi. 

c) Pokud je určitý podíl energetického obsahu spotřeby paliva v procesu 
kombinované výroby tepla a elektřiny zpětně získán v chemikáliích a 
recyklován, lze jej odečíst od spotřeby paliva před výpočtem celkové 
účinnosti uvedeným v písmenech a) a b). 

d) Členské státy mohou určit poměr elektřiny a tepla jako poměr mezi 
elektřinou a užitečným teplem při kombinovaném provozu při nižší 
kapacitě pomocí provozních údajů konkrétní jednotky. 

e) Členské státy mohou používat pro účel výpočtů podle písmen a) a b) 
jiná období než jeden rok. 

Část II 

Technologie kombinované výroby tepla a elektřiny, na které se vztahuje 
tato směrnice 

a) paroplynové zařízení s rekuperací tepla; 

není vázaná na užitečné teplo, rozdělí se celkové množství elektřiny 
vyrobené v kogenerační jednotce na množství elektřiny pocházející z 
kombinované výroby elektřiny a tepla a na množství elektřiny 
nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla. V tomto případě 
se množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla stanoví 
podle následujícího vzorce: 
 
EKVET  =   QUŽ  *   CSKUT, 
 
kde:  
 
 
EKVET       je   množství   elektřiny   z   kombinované   výroby   
elektřiny   a   tepla   [MWh] 
 
 Q UŽ         je   množství   užitečného   tepla   [MWh] 
 
 C SKUT       je   poměr   elektřiny   a   tepla  [-]. 
  
6. Pokud je celková účinnost kogenerační jednotky nižší než hodnoty 
uvedené v § 3 odst. 6 a veškerá vyrobená elektřina je vázaná na užitečné 
teplo, pak je množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 
rovno svorkové výrobě elektřiny kogenerační jednotky a nedochází k 
rozdělování celkového množství elektřiny vyrobené v kogenerační 
jednotce na množství elektřiny pocházející z kombinované výroby 
elektřiny a tepla a na množství elektřiny nepocházející z kombinované 
výroby elektřiny. 
  
7. Pokud je vypočtená hodnota množství elektřiny z kombinované 
výroby elektřiny a tepla EKVET vyšší než naměřená hodnota celkového 
množství vyrobené elektřiny v kogenerační jednotce měřené na svorkách 
generátorů, použije se jako množství elektřiny z kombinované výroby 
elektřiny a tepla naměřená hodnota celkového množství vyrobené 
elektřiny v kogenerační jednotce měřené na svorkách generátorů. 
  
8. Do množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se 
nezapočítává množství elektřiny vyrobené samostatně bez dodávky 
užitečného tepla. 
  
9. Do množství užitečného tepla Quž se započítává například teplo 
dodané do soustavy zásobování tepelnou energií, teplo ve spalinách 
vzniklé z procesu kombinované výroby elektřiny a tepla použité pro 
přímé vytápění nebo potřeby sušení nebo teplo určené k dalšímu využití 
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b) parní protitlaková turbína; 

c) parní kondenzační odběrová turbína; 

d) plynová turbína s rekuperací tepla; 

e) spalovací motor; 

f) mikroturbíny; 

g) Stirlingovy motory; 

h) palivové články; 

i) parní stroje; 

j) organické Rankinovy cykly; 

k) jakýkoli jiný typ technologie nebo její kombinace spadající pod 
definici uvedenou v čl. 2 bodě 30. 

Při provádění a uplatňování obecných zásad pro výpočet elektřiny z 
kombinované výroby tepla a elektřiny členské státy použijí podrobné 
pokyny stanovené rozhodnutím Komise 2008/952/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 stanovujícím podrobné pokyny pro provádění a 
uplatňování přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/8/ES [1]. 

pro technologické účely s výjimkou odběru tepla pro vlastní spotřebu 
kogenerační jednotky využité k další přeměně na elektrickou nebo 
mechanickou energii. Do množství užitečného tepla se nezapočítává 
například množství tepla dodaného přímo z kotlů nebo redukčních stanic 
bez výroby elektřiny. Dodávka užitečného tepla se sníží o množství 
tepla obsaženého v kondenzátu vráceném z procesu kombinované 
výroby elektřiny a tepla v případě parního výstupu. 
  
10. V případě, že kogenerační jednotky využívají společnou parní 
sběrnici, rozdělí se množství celkového paliva mezi jednotlivé 
kogenerační jednotky v poměru podle množství páry spotřebované 
jednotlivými kogeneračními jednotkami. 
  
11. Poměr elektřiny a tepla CSKUT se stanoví na základě skutečně 
změřeného množství užitečného tepla a elektřiny vázané na výrobu 
užitečného tepla v období, kdy kogenerační jednotka pracuje v plném 
kombinovaném režimu s pouze užitečným teplem, nejpozději poslední 
den před předáním prvního výkazu podle vyhlášky o vykazování a 
evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení 
některých dalších ustanoveních zákona o podporovaných zdrojích 
energie do systému operátora trhu nebo bezprostředně po každé změně, 
která může poměr elektřiny a tepla významně ovlivnit. Jedná se o 
jednorázové měření hodnot užitečného tepla a příslušné elektřiny, ze 
kterých je stanoven poměr CSKUT. 
  
12. V případě, že s ohledem na poptávku po užitečném teple nebo 
vlastnosti kogenerační jednotky není provoz při plném kombinovaném 
režimu s výrobou elektřiny vázanou pouze na užitečné teplo možný, 
stanoví výrobce poměr elektřiny a tepla CSKUT podle vzorce: 
CSKUT  =   (Esv1  -   Esv2)/QUŽ, 
 
kde  
 
Esv1    je   množství   elektřiny   vyrobené   v   kogenerační   jednotce   
měřené   na   svorkách   generátorů   při   provozním   stavu   s   nejvyšší 
v   běžném   provozu   dosažitelnou   výrobou   užitečného   tepla   QUŽ  
a   současně   při   nejvyšší   v   běžném   provozu   dosažitelné   
spotřebě   paliva   [MWh] 
 
 E sv2    je   množství   elektřiny   vyrobené   v   kogenerační   jednotce   
měřené   na   svorkách   generátorů   při   provozním   stavu   
vycházejícím z   provozního   stavu   měření   Esv1,   kdy   je   zastavena   
dodávka   užitečného   tepla   a   dodávka   paliva   je   snížena   takovým  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQLOZ)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               VIII_srovnávací tabulka_406_32012L0027_vláda.doc      str. 64 z 
103   

Celex: 32012L0027 Lhůta pro implementaci 5.6.2014 Úřední věstník                     L 315 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Hana Schvarczová 15.2.2018 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 

2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
Schválil    (jméno+datum): Vladimír Sochor 15.2.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

způsobem,   aby   produkce   jiného   než   užitečného   tepla   byla   
totožná   s   provozním   stavem   při   stanovení   Esv1  [MWh] 
 
Q UŽ     je   množství   užitečného   tepla  [MWh]. 
  
13. Měření se provádí po stejnou dobu pro oba provozní stavy při 
venkovní teplotě do 15 °C. Pokud je to možné, je venkovní teplota 
stejná pro oba provozní stavy. 
  
14. Nelze-li poměr elektřiny a tepla CSKUT věrohodně stanovit z 
naměřených hodnot získaných v rámci jednorázového měření podle 
bodů 11 až 13, je možné stanovit průměrnou hodnotu poměru elektřiny a 
tepla CSKUT výpočtem s použitím energetické bilance sestavené za 
kalendářní měsíc na základě skutečně naměřených hodnot. 

PŘÍLOHA II METODIKA URČOVÁNÍ ÚČINNOSTI PROCESU KOMBINOVANÉ 
VÝROBY TEPLA A ELEKTŘINY 

Hodnoty pro výpočet účinnosti kombinované výroby tepla a elektřiny a 
úspor primární energie se určují na základě očekávaného nebo 
skutečného provozu dané jednotky za běžných provozních podmínek. 

a) Vysoce účinná kombinovaná výroba tepla a elektřiny 

Pro účely této směrnice musí vysoce účinná kombinovaná výroba tepla a 
elektřiny splňovat tato kritéria: 

- kombinovaná výroba tepla a elektřiny z kogeneračních jednotek musí 
zajišťovat úspory primární energie vypočtené podle písmene b) ve výši 
alespoň 10 % ve srovnání s referenčními údaji pro oddělenou výrobu 
tepla a elektřiny, 

- výrobu z kogeneračních jednotek malého výkonu a 
mikrokogeneračních jednotek, která zajišťuje úspory primární energie, je 
možno kvalifikovat jako vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny. 

b) Výpočet úspor primární energie 

Výše úspor primární energie zajišťovaných kombinovanou výrobou 
tepla a elektřiny podle přílohy I se vypočte na základě tohoto vzorce: 

PES = 

1 – 

37/2016 Příloha č.1 Způsob stanovení celkové účinnosti, množství mechanické energie a 
určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 
 
1. Celková účinnost kogenerační jednotky étacelk se stanoví podle 
vzorce: 
 
étacelk  =   (Esv  +   EM  +   Quž)/(QPAL   KJ), 
 
 kde:  
E sv        je   množství   elektřiny   vyrobené   v   kogenerační   jednotce   
měřené   na   svorkách   generátorů   [MWh] 
 
 E M         je   množství   mechanické   energie   získané   transformací   
energie   v   kogenerační   jednotce   v   procesu   kombinované 
            výroby   elektřiny   a   tepla,   která   není   dále   transformována   
na   elektřinu   [MWh] 
 
 Q UŽ        je   množství   užitečného   tepla   [MWh] 
 
 Q PAL   KJ    je   množství   celkového   paliva  [MWh]. 
  
2. Je-li část paliva zpětně získána v chemikáliích a využita, lze ji před 
výpočtem celkové účinnosti odečíst od celkového paliva. 
  
3. Množství mechanické energie EM se stanoví jako množství tepelné 
energie využité k přeměně na mechanickou energii, která nebyla využita 
k výrobě elektřiny, nebo jako množství mechanické energie, které bylo 
předáno látce nebo jinému zařízení, které nevyrábí elektřinu. 

PT  
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+ 

kde: 

PES představuje úspory primární energie; 

CHP Hη je účinnost tepla pocházejícího z kombinované výroby tepla a 
elektřiny určená jako roční výstup užitečného tepla dělený spotřebou 
paliva použitého k výrobě objemu výstupu užitečného tepla a elektřiny 
pocházejících z kombinované výroby tepla a elektřiny; 

Ref Hη je referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu tepla; 

CHP Eη je elektrická účinnost kombinované výroby tepla a elektřiny 
určená jako roční výroba elektřiny z kombinované výroby tepla a 
elektřiny dělená spotřebou paliva použitého k výrobě objemu výstupu 
užitečného tepla i elektřiny pocházejících z kombinované výroby tepla a 
elektřiny. Pokud kogenerační jednotka vyrábí mechanickou energii, 
může být roční výroba elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny 
zvýšena o dodatečný prvek představující množství elektřiny ekvivalentní 
této mechanické energii. Tento dodatečný prvek nezakládá právo na 
vydání záruk původu podle čl. 14 odst. 10; 

Ref Eη je referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny. 

c) Výpočty úspor energie pomocí alternativního výpočtu 

Členské státy mohou vypočítat úspory primární energie z výroby tepla a 
elektrické a mechanické energie níže uvedeným způsobem, aniž by 
použily přílohu I, k vyloučení částí tepla a elektřiny u stejného procesu, 
které nepocházejí z kombinované výroby tepla a elektřiny. Tuto výrobu 
lze považovat za vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny, pokud splňuje kritéria účinnosti uvedená v písmeni a) této 
přílohy a pokud u kogenerační jednotky s kapacitou elektrické energie 
vyšší než 25 MW je celková účinnost vyšší než 70 %. Specifikace 
množství elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny v rámci 
takové výroby se však pro účely vydání záruky původu a pro statistické 
účely určuje podle přílohy I. 

Pokud se úspory primární energie na výrobní proces vypočítávají 
způsobem uvedeným výše, úspory primární energie se vypočtou pomocí 
vzorce uvedeného v písmeni b) této přílohy s tím, že místo "CHP Hη" se 
dosadí "Hη" a místo "CHP Eη" se dosadí "Eη", kde: 

Hη je tepelná účinnost výrobního procesu určená jako roční výroba tepla 

  
4. Stanovená hodnota mechanické energie EM se použije pouze jako 
vstup pro výpočet celkové účinnosti kogenerační jednotky nebo při 
stanovování elektrické účinnosti kombinované výroby elektřiny a tepla 
používané při výpočtu úspory primární energie podle bodu 1 přílohy č. 2 
k této vyhlášce. 
  
5. Pokud je celková účinnost kogenerační jednotky nižší, než stanoví § 3 
odst. 6 a pokud v kogenerační jednotce dochází k výrobě elektřiny, která 
není vázaná na užitečné teplo, rozdělí se celkové množství elektřiny 
vyrobené v kogenerační jednotce na množství elektřiny pocházející z 
kombinované výroby elektřiny a tepla a na množství elektřiny 
nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla. V tomto případě 
se množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla stanoví 
podle následujícího vzorce: 
 
EKVET  =   QUŽ  *   CSKUT, 
 
kde:  
 
 
EKVET       je   množství   elektřiny   z   kombinované   výroby   
elektřiny   a   tepla   [MWh] 
 
 Q UŽ         je   množství   užitečného   tepla   [MWh] 
 
 C SKUT       je   poměr   elektřiny   a   tepla  [-]. 
  
6. Pokud je celková účinnost kogenerační jednotky nižší než hodnoty 
uvedené v § 3 odst. 6 a veškerá vyrobená elektřina je vázaná na užitečné 
teplo, pak je množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 
rovno svorkové výrobě elektřiny kogenerační jednotky a nedochází k 
rozdělování celkového množství elektřiny vyrobené v kogenerační 
jednotce na množství elektřiny pocházející z kombinované výroby 
elektřiny a tepla a na množství elektřiny nepocházející z kombinované 
výroby elektřiny. 
  
7. Pokud je vypočtená hodnota množství elektřiny z kombinované 
výroby elektřiny a tepla EKVET vyšší než naměřená hodnota celkového 
množství vyrobené elektřiny v kogenerační jednotce měřené na svorkách 
generátorů, použije se jako množství elektřiny z kombinované výroby 
elektřiny a tepla naměřená hodnota celkového množství vyrobené 
elektřiny v kogenerační jednotce měřené na svorkách generátorů. 
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dělená spotřebou paliva použitého k výrobě objemu výstupu tepla a 
elektřiny; 

Eη je elektrická účinnost výrobního procesu určená jako roční výroba 
elektřiny dělená spotřebou paliva použitého k výrobě objemu výstupu 
tepla i elektřiny. Pokud kogenerační jednotka vyrábí mechanickou 
energii, může být roční výroba elektřiny z kombinované výroby tepla a 
elektřiny zvýšena o dodatečný prvek představující množství elektřiny 
ekvivalentní této mechanické energii. Tento dodatečný prvek nezakládá 
právo na vydání záruk původu podle čl. 14 odst. 10. 

d) Členské státy mohou používat pro účely výpočtů podle písmen b) a c) 
této přílohy jiná období než jeden rok. 

e) Výpočet úspor primární energie pro mikrokogenerační jednotky může 
být založen na ověřených údajích. 

f) Referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu tepla a elektřiny 

Tyto harmonizované referenční hodnoty účinnosti se skládají z matice 
hodnot odlišených podle příslušných faktorů, včetně roku výstavby a 
druhů paliva, a musí se zakládat na řádně zdokumentovaném rozboru, 
který mimo jiné zohlední provozní údaje za reálných podmínek, směs 
paliva a klimatické podmínky, jakož i použité technologie kombinované 
výroby tepla a elektřiny. 

Referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu tepla a elektřiny 
podle vzorce uvedeného v písmeni b) stanoví provozní účinnost 
oddělené výroby tepla a elektřiny, která má být nahrazena 
kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. 

Referenční hodnoty účinnosti se vypočtou podle těchto zásad: 

1. Pro kogenerační jednotky vychází srovnání s oddělenou výrobou 
elektřiny ze zásady, že se srovnávají tytéž kategorie paliva. 

2. Každá kogenerační jednotka se srovnává s nejlepší a ekonomicky 
odůvodnitelnou technologií oddělené výroby tepla a elektřiny dostupnou 
na trhu v roce výstavby kogenerační jednotky. 

3. Referenční hodnoty účinnosti kogeneračních jednotek starších deseti 
let se stanoví ve výši referenčních hodnot jednotek starých deset let. 

4. Referenční hodnoty účinnosti oddělené výroby elektřiny a výroby 
tepla musí odrážet klimatické rozdíly existující mezi členskými státy. 

  
8. Do množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se 
nezapočítává množství elektřiny vyrobené samostatně bez dodávky 
užitečného tepla. 
  
9. Do množství užitečného tepla Quž se započítává například teplo 
dodané do soustavy zásobování tepelnou energií, teplo ve spalinách 
vzniklé z procesu kombinované výroby elektřiny a tepla použité pro 
přímé vytápění nebo potřeby sušení nebo teplo určené k dalšímu využití 
pro technologické účely s výjimkou odběru tepla pro vlastní spotřebu 
kogenerační jednotky využité k další přeměně na elektrickou nebo 
mechanickou energii. Do množství užitečného tepla se nezapočítává 
například množství tepla dodaného přímo z kotlů nebo redukčních stanic 
bez výroby elektřiny. Dodávka užitečného tepla se sníží o množství 
tepla obsaženého v kondenzátu vráceném z procesu kombinované 
výroby elektřiny a tepla v případě parního výstupu. 
  
10. V případě, že kogenerační jednotky využívají společnou parní 
sběrnici, rozdělí se množství celkového paliva mezi jednotlivé 
kogenerační jednotky v poměru podle množství páry spotřebované 
jednotlivými kogeneračními jednotkami. 
  
11. Poměr elektřiny a tepla CSKUT se stanoví na základě skutečně 
změřeného množství užitečného tepla a elektřiny vázané na výrobu 
užitečného tepla v období, kdy kogenerační jednotka pracuje v plném 
kombinovaném režimu s pouze užitečným teplem, nejpozději poslední 
den před předáním prvního výkazu podle vyhlášky o vykazování a 
evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení 
některých dalších ustanoveních zákona o podporovaných zdrojích 
energie do systému operátora trhu nebo bezprostředně po každé změně, 
která může poměr elektřiny a tepla významně ovlivnit. Jedná se o 
jednorázové měření hodnot užitečného tepla a příslušné elektřiny, ze 
kterých je stanoven poměr CSKUT. 
  
12. V případě, že s ohledem na poptávku po užitečném teple nebo 
vlastnosti kogenerační jednotky není provoz při plném kombinovaném 
režimu s výrobou elektřiny vázanou pouze na užitečné teplo možný, 
stanoví výrobce poměr elektřiny a tepla CSKUT podle vzorce: 
CSKUT  =   (Esv1  -   Esv2)/QUŽ, 
 
kde  
 
Esv1    je   množství   elektřiny   vyrobené   v   kogenerační   jednotce   
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měřené   na   svorkách   generátorů   při   provozním   stavu   s   nejvyšší 
v   běžném   provozu   dosažitelnou   výrobou   užitečného   tepla   QUŽ  
a   současně   při   nejvyšší   v   běžném   provozu   dosažitelné   
spotřebě   paliva   [MWh] 
 
 E sv2    je   množství   elektřiny   vyrobené   v   kogenerační   jednotce   
měřené   na   svorkách   generátorů   při   provozním   stavu   
vycházejícím z   provozního   stavu   měření   Esv1,   kdy   je   zastavena   
dodávka   užitečného   tepla   a   dodávka   paliva   je   snížena   takovým  
způsobem,   aby   produkce   jiného   než   užitečného   tepla   byla   
totožná   s   provozním   stavem   při   stanovení   Esv1  [MWh] 
 
Q UŽ     je   množství   užitečného   tepla  [MWh]. 
  
13. Měření se provádí po stejnou dobu pro oba provozní stavy při 
venkovní teplotě do 15 °C. Pokud je to možné, je venkovní teplota 
stejná pro oba provozní stavy. 
  
14. Nelze-li poměr elektřiny a tepla CSKUT věrohodně stanovit z 
naměřených hodnot získaných v rámci jednorázového měření podle 
bodů 11 až 13, je možné stanovit průměrnou hodnotu poměru elektřiny a 
tepla CSKUT výpočtem s použitím energetické bilance sestavené za 
kalendářní měsíc na základě skutečně naměřených hodnot. 

PŘÍLOHA III POŽADAVKY NA ENERGETICKOU ÚČINNOST PRO NÁKUP 
VÝROBKŮ, SLUŽEB A BUDOV ÚSTŘEDNÍMI VLÁDNÍMI 
INSTITUCEMI 

Ústřední vládní instituce, které nakupují výrobky, služby nebo budovy, 
je-li to v souladu s nákladovou efektivností, ekonomickou 
proveditelností, udržitelností v širším smyslu, technickou způsobilostí, 
jakož i dostatečnou hospodářskou soutěží: 

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu v přenesené pravomoci 
přijatého na základě směrnice 2010/30/EU nebo do působnosti 
související prováděcí směrnice Komise, nakupují pouze výrobky 
splňující kritérium nejvyšší možné třídy energetické účinnosti, a to s 
ohledem na potřebu zajištění dostatečné hospodářské soutěže; 

b) pokud výrobek, který nespadá pod písmeno a), spadá do působnosti 
prováděcího opatření v rámci směrnice 2009/125/ES přijatého po vstupu 
této směrnice v platnost, nakupují pouze výrobky splňující kritéria 
energetické účinnosti stanovená v uvedeném prováděcím opatření; 

  Nerelevantní z hlediska implementace. 
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c) nakupují kancelářské přístroje spadající do působnosti rozhodnutí 
Rady 2006/1005/ES ze dne 18. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi 
vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o 
koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských 
přístrojů štítky [1], jež splňují požadavky energetické účinnosti, které 
nejsou méně náročné než požadavky uvedené v příloze C dohody 
přiložené k uvedenému rozhodnutí; 

d) nakupují pouze pneumatiky, jež splňují kritérium nejvyšší třídy 
energetické účinnosti spotřeby paliv definované nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o 
označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité 
parametry [2]. Tento požadavek nebrání veřejným subjektům, aby v 
případech odůvodněných bezpečností nebo ochranou veřejného zdraví 
nakupovaly pneumatiky v nejvyšší třídě přilnavosti za mokra nebo 
nejvyšší třídě vnějšího hluku odvalování; 

e) při vypisování veřejných soutěží na poskytování služeb vyžadují, aby 
poskytovatelé služeb používali pro účely poskytování dotyčných služeb 
pouze výrobky, jež splňují požadavky uvedené v písmenech a) až d). 
Tento požadavek se vztahuje pouze na nové výrobky, které 
poskytovatelé služeb zakoupí částečně nebo zcela pro účely poskytování 
dotyčné služby; 

f) nakupují pouze budovy, jež splňují alespoň minimální požadavky 
energetické náročnosti podle čl. 5 odst. 1, nebo uzavírají nové nájemní 
smlouvy pro tyto budovy, ledaže je účelem koupě: 

i) rozsáhlá renovace nebo demolice, 

ii) odprodej budovy veřejným subjektem bez jejího využití pro vlastní 
účely tohoto subjektu nebo 

iii) její zachování jakožto úředně chráněné stavby jako součást 
vymezeného prostředí nebo vzhledem k její zvláštní architektonické 
nebo historické hodnotě. 

Plnění těchto požadavků se ověří pomocí certifikátů energetické 
náročnosti podle článku 11 směrnice 2010/31/EU. 

PŘÍLOHA IV ENERGETICKÝ OBSAH VYBRANÝCH PALIV PRO KONEČNOU 
SPOTŘEBU – PŘEVODNÍ TABULKA [1] 

Zdroj: Eurostat 

  Nerelevantní z hlediska implementace. 
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[2] [3] [4] 

Energetická komodita | kJ (NCV) | kgoe (NCV) | kWh (NCV) | 

1 kg koksu | 28500 | 0,676 | 7,917 | 

1 kg černého uhlí | 17200 – 30700 | 0,411 – 0,733 | 4,778 – 8,528 | 

1 kg hnědouhelných briket | 20000 | 0,478 | 5,556 | 

1 kg černého lignitu | 10500 – 21000 | 0,251 – 0,502 | 2,917 – 5,833 | 

1 kg hnědého uhlí | 5600 – 10500 | 0,134 – 0,251 | 1,556 – 2,917 | 

1 kg ropné břidlice | 8000 – 9000 | 0,191 – 0,215 | 2,222 – 2,500 | 

1 kg rašeliny | 7800 – 13800 | 0,186 – 0,330 | 2,167 – 3,833 | 

1 kg rašelinových briket | 16000 – 16800 | 0,382 – 0,401 | 4,444 – 4,667 
|1 kg zbytkového topného oleje (těžký topný olej) | 40000 | 0,955 | 
11,111 | 

1 kg lehkého topného oleje | 42300 | 1,010 | 11,750 | 

1 kg pohonné hmoty (benzín) | 44000 | 1,051 | 12,222 | 

1 kg parafínu | 40000 | 0,955 | 11,111 | 

1 kg zkapalněného ropného plynu | 46000 | 1,099 | 12,778 | 

1 kg zemního plynu [2] | 47200 | 1,126 | 13,10 | 

1 kg zkapalněného zemního plynu | 45190 | 1,079 | 12,553 | 

1 kg dřeva (25% vlhkost) [3] | 13800 | 0,330 | 3,833 | 

1 kg pelet / dřevěných briket | 16800 | 0,401 | 4,667 | 

1 kg odpadu | 7400 – 10700 | 0,177 – 0,256 | 2,056 – 2,972 | 

1 MJ výhřevnosti | 1000 | 0,024 | 0,278 | 

1 kWh elektřiny | 3600 | 0,086 | 1 [4] | 

[1] Členské státy mohou v odůvodněných případech použít jiné převodní 
koeficienty. 

[2] 93 % metanu. 
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[3] Členské státy mohou použít jiné hodnoty v závislosti na typu dřeva, 
který je v daném členském státě používán nejčastěji. 

[4] Použije se pro výpočet úspor energie vyjádřených v primární energii 
s využitím přístupu zdola nahoru založeného na konečné spotřebě 
energie. Pro úspory udané v kWh elektřiny mohou členské státy použít 
standardní koeficient 2,5. Členské státy mohou v odůvodněných 
případech použít jiný koeficient. 

PŘÍLOHA V Společné metody a zásady pro výpočet dopadu systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti nebo jiných opatření podle čl. 7 odst. 1, 
2 a 9 a čl. 20 odst. 6. 

1. Metody pro výpočet úspor energie pro účely čl. 7 odst. 1 a 2 a odst. 9 
druhém pododstavci písm. b), c), d), e) a f) a čl. 20 odst. 6. 

Pro výpočet úspor energie mohou povinné, zúčastněné nebo pověřené 
strany či prováděcí veřejné orgány použít jednu nebo více z těchto 
metod: 

a) očekávané úspory, s poukazem na výsledky předchozích nezávisle 
sledovaných energetických zlepšení v obdobných zařízeních. Generický 
přístup je v tomto případě definován jako "ex ante"; 

b) měřené úspory, podle kterých se úspory ze zavedení opatření, nebo 
balíčku opatření, určují zaznamenáváním skutečného snížení spotřeby 
energie s řádným zohledněním faktorů, jako je adicionalita, obydlenost 
budov, úroveň výroby a povětrnostní podmínky, jež mohou ovlivnit 
spotřebu. Generický přístup je v tomto případě definován jako "ex post"; 

c) poměrné úspory, při nichž se používají technicko-inženýrské odhady. 
Tento přístup lze použít pouze v případech, kdy je stanovení 
spolehlivých měřených údajů pro konkrétní zařízení obtížné nebo 
neúměrně drahé, např. při nahrazení kompresoru nebo elektrického 
motoru jiným, jehož výkon v kWh se liší od výkonu, pro který byly 
naměřeny nezávislé hodnoty úspor, nebo pokud stanovení údajů probíhá 
na základě metodik a kritérií stanovených na vnitrostátní úrovni 
kvalifikovanými nebo akreditovanými odborníky nezávislými na 
dotčených povinných, zúčastněných nebo pověřených stranách; 

d) zkoumané úspory, kdy se určuje reakce spotřebitelů na poradenství, 
informační kampaně, systémy označování štítky či systémy certifikace 
nebo na inteligentní měření spotřeby. Tento přístup je možné použít 
pouze pro úspory vyplývající ze změn chování spotřebitelů. Nelze jej 

  Nerelevantní z hlediska implementace. 
 

NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQLOZ)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               VIII_srovnávací tabulka_406_32012L0027_vláda.doc      str. 71 z 
103   

Celex: 32012L0027 Lhůta pro implementaci 5.6.2014 Úřední věstník                     L 315 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Hana Schvarczová 15.2.2018 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 

2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
Schválil    (jméno+datum): Vladimír Sochor 15.2.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

použít u úspor v důsledku zavedení fyzických opatření. 

2. Při stanovování úspor energie v případě opatření v zájmu energetické 
účinnosti pro účely čl. 7 odst. 1 a 2 a odst. 9 druhém pododstavci písm. 
b), c), d), e) a f) a čl. 20 odst. 6 se použijí tyto zásady: 

a) ocenit lze pouze úspory překračující tyto úrovně: 

i) výkonnostní emisní normy Unie pro nové osobní automobily a pro 
nová lehká užitková vozidla vyplývající z provádění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, 
kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní 
automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování 
emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel [1] a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se 
stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v 
rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých 
vozidel [2], 

ii) požadavky Unie na odstranění z trhu některých výrobků spojených se 
spotřebou energie vyplývající z provádění prováděcích opatření podle 
směrnice 2009/125/ES a 

b) členské státy se pro účely zohlednění klimatických rozdílů mezi 
regiony mohou rozhodnout, že přizpůsobí úspory energie standardní 
hodnotě či přizpůsobí odlišné úspory energie v souladu s teplotními 
rozdíly mezi regiony; 

c) činnosti povinné, zúčastněné nebo pověřené strany musí prokazatelně 
dostačovat k dosažení uplatňovaných úspor; 

d) úspory, které jsou výsledkem individuálního opatření, může 
uplatňovat pouze jedna strana; 

e) při výpočtu úspor energie se přihlíží k životnímu cyklu úspor. To lze 
učinit součtem úspor, jichž bude jednotlivými individuálními opatřeními 
dosaženo mezi dnem jejich provedení a 31. prosincem 2020. 
Alternativně mohou členské státy přijmout jinou metodu, u níž se 
předpokládá dosažení alespoň stejného celkového objemu úspor. Při 
použití jiných metod členské státy zajistí, aby celkový objem úspor 
energie vypočtený pomocí těchto jiných metod nebyl vyšší než objem 
úspor energie, který by byl výsledkem výpočtu provedeného součtem 
úspor, jichž bude dosaženo jednotlivými individuálními opatřeními mezi 
dnem jejich provedení a 31. prosincem 2020. Členské státy ve svém 
prvním vnitrostátním akčním plánu energetické účinnosti podle přílohy 
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XIV této směrnice podrobně popíší, jaké jiné metody použily a jakým 
způsobem zajistily splnění tohoto závazného požadavku na výpočet; a 

f) opatření povinných, zúčastněných nebo pověřených stran, ať už 
individuální, či společná, jejichž cílem je dosáhnout trvalé změny 
výrobků, zařízení či trhů směrem k vyšší úrovni energetické účinnosti, 
jsou povolena; a 

g) členské státy při podpoře přijímání opatření v zájmu energetické 
účinnosti zajistí zachování norem kvality pro výrobky, služby a zavádění 
opatření. V případech, kdy tyto normy neexistují, členské státy 
spolupracují s povinnými, zúčastněnými nebo pověřenými stranami na 
jejich zavedení. 

3. Při stanovování úspor energie v důsledku opatření uplatňovaných 
podle čl. 7 odst. 9 druhého pododstavce písm. a) se použijí tyto zásady: 

a) zohlední se pouze úspory energie, jichž bylo dosaženo daňovými 
opatřeními, která překračují minimální úrovně zdanění platné pro paliva, 
jak to vyžaduje směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou 
se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění 
energetických produktů a elektřiny [3] nebo směrnice Rady 
2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z 
přidané hodnoty [4]; 
b) pro výpočet dopadu se použijí aktuální a reprezentativní úřední údaje 
o elasticitě cen; a 
c) úspory energie vyplývající z doprovodných nástrojů daňové politiky, 
včetně fiskálních pobídek nebo plateb do fondu, se započítávají zvlášť. 
4. Oznámení metodiky 
Členské státy do 5. prosince 2013 oznámí Komisi své navrhované 
podrobné metodiky pro fungování systémů povinného zvyšování 
energetické účinnosti a pro účely čl. 7 odst. 9 a čl. 20 odst. 6. Tato 
oznámení, vyjma případů týkajících se daní, obsahují informace o: 
a) povinných, zúčastněných nebo pověřených stranách nebo prováděcích 
veřejných orgánech; 
b) cílových odvětvích; 
c) úrovni cíle úspor energie nebo očekávaných úspor, jichž má být 
dosaženo v rámci celého období i v rámci dílčích období; 
d) délce kontrolního období a dílčích období; 
e) kategoriích způsobilých opatření; 
f) metodice výpočtu, včetně toho, jak bude určována adicionalita a 
významnost a jaké metodiky a kritéria se použijí pro inženýrské odhady; 
g) životním cyklu opatření; 
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h) přístupu přijatém za účelem řešení klimatických rozdílů v rámci 
jednotlivých členských států; 
i) normách kvality; 
j) protokolech sledování a ověřování a o způsobu, jakým je zajištěna 
jejich nezávislost na povinných, zúčastněných nebo pověřených 
stranách; 
k) protokolech o auditu a 
l) způsobu zohlednění potřeby splnit požadavek podle čl. 7 odst. 1 
druhého pododstavce. 
V případech týkajících se daní obsahuje oznámení informace o: 
a) cílových odvětvích a segmentech daňových poplatníků; 
b) prováděcím veřejném orgánu; 
c) očekávaných úsporách, jichž má být dosaženo; 
d) délce trvání daňového opatření a dílčích období a 
e) metodice výpočtu, včetně toho, které elasticity cen jsou použity. 

PŘÍLOHA VI Minimální kritéria pro energetické audity včetně energetických auditů 
prováděných jako součást systémů hospodaření s energií 

Energetické audity uvedené v článku 8 jsou založeny na těchto 
zásadách: 

a) jsou založeny na aktuálních, naměřených, zpětně zjistitelných 
provozních údajích o spotřebě energie a (v případě elektřiny) profilech 
zatížení; 

b) obsahují podrobný přezkum profilu energetické spotřeby budov či 
skupin budov, průmyslových provozů či zařízení včetně dopravy; 

c) vychází, je-li to možné, z analýzy nákladů životního cyklu a nikoli jen 
z prosté doby návratnosti, a tak zohledňují dlouhodobé úspory, zbytkové 
hodnoty dlouhodobých investic a diskontní sazby; 

d) jsou přiměřené a dostatečně reprezentativní, aby umožnily vyvození 
spolehlivých závěrů o celkové energetické náročnosti a spolehlivé určení 
nejvýraznějších možností zlepšení. 

Energetické audity umožňují provádění podrobných a ověřených 
výpočtů pro navrhovaná opatření, a tak poskytují jasné informace o 
možných úsporách. 

Údaje používané v energetických auditech musí být možné uchovávat 
pro provádění analýz předchozího vývoje a sledování náročnosti. 

480/2012 
ve znění 
309/2016 

§4 odst.3 a 4 (3) Popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu obsahuje 
údaje o 
a) předmětu energetického auditu, a to 
1. charakteristiku hlavních činností předmětu energetického auditu, 
2. popis technických zařízení, systémů a budov, které jsou předmětem 
energetického auditu, 
3. situační plán, 
b) energetických vstupech za předcházející 3 roky včetně průměrných 
hodnot, které se získají z účetních dokladů; vzor tabulkového zpracování 
základních údajů o energetických vstupech je uveden v příloze č. 2 k 
této vyhlášce, 
c) vlastních zdrojích energie, jejichž základní technické ukazatele jsou 
uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce; součástí těchto údajů je roční 
bilance výroby energie z vlastních zdrojů energie, 
d) rozvodech energie; požadované údaje se zjišťují pro hlavní rozvody s 
následujícími informacemi 
1. pro rozvod tepla a chladu se uvede druh, jeho délka, kapacita, průměr, 
provedení, stáří a technický stav, tloušťka a stav tepelné izolace, 
2. pro všechny rozvody energie se uvedou schémata energetických 
rozvodů, zhodnotí se jejich stav a vybavenost měřením a stanoví se 
energetické toky v jednotlivých úsecích, 
e) významných spotřebičích energie, kterými jsou údaje o druhu 
spotřebiče, energetickém příkonu, ročních provozních hodinách a 
způsobu regulace, 
f) tepelně technických vlastnostech budov a 
g) systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 
50001 - Systém managementu hospodaření s energií - Požadavky s 
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návodem na použití z ledna 2012. 
(4) Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu 
obsahuje  
a) vyhodnocení účinnosti užití energie 
1. ve zdrojích energie, 
2. v rozvodech tepla a chladu, 
3. ve významných spotřebičích energie, 
b) vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí 
budov, 
c) vyhodnocení úrovně systému managementu hospodaření s energií a 
d) celkovou energetickou bilanci, jejíž tabulkové zpracování je uvedeno 
v bodu 1. přílohy č. 4 k této vyhlášce. 

  480/2012 
ve znění 
309/2016  

§5 (1) Návrhy jednotlivých opatření ke zvýšení účinnosti užití energie 
obsahují 
a) název a popis opatření, 
b) roční úspory energie v MWh/rok a porovnání úspor energie se stavem 
před realizací navrhovaného opatření, 
c) náklady na realizaci navrhovaného opatření a 
d) průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok a porovnání 
průměrných ročních provozních nákladů se stavem před realizací 
navrhovaného opatření. 
 
(2) Z návrhů jednotlivých opatření uvedených v odstavci 1 se navrhnou 
nejméně dvě varianty, z nichž každá navržená varianta obsahuje 
a) popis navrhovaných opatření, ze kterých je navrhovaná varianta 
složena, a to 
1. roční úspory energie v MWh/rok a porovnání úspor energie se stavem 
před realizací navrhované varianty, 
2. investiční náklady na realizaci navrhované varianty, 
3. průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok a porovnání 
průměrných ročních provozních nákladů se stavem před realizací 
navrhované varianty, 
b) ekonomické vyhodnocení navržených variant, které se provede 
způsobem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce, 
c) ekologické vyhodnocení navržených variant, které se provede 
způsobem uvedeným v příloze č. 6 k této vyhlášce a 
d) upravenou roční energetickou bilanci navržených variant, jejíž 
tabulkové zpracování je uvedeno v bodu 2. přílohy č. 4 k této vyhlášce. 
 
(3) Výběr optimální varianty se provede  
a) na základě výsledků ekonomického vyhodnocení v tisících Kč/rok s 
ohledem na velikost úspory energie v MWh/rok a ekologického 
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vyhodnocení, nebo 
b) podle kritérií dotačních programů. 
 
(4) Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat 
energetický audit obsahuje 
a) popis optimální varianty, 
b) roční úspory energie v MWh/rok po realizaci optimální varianty, 
c) náklady v tisících Kč/rok na realizaci optimální varianty, 
d) průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok v případě realizace 
optimální varianty, 
e) upravenou energetickou bilanci pro optimální variantu, 
f) ekonomické a ekologické vyjádření pro optimální variantu a 
  
g) návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií. 

   
 
480/2012 
ve znění 
309/2016 

 
 
Příloha č.5 

Ekonomické vyhodnocení 
1. Ekonomické vyhodnocení se provádí podle níže uvedených kritérií s 
tím, že hlavním rozhodovacím kritériem pro výběr optimální varianty je 
kritérium čistá současná hodnota (NPV), doplňujícími kritérii pro 
informaci zadavateli je kritérium vnitřní výnosové procento (IRR) a 
kritérium reálná doba návratnosti (Tsd). 
Čistá současná hodnota (NPV): 
    
         Tž 
 NPV   =   suma   CFt  .   (1   +   r)-t  -   IN      (tis.   Kč/r) 
         T=1 
    
kde 
Tž je doba životnosti (hodnocení) projektu (roky) 
CF t jsou roční přínosy projektu (změna peněžních toků po realizaci 
projektu)  (tis. Kč) 
 r je diskont 
(1   +   r)-t  je   odúročitel 
IN jsou investiční výdaje projektu (tis. Kč) 
Vnitřní výnosové procento (IRR) se vypočte z podmínky: 
    
   Tž 
 suma   CFt  .   (1   +   IRR)-t  -   IN   =   0      (%) 
   t=1 
    
 Reálná doba návratnosti Tsd, doba splacení investice za předpokladu   
diskontní sazby se vypočte z podmínky: 
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   Tsd 
 suma   CFt  .   (1   +   r)-t  -   IN   =   0      (roky) 
   t=1 
 
2. Výsledky ekonomického vyhodnocení se uvádí v následující tabulce:  
 

Parametr Jednotka  
 

     

Přínosy projektu celkem Kč     
z toho tržby za teplo a elektřinu Kč     
Investiční výdaje projektu celkem Kč     

z toho:      
náklady na přípravu projektu Kč     
náklady na technologická zařízení a stavbu Kč     
náklady na přípojky Kč     
Provozní náklady celkem Kč/rok     
z toho:      
náklady na energii Kč/rok     

náklady na opravu a údržbu1) Kč/rok     

osobní náklady (mzdy, pojistné) Kč/rok     

ostatní provozní náklady2) Kč/rok   
  

náklady na emise a odpady Kč/rok     

Doba hodnocení roky      
Diskont3) -     

NPV  tis. Kč     
Tsd  roky     

IRR  %     

 
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 
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projektu. Peněžní toky projektu se posuzují bez vlivu předpokládané 
podpory. 

Vysvětlivky: 
1) Náklady obsahují zejména náklady na materiál, opravy zařízení, 
plánovanou a preventivní údržbu.  
2) Náklady obsahují zejména náklady na obsluhu, servis a revizi zařízení.  
3) Pro energetické posudky podle §9a odst. 1 písm. e) zákona se 
stanovuje hodnota diskontního činitele ve výši 1,04. 

PŘÍLOHA VII Minimální požadavky na vyúčtování a informace o vyúčtování na 
základě skutečné spotřeby 

1. Minimální požadavky pro vyúčtování 

1.1 Vyúčtování na základě skutečné spotřeby 

Aby koneční zákazníci mohli svou spotřebu energie regulovat, mělo by 
být vyúčtování prováděno na základě skutečné spotřeby alespoň jednou 
ročně a informace o vyúčtování by měly být poskytovány alespoň 
jednou za čtvrt roku, a to na požádání nebo pokud si spotřebitelé zvolili 
možnost dostávat vyúčtování v elektronické podobě, a v ostatních 
případech dvakrát ročně. Z tohoto požadavku lze vyjmout plyn užívaný 
pouze pro účely vaření. 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci měli ve 
svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a stvrzenkách na 
distribučních místech k dispozici v jasné a pochopitelné podobě tyto 
informace: 

a) aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie; 

b) srovnání aktuální spotřeby energie konečného zákazníka se spotřebou 
za stejné období předchozího roku, nejlépe v grafické podobě; 

c) kontaktní údaje na organizace konečných zákazníků, energetické 
agentury nebo podobné subjekty, včetně adres internetových stránek, u 
nichž jsou dostupné informace o opatřeních ke zvýšení energetické 
účinnosti, srovnávací profily konečných uživatelů a objektivní technické 
údaje o energetických spotřebičích. 

Členské státy kromě toho v případech, kdy je to možné a přínosné, 
zajistí, aby koneční zákazníci měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, 

70/2016 §6 (1) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 
služby v elektroenergetice obsahuje 
  
a) identifikační údaje obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny1), 
  
b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke 
jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo zákazníka, popřípadě 
další identifikační údaje zákazníka, 
  
c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné, 
  
d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne 
zúčtovacího období, 
  
e) celkové množství elektřiny dodané do odběrného místa nebo do 
odběrných míst zákazníka za zúčtovací období, 
  
f) výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané elektřiny 
a související služby s daní z přidané hodnoty a bez této daně, 
  
g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období, 
pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených 
službách dodávky elektřiny, 
  
h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období, 
  
i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady, 
  
j) kontakt na zákaznickou linku obchodníka s elektřinou nebo kontakt na 
výrobce elektřiny a kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele 
distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je 
ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která jsou 
připojena k distribučním soustavám více provozovatelů distribučních 
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transakcích a stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 
pochopitelné podobě srovnání s průměrným normalizovaným nebo 
referenčním konečným zákazníkem stejné uživatelské kategorie. 

1.3 Poradenství týkající se energetické účinnosti doprovázející 
vyúčtování a další informace pro konečné zákazníky 

Při zasílání smluv a změn ve smlouvách a ve vyúčtování, které zákazníci 
dostávají, nebo na internetových stránkách určených jednotlivým 
zákazníkům informují distributoři energie, provozovatelé distribučních 
soustav a maloobchodní prodejci energie své zákazníky jasně a 
srozumitelně o kontaktních údajích nezávislých středisek pro 
poskytování poradenství spotřebitelům, energetických agentur nebo 
podobných institucí, včetně jejich internetových adres, kde mohou získat 
poradenství ohledně dostupných opatření v zájmu energetické účinnosti, 
srovnávacích profilů pro jejich spotřebu energie a technických údajů o 
energetických spotřebičích, které mohou pomoci snížit spotřebu těchto 
spotřebičů. 

soustav, 
  
k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně 
podrobné a doprovodné části dokladu o vyúčtování, pokud je doklad o 
vyúčtování zákazníkovi poskytován v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 
1, 
  
l) další náležitosti daňového dokladu, je-li ČÁST A vyúčtování 
daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty2), a 
  
m) přehled vyúčtování podle přílohy č. 1 k této vyhlášce; tento přehled 
nemusí být uveden v případě, kdy je doklad o vyúčtování vystaven za 
více než jedno odběrné místo. 
  
 (2) ČÁST B dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a 
související služby v elektroenergetice obsahuje za každé odběrné místo 
  
a) adresu a identifikační číselný kód (EAN kód) odběrného místa nebo 
odběrných míst, 
  
b) produkt obchodníka s elektřinou, je-li sjednán, a sazbu distribuce 
elektřiny, 
  
c) rozpis plateb a cen za dodávku elektřiny a související služby v 
elektroenergetice v členění na celkovou platbu za dodávku 
1. elektřiny a související služby v elektroenergetice, 
2. silové elektřiny s uvedením ceny za jednotku dodané elektřiny 
účtované za zúčtovací období nebo s uvedením cen za jednotku dodané 
elektřiny účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během 
zúčtovacího období došlo k její změně, a to s rozlišením podle tarifního 
časového pásma, a 
3. související služby v elektroenergetice, 
  
d) rozpis plateb za jednotlivé související služby v elektroenergetice 
včetně jednotkové ceny těchto služeb účtované za zúčtovací období 
nebo jednotkových cen účtovaných za část zúčtovacího období, pokud 
během zúčtovacího období došlo k její změně, v členění na platbu za 
1. zajištění distribuce elektřiny s rozlišením podle tarifního časového 
pásma, 
2. systémové služby, 
3. činnosti operátora trhu a 
4. složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie 
podle zákona o podporovaných zdrojích energie včetně obou způsobů 
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výpočtu s vyčíslením nižší z plateb, 
  
e) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období a 
rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost 
hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektřiny; v případě vyúčtování za více odběrných míst se celková výše 
záloh za všechna odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně 
požádá, 
  
f) celkové množství dodané elektřiny a u měření typu C údaj z měření k 
prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období 
a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního 
roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se tento 
údaj jako údaj o spotřebě elektřiny k datu změny regulovaných cen 
elektřiny podle vyhlášky, která upravuje měření elektřiny3), 
  
g) způsob stanovení údaje z měření podle vyhlášky, která upravuje 
měření elektřiny3), 
  
h) jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před měřicím 
zařízením, 
  
i) třídu typových diagramů dodávky přiřazenou podle vyhlášky 
upravující pravidla trhu s elektřinou a 
  
j) množství elektřiny dodané do každého odběrného místa ve 
zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně předcházejících 
zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání, pokud 
jsou takové údaje obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci elektřiny 
dostupné prostřednictvím informačního systému operátora trhu nebo 
obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny zákazníkovi v těchto 
obdobích elektřinu dodával; informace o množství dodané elektřiny ve 
zúčtovacích obdobích se poskytuje v takové podobě, která umožňuje 
jednoznačné srovnání spotřeby elektřiny. 
  
 (3) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a 
související služby v elektroenergetice obsahuje informace o 
  
a) původu energie nebo podílu jednotlivých zdrojů na celkové směsi 
paliv obchodníka s elektřinou v členění na podíl elektřiny vyrobené 
1. z uhlí, 
2. v jaderných zařízeních, 
3. ze zemního plynu, 
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4. ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie, 
5. ze zdrojů využívajících druhotné energetické zdroje a 
6. z ostatních zdrojů a 
  
b) veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech výroby elektřiny 
na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a radioaktivním odpadu 
pocházejícím z vyrobené elektřiny, a to alespoň formou odkazu na 
takový veřejně dostupný zdroj, 
  
c) způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny 
a související služby v elektroenergetice včetně údaje o tom, kde a v 
jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit, 
  
d) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a obchodníkem s 
elektřinou nebo výrobcem elektřiny spor ve věci týkající se dodávky 
elektřiny a související služby v elektroenergetice nebo jejich vyúčtování, 
a způsobech řešení takových sporů a 
  
e) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo 
průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické 
podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek. 
  
 (4) Obchodník s elektřinou, který nakupuje či prodává záruky 
původu, uvede v části C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a 
související služby v elektroenergetice jím obstarané podíly jednotlivých 
zdrojů energie na celkové směsi paliv podle odstavce 3 písm. a) včetně 
uplatněných záruk původu. 
  
 

  70/2016 §10  
(1) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související služby v 
plynárenství obsahuje 
  
a) identifikační údaje obchodníka s plynem nebo výrobce plynu1), 
  
b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke 
jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo zákazníka, popřípadě 
další identifikační údaje zákazníka, 
  
c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné, 
  
d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne 
zúčtovacího období, 

PT  
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e) celkové množství plynu dodaného do odběrného místa nebo do 
odběrných míst zákazníka za zúčtovací období, 
  
f) výši celkové fakturované částky za celkové množství dodaného plynu 
a související služby v plynárenství s daní z přidané hodnoty a bez této 
daně, 
  
g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období, 
pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených 
službách dodávky plynu, 
  
h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období, 
  
i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady, 
  
j) kontakt na zákaznickou linku obchodníka s plynem nebo kontakt na 
výrobce plynu a kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele 
distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je 
ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která jsou 
připojena k distribučním soustavám více provozovatelů distribučních 
soustav, 
  
k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně 
doprovodné a podrobné části dokladu o vyúčtování, pokud je doklad o 
vyúčtování zákazníkovi poskytován v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 
1, 
  
l) další náležitosti daňového dokladu, je-li ČÁST A dokladu o 
vyúčtování dodávky plynu a související služby v plynárenství daňovým 
dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty2), a 
  
m) přehled vyúčtování podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, tento přehled 
nemusí být uveden v případě, kdy je doklad o vyúčtování vystaven za 
více než jedno odběrné místo. 
  
 (2) ČÁST B dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související 
služby v plynárenství obsahuje za každé odběrné místo 
  
a) adresu a alfanumerický kód (EIC kód) odběrného místa nebo 
odběrných míst podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem, 
  
b) produkt obchodníka s plynem, je-li sjednán, 
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c) hodnotu spotřeby plynu použitou pro zařazení odběrného místa 
zákazníka do odběrného pásma, 
  
d) třídu typových diagramů dodávky přiřazenou podle vyhlášky 
upravující pravidla trhu s plynem, 
  
e) rozpis plateb a cen za dodávku plynu a související služby v 
plynárenství v členění na celkovou platbu za dodávku 
1. plynu a související služby v plynárenství, 
2. plynu s uvedením ceny za energetickou jednotku dodaného plynu 
účtované za zúčtovací období nebo s uvedením cen za jednotku 
dodaného plynu účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během 
zúčtovacího období došlo k její změně, a 
3. související služby v plynárenství, 
  
f) rozpis plateb za jednotlivé související služby v plynárenství včetně 
jednotkové sazby účtované za zúčtovací období nebo jednotkových 
sazeb účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího 
období došlo k její změně, v členění na platbu za 
1. službu distribuční soustavy v plynárenství a její členění na platbu za 
odebraný plyn a platbu za stálý plat nebo kapacitní složku ceny a 
2. činnosti operátora trhu, 
  
g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období a 
rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost 
hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky 
plynu; v případě vyúčtování za více odběrných míst se celková výše 
záloh za všechna odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně 
požádá, 
  
h) celkové množství dodaného plynu v energetických jednotkách včetně 
hodnoty spalného tepla a objemového přepočtového koeficientu a u 
měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k 
poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního 
roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním 
dnem zúčtovacího období, stanoví se údaj z měření rozpočtem spotřeby 
podle přiřazeného typového diagramu dodávky podle vyhlášky 
upravující pravidla trhu s plynem, pokud zákazník nezašle samoodečet 
provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle vyhlášky, která 
upravuje měření plynu4), 
  
i) způsob stanovení údaje z měření podle vyhlášky, která upravuje 
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měření plynu4), a 
  
j) množství plynu dodané do každého odběrného místa ve zúčtovacím 
období a alespoň ve dvou bezprostředně předcházejících zúčtovacích 
obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání, pokud jsou takové 
údaje obchodníkovi s plynem nebo výrobci plynu dostupné 
prostřednictvím informačního systému operátora trhu nebo obchodník s 
plynem nebo výrobce plynu zákazníkovi v těchto obdobích plyn 
dodával; informace o množství dodaného plynu ve zúčtovacích 
obdobích se poskytuje v takové podobě, která umožňuje jednoznačné 
srovnání spotřeby plynu. 
  
 (3) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky plynu a související 
služby v plynárenství obsahuje informace o 
  
a) způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování dodávky plynu a 
související služby v plynárenství včetně údaje o tom, kde a v jakých 
lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit, 
  
b) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a obchodníkem s 
plynem nebo výrobcem plynu spor ve věci týkající se dodávky plynu a 
související služby v plynárenství nebo jejich vyúčtování, a způsobech 
řešení takových sporů a 
  
b) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo 

průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně adresy 
elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových 
stránek. 

 
 

  70/2016 §14 (1) Základní část dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie 
obsahuje 
  
a) identifikační údaje dodavatele tepelné energie1), 
  
b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke 
jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo, popřípadě další 
identifikační údaje odběratele tepelné energie, 
  
c) seznam odběrných míst s uvedením adresy a čísla nebo označení, 
  
d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne 
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zúčtovacího období, 
  
e) celkové množství dodané tepelné energie za zúčtovací období 
uvedené v GJ, kWh nebo MWh, 
  
f) výši celkové fakturované částky za dodávku tepelné energie za 
zúčtovací období bez daně z přidané hodnoty a s touto daní, 
  
g) celkovou výši záloh uhrazených odběratelem za dodávku tepelné 
energie za zúčtovací období, 
  
h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období, 
  
i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady, 
  
j) údaje nezbytné pro přístup odběratele k části dokladu o vyúčtování 
podle ustanovení odstavce 2, případně podle odstavců 2 a 3, pokud je 
doklad o vyúčtování odběrateli poskytován v rozsahu podle ustanovení § 
4 odst. 1, a 
  
k) další náležitosti daňového dokladu, je-li samostatná část dokladu o 
vyúčtování dodávky tepelné energie daňovým dokladem podle zákona o 
dani z přidané hodnoty2). 
  
(2) Podrobná část dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie pro 
každé odběrné místo obsahuje 
  
a) datum a údaj měření dodávky tepelné energie k prvnímu dni 
zúčtovacího období a k poslednímu dni zúčtovacího období, popřípadě 
ke dni, kdy byla provedena výměna měřicího zařízení, 
  
b) celkové množství dodané tepelné energie za zúčtovací období včetně 
uvedení postupu jeho zjištění v případě poruchy nebo výměny měřicího 
zařízení, 
  
c) cenu tepelné energie, vztaženou na jednotku tepelné energie, jde-li o 
jednosložkovou cenu tepelné energie, nebo výši jednotlivých složek 
dvousložkové ceny tepelné energie, vztažené na jednotku tepelné 
energie nebo na jednotku tepelného výkonu, které jsou uplatněny ve 
zúčtovacím období, 
  
d) výši nákladů na palivo nebo nakoupenou tepelnou energii, vztaženou 
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na množství tepelné energie v GJ, kWh nebo MWh, 
  
e) údaje potřebné pro výpočet jednotlivých složek ceny tepelné energie, 
jejichž výši je možné podle sjednané cenové doložky dodatečně 
upravovat, 
  
f) výši celkové fakturované částky za dodávku tepelné energie za 
zúčtovací období nebo vyčíslení podílu odběrného místa na nákladech 
za dodávku tepelné energie při společném měření množství dodané 
tepelné energie pro více odběrných míst a 
  
g) údaje o množství tepelné energie spotřebovaném odběratelem tepelné 
energie v odběrném místě ve zúčtovacím období a alespoň ve dvou 
předchozích zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového 
trvání, pokud dodavatel tepelné energie do odběrného místa v těchto 
obdobích tepelnou energii dodával; informace o množství tepelné 
energie ve zúčtovacích obdobích se poskytuje alespoň jednou za 
kalendářní rok v takové podobě, která umožňuje srovnání roční spotřeby 
tepelné energie. 
  
(3) Doprovodná část dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie 
obsahuje informace o 
  
a) způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování dodávky tepelné 
energie včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci 
vyúčtování uplatnit, 
  
b) právech odběratele tepelné energie, vznikne-li mezi odběratelem a 
dodavatelem tepelné energie spor ve věci týkající se dodávky tepelné 
energie nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů a 
  
c) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo 
průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické 
podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek. 

PŘÍLOHA VIII Potenciál pro účinnost v oblasti vytápění a chlazení 
1. Komplexní posouzení vnitrostátních potenciálů pro vytápění a 
chlazení podle čl. 14 odst. 1 zahrnuje: 
a) popis poptávky po vytápění a chlazení; 
b) prognózu vývoje této poptávky v příštích 10 letech zejména s 
ohledem na vývoj poptávky, pokud jde o budovy a jednotlivá odvětví 
průmyslu; 
c) mapu území státu, která při zachování důvěrnosti informací, jež mají 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQLOZ)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               VIII_srovnávací tabulka_406_32012L0027_vláda.doc      str. 86 z 
103   

Celex: 32012L0027 Lhůta pro implementaci 5.6.2014 Úřední věstník                     L 315 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Hana Schvarczová 15.2.2018 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 

2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
Schválil    (jméno+datum): Vladimír Sochor 15.2.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

z obchodního hlediska citlivou povahu, uvádí: 
i) místa poptávky vytápění a chlazení, včetně 
- měst a příměstských oblastí s hustotou obyvatelstva 0,3 nebo vyšší a 
- průmyslových zón s celkovou roční spotřebou vytápění a chlazení více 
než 20 GWh, 
ii) stávající a plánovanou infrastrukturu pro dálkové vytápění a chlazení, 
iii) možná místa nabídky vytápění a chlazení, včetně 
- zařízení pro výrobu elektřiny, jejichž celková roční výroba elektřiny 
dosahuje více než 20 GWh, a 
- spaloven odpadů, 
- stávajících a plánovaných zařízení na kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny užívajících technologie uvedené v části II přílohy I a zařízení 
dálkového vytápění; 
d) určení poptávky po vytápění a chlazení, která by mohla být 
uspokojena vysoce účinnou kombinovanou výrobou tepla a elektřiny, 
včetně mikrokogenerace v domácnostech, a dálkovým vytápěním a 
chlazením; 
e) určení potenciálu pro další vysoce účinnou kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny, a to i pomocí rekonstrukce stávající a výstavby nové 
generace zařízení a průmyslových zařízení nebo jiných zařízení 
produkujících odpadní teplo; 
f) určení potenciálu energetické účinnosti infrastruktury dálkového 
vytápění a chlazení; 
g) strategie, politiky a opatření, jež mají být přijaty v období do roku 
2020 a do roku 2030 k využití potenciálu podle písmene e), s cílem 
uspokojit poptávku podle písmene d), případně včetně návrhů na: 
i) zvýšení podílu kombinované výroby tepla a elektřiny při výrobě tepla 
a chlazení a při výrobě elektřiny, 
ii) rozvoj účinné infrastruktury pro dálkové vytápění a chlazení s cílem 
přizpůsobit se rozvoji vysoce účinné kombinované výroby tepla a 
elektřiny a využití vytápění a chlazení z odpadního tepla a 
obnovitelných zdrojů energie, 
iii) podporu umístění nových tepelných elektráren a průmyslových 
podniků produkujících odpadní teplo do míst, kde bude rekuperováno 
maximální množství dostupného odpadního tepla s cílem uspokojit 
stávající nebo předpokládanou poptávku po teple a chlazení, 
iv) podporu umístění nových obytných zón nebo nových průmyslových 
podniků, které při výrobních procesech spotřebovávají teplo, do míst, 
kde může dostupné odpadní teplo zjištěné při komplexním posouzení 
přispět ke splnění jejich poptávky po teple a chlazení. Mohlo by se 
jednat o návrhy podporující seskupení několika jednotlivých zařízení do 
téže lokality s cílem zajistit optimální sladění poptávky a nabídky tepla a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQLOZ)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               VIII_srovnávací tabulka_406_32012L0027_vláda.doc      str. 87 z 
103   

Celex: 32012L0027 Lhůta pro implementaci 5.6.2014 Úřední věstník                     L 315 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Hana Schvarczová 15.2.2018 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 

2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
Schválil    (jméno+datum): Vladimír Sochor 15.2.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

chlazení, 
v) podporu připojení tepelných elektráren, průmyslových podniků 
produkujících odpadní teplo, spaloven odpadů a dalších zařízení 
zabývajících se přeměnou odpadů na energii k místní síti dálkového 
vytápění nebo chlazení, 
vi) podporu připojení obytných zón a průmyslových podniků, které při 
výrobních procesech spotřebovávají teplo, k místní síti dálkového 
vytápění nebo chlazení; 
h) podíl vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny a zjištěný 
potenciál a dosažený pokrok podle směrnice 2004/8/ES; 
i) odhad množství uspořené primární energie; 
j) odhad případných opatření veřejné podpory pro vytápění a chlazení, s 
ročním rozpočtem a vymezením prvku možné podpory. Tím není 
dotčeno oddělené oznámení režimů veřejné podpory pro účely 
posouzení státní podpory. 
2. Komplexní posouzení může být ve vhodné míře sestaveno jako 
souhrn regionálních nebo místních plánů a strategií. 

PŘÍLOHA IX ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 

Část 1 

Obecné zásady pro analýzu nákladů a přínosů 

Účelem vypracování analýzy nákladů a přínosů ve vztahu k opatřením 
na podporu účinnosti při vytápění a chlazení, jak je uvedeno v čl. 14 
odst. 3, je poskytnout základ pro rozhodnutí, jehož cílem je 
kvalifikované stanovení priorit, pokud jde o omezené zdroje na úrovni 
společnosti. 

Analýza nákladů a přínosů se může týkat buď posouzení jednotlivého 
projektu, nebo skupiny projektů v rámci širšího místního, regionálního 
nebo vnitrostátního posouzení s cílem stanovit pro danou zeměpisnou 
oblast pro účely plánování vytápění optimální variantu dodávek tepla 
nebo chlazení z hlediska nákladové efektivity a přínosů. 

Analýza nákladů a přínosů pro účely čl. 14 odst. 3 zahrnuje 
ekonomickou analýzu zaměřenou na socioekonomické a 
environmentální faktory. 

Analýza nákladů a přínosů zahrnuje tyto kroky a aspekty: 

a) Stanovení ohraničení systému a zeměpisného ohraničení 

Příslušný energetický systém je určen rozsahem dotyčné analýzy 

480/2012 
ve znění 
309/2016 

Příloha č.8 Posouzení se provádí porovnáním plánované výstavby nového zařízení 
nebo plánované podstatné rekonstrukce současného zařízení (varianta 1) 
se srovnávacím zařízením disponujícím systémem využití odpadního 
tepla a dodávkou tepla z vysoce účinné kombinované výroby tepla a 
elektřiny nebo soustavou zásobování tepelnou energií nebo 
z průmyslových provozů (varianta 2). 

Pokud je plánována výstavba nového zařízení pro samostatnou výrobu 
elektřiny nebo zařízení bez využití odpadního tepla, provede se 
porovnání plánovaného nového zařízení nebo plánované rekonstrukce 
současného zařízení se srovnávacím zařízením, které vyrábí stejné 
množství elektřiny nebo tepla, avšak disponuje systémem využití 
odpadního tepla a dodává teplo prostřednictvím vysoce účinné 
kombinované výroby tepla a elektřiny nebo soustav zásobování tepelnou 
energií. Přitom se uvažuje jakékoli vhodné existující či potencionální 
místo poptávky po teple s ohledem na technickou proveditelnost a 
vzdálenost od předmětného zařízení. 
 
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. 
  

PT  
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nákladů a přínosů. Zeměpisné ohraničení se vztahuje na vhodnou a jasně 
vymezenou zeměpisnou oblast, např. určitý region nebo metropolitní 
oblast, s cílem vyhnout se v případě jednotlivých projektů volbě 
nedostatečně optimalizovaných řešení. 

b) Integrovaný přístup k variantám poptávky a nabídky 

V analýze nákladů a přínosů se s využitím dostupných údajů zohlední 
všechny příslušné zdroje nabídky, jež jsou v rámci konkrétního 
systémového a zeměpisného ohraničení k dispozici, včetně odpadního 
tepla pocházejícího z výroby elektřiny, průmyslových zařízení a energie 
z obnovitelných zdrojů, a charakteristické rysy v oblasti poptávky po 
teple a chlazení, jakož i související trendy. 

c) Vytvoření výchozí úrovně 

Výchozí úroveň má sloužit jako referenční bod pro vyhodnocování 
alternativních scénářů. 

d) Určení alternativních scénářů 

Zváží se všechny příslušné alternativy k výchozí úrovni. Scénáře, jež 
nejsou proveditelné z technických nebo finančních důvodů, v důsledku 
vnitrostátních předpisů nebo časových omezení, lze vyloučit v rané fázi 
analýzy nákladů a přínosů, pokud tyto důvody vycházejí z pečlivých, 
zřejmých a řádně doložených posouzení. 

Při analýze nákladů a přínosů by se jako alternativní scénáře k výchozí 
úrovni měly zohlednit pouze vysoce účinná kombinovaná výroba tepla a 
elektřiny, účinné dálkové vytápění a chlazení nebo varianty účinných 
individuálních dodávek vytápění nebo chlazení. 

e) Metoda pro výpočet čistých přínosů 

i) Celkové dlouhodobé náklady a přínosy variant dodávek tepla nebo 
chlazení se posoudí a porovnají. 

ii) Kritériem pro výpočet je kritérium čisté současné hodnoty. 

iii) Zvolí se takový časový horizont, aby byly zahrnuty veškeré příslušné 
náklady a přínosy scénářů. Například pro plynovou elektrárnu by 
vhodným časovým horizontem mohla být doba 25 let, pro systém 
dálkového vytápění doba 30 let nebo pro topná zařízení, jako jsou kotle, 
doba 20 let. 

f) Výpočet a prognózy cen a jiné odhady pro ekonomickou analýzu 

Ohraničení oblasti se vyznačí ve vhodném měřítku a formě katastrální 
mapy předmětné oblasti. 
 
V řešené oblasti jsou vyznačena stávající zdrojová, distribuční a 
spotřebitelská zařízení. 
 
2. Stanovení výchozí úrovně  
 

Údaje o plánovaném zařízení a srovnávacím zařízení se shrnou 
podle vzorů tabulek výchozí úrovně pro každou ze dvou variant: 
 

 
Výchozí úroveň – soustava zásobování tepelnou energií 

Adresa 
zdroje 

Číslo 
licence na 
výrobu a 

rozvod tepla 

Jmenovitý 
instalovaný 
výkon tepla 

(MW) 

Jmenovitý 
instalovaný 

výkon elektřiny 
(MW) 

 
 

 
 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

         
         
Celkem         

 
Výchozí úroveň – lokální zdroje  

Druh 
primárního 

zdroje 
energie 

(-) 

Počet  
zdrojů 

 
 

(ks) 

Jmenovitý 
instalovaný 
výkon tepla 

(MW) 

Jmenovit  
instalovan  

výkon elekt  
(MW) 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Pevná paliva        
Plynná paliva        
Kapalná paliva        
Elektřina        
OZE        
Celkem   -     

 
Výchozí úroveň – roční spotřeba tepla ve spotřebitelských 
systémech  

Ukazatel Bydlení 
 

(MWh) 

Průmysl 
 

(MWh) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Stávající stav      
Plánovaný rozvoj      
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Poznámka 
 

i) Členské státy poskytnou pro účely analýzy nákladů a přínosů odhady 
týkající se cen důležitých vstupních a výstupních faktorů a diskontních 
sazeb. 

ii) Diskontní sazba použitá při ekonomické analýze pro výpočet čisté 
současné hodnoty se zvolí na základě evropských nebo vnitrostátních 
pokynů [1]. 

iii) Členské státy podle potřeby použijí vnitrostátní, evropské či 
mezinárodní prognózy vývoje cen energií ve svém celostátním, 
regionálním nebo místním kontextu. 

iv) Ceny použité v ekonomické analýze musí odrážet skutečné 
socioekonomické náklady a přínosy a měly by v maximální možné míře 
zahrnovat externí náklady, jako jsou účinky v oblasti životního prostředí 
nebo zdraví, tedy pokud existuje tržní cena nebo pokud je již zahrnuta v 
evropských nebo vnitrostátních předpisech. 

g) Ekonomická analýza: soupis účinků 

Ekonomická analýza zohlední všechny příslušné ekonomické účinky. 

V analyzovaných scénářích mohou členské státy v procesu rozhodování 
posoudit a zohlednit náklady a úspory energie vyplývající ze zvýšené 
pružnosti dodávek energie a z optimálnějšího provozu 
elektroenergetických sítí včetně nákladů, které nevzniknou, a úspor 
vyplývajících z omezení investic do infrastruktury. 

Zohledňované náklady a přínosy zahrnují alespoň: 

i) Přínosy 

- hodnotu výstupu pro spotřebitele (teplo a elektřina), 

- v maximální možné míře vnější přínosy, jako jsou přínosy v oblasti 
životního prostředí nebo zdraví. 

ii) Náklady 

- kapitálové náklady na zařízení a vybavení, 

- kapitálové náklady souvisejících energetických sítí, 

- variabilní a fixní provozní náklady, 

- náklady na energie, 

Celkem      

    Výchozí úroveň – roční spotřeba elektřiny ve spotřebitelských 
systémech  

Ukazatel Bydlení 
 

(MWh) 

Průmysl 
 

(MWh) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Stávající stav      
Plánovaný rozvoj      
Celkem      

 
3. Postup stanovení variant pro analýzu nákladů a přínosů  

3.1 Analýza nákladů a přínosů vychází z popisu plánovaného zařízení a 
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. 

3.4 Ekonomické hodnocení se provede podle přílohy č. 5 k této 
vyhlášce. Pokud je zajištěn stejný výrobní účinek porovnávaných 
variant, lze ho provést jako nákladové. 
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Poznámka 
 

- v maximální možné míře náklady v důsledku účinků v oblasti 
životního prostředí a zdraví. 

h) Analýza citlivosti: 

Provede se analýza citlivosti za účelem posouzení nákladů a přínosů 
projektu nebo skupiny projektů na základě odlišných cen energií, 
diskontních sazeb a jiných variabilních faktorů, jež mají významný 
dopad na výsledek výpočtů. 

Členské státy určí příslušné orgány pověřené prováděním analýz 
nákladů a přínosů podle článku 14. Mohou vyžadovat, aby příslušné 
místní, regionální a vnitrostátní orgány nebo provozovatelé jednotlivých 
zařízení provedli ekonomickou a finanční analýzu. Poskytnou podrobné 
údaje o metodách a odhadech v souladu s touto přílohou a stanoví a 
zveřejní postupy pro provádění ekonomické analýzy. 

Část 2 

Zásady pro účely čl. 14 odst. 5 a 7 

Analýzy nákladů a přínosů poskytují informace pro účely opatření 
uvedených v čl. 14 odst. 5 a 7: 

Pokud je plánováno zařízení pro samostatnou výrobu elektřiny nebo 
zařízení bez rekuperace tepla, provede se porovnání plánovaného 
zařízení nebo plánované rekonstrukce s rovnocenným zařízením, které 
vyrábí stejné množství elektřiny nebo procesního tepla, avšak disponuje 
systémem rekuperace odpadního tepla a dodává teplo prostřednictvím 
vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny nebo sítí 
dálkového vytápění a chlazení. 

Posouzení v rámci daného zeměpisného ohraničení zohlední plánované 
zařízení a jakékoli vhodné existující či potenciální místo poptávky po 
teple, jež by tímto zařízením mohlo být zásobováno, a to s ohledem na 
rozumné možnosti (například technickou proveditelnost a vzdálenost). 

Ohraničení systému se stanoví tak, aby zahrnulo plánované zařízení a 
tepelná zatížení, jako například budovu či budovy a průmyslový proces. 
V rámci tohoto ohraničení systému se stanoví a porovnají celkové 
náklady na poskytování tepla a elektřiny pro oba případy. 

Tepelná zatížení zahrnují stávající tepelná zatížení, například 
průmyslová zařízení nebo stávající systém dálkového vytápění, a v 
městských oblastech rovněž tepelné zatížení a náklady, jež by vznikly, 

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 okrajových podmínek její realizace. 

 Okrajové podmínky 
Označení Specifikace okrajové podmínky Měrn       

001 Výchozí údaje o spotřebě energie    

002 
Provozní podmínky technických a 

technologických systémů 
 h    

003 Počet zaměstnanců   

004 Diskontní činitel   

005 Doba hodnocení   

006 Cenová hladina výrobků, materiálu a prací   

007 Cena el. energie (bez DPH) K   

008 Cena dodávkového tepla (bez DPH)   

009 Cena zemního plynu (bez DPH)   

010 
Cena ostatních paliv a energie (nutno 

specifikovat jednotlivě)     
 

011 Cena vody (bez DPH)   

012 Emisní koeficienty znečisťujících látek    
013 Emisní koeficienty  CO2   
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pokud by skupina budov nebo část města byly vybaveny novou sítí 
dálkového vytápění nebo by došlo k jejich napojení na novou síť 
dálkového vytápění. 

Analýza nákladů a přínosů vychází z popisu plánovaného zařízení a 
srovnávacího zařízení nebo srovnávacích zařízení, jenž zahrnuje 
elektrický, případně tepelný výkon, druh paliva, plánované použití a 
plánovaný roční počet provozních hodin, umístění a poptávku po 
elektřině a teple. 

Pro účely daného srovnání se zohlední poptávka po tepelné energii a 
druhy vytápění a chlazení používané místy poptávky po teple 
nacházejícími se v okolí. Do srovnání jsou zahrnuty náklady 
infrastruktury pro plánované i srovnávací zařízení. 

Analýza nákladů a přínosů pro účely čl. 14 odst. 5 zahrnuje 
ekonomickou analýzu zaměřenou na finanční analýzu odrážející 
skutečné transakce peněžních toků vyplývající z investic do jednotlivých 
zařízení a z jejich provozu. 

Projekty s kladným výsledkem analýzy nákladů a přínosů jsou takové 
projekty, u nichž je součet diskontovaných přínosů v ekonomické a 
finanční analýze vyšší než součet diskontovaných nákladů (čistý přínos). 

Členské státy stanoví hlavní zásady pro metodiku, odhady a časový 
horizont pro ekonomickou analýzu. 

Členské státy mohou požadovat, aby společnosti odpovědné za provoz 
tepelných elektráren, průmyslových podniků, sítí dálkového vytápění a 
chlazení, nebo jiné strany, na něž má vliv vymezené ohraničení systému 
a zeměpisné ohraničení, poskytly údaje, jež budou využity při 
posuzování nákladů a přínosů jednotlivých zařízení. 

[1] Národní diskontní sazba zvolená pro účely ekonomické analýzy by 
měla zohledňovat údaje poskytnuté Evropskou centrální bankou. 

014 Kritéria hodnocení projektu -  

015 

Specifikace zařízení s kratší dobou životnosti 
než je doba hodnocení 

Název/ doba 
životnosti 

1. 
2. 
3. 

016 

Specifikace zařízení s delší dobou životnosti 
delší než je doba hodnocení 

Název/ doba 
životnosti 

1. 
2. 
3. 

017 
Požadavky na zpracování projektové 
dokumentace 

- 
 

018 Časové podmínky realizace -.  
019 Ostatní -  

       
    „ 

5. Podklady pro řešení energetického posudku 
 
5.1 Zadavatel energetického posudku poskytne energetickému 
specialistovi základní údaje o plánovaném zařízení a údaje o stávajícím 
systému, které jsou potřebné pro stanovení výchozí úrovně. 

PŘÍLOHA X Záruka původu elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby tepla a 
elektřiny 

a) Členské státy přijmou opatření s cílem zajistit, aby: 

i) záruka původu elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby tepla a 
elektřiny: 

- umožňovala výrobcům prokazovat, že elektřina, kterou prodávají, je 

458/2000 
ve znění  
131/2015  

§20a odst.4 
písm.x) 

Operátor trhu je povinen 
x) vydávat záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny 
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, zajišťovat jejich 
evidenci v elektronické podobě a uznávat záruky původu vydané 
v zahraničí, 

PT  
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vyrobena z vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny, a byla 
za tímto účelem vydávána na žádost výrobce, 

- byla přesná, spolehlivá a zabezpečená proti podvodu, 

- byla vydávána, přenášena a zrušována elektronicky, 

ii) tatáž energetická jednotka z vysoce účinné kombinované výroby tepla 
a elektřiny byla zohledněna pouze jednou. 

b) Záruka původu podle čl. 14 odst. 10 obsahuje alespoň tyto informace: 

i) základní údaje, umístění, typ a výkon (tepelný a elektrický) zařízení, 
ve kterém byla energie vyrobena, 

ii) data a místa výroby, 

iii) nižší výhřevnost zdroje paliva, ze kterého byla elektřina vyrobena, 

iv) množství a využití tepla vyrobeného spolu s elektřinou, 

v) množství elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby tepla a 
elektřiny podle přílohy II, na kterou se vztahuje záruka, 

vi) úspory primární energie vypočtené podle přílohy II a založené na 
harmonizovaných referenčních hodnotách účinnosti uvedených v 
písmenu f) přílohy II, 

vii) nominální elektrickou a tepelnou účinnost zařízení, 

viii) zda zařízení obdrželo investiční podporu a v jaké výši, 

ix) zda energetická jednotka obdržela jinou podporu ze strany 
vnitrostátního režimu podpory a v jaké výši a druh režimu podpory, 

x) datum uvedení zařízení do provozu a 

xi) datum a zemi vydání a jedinečné identifikační číslo. 

Záruka původu se standardně vystavuje pro 1 MWh. Týká se čistého 
elektrického výkonu měřeného na hranici zařízení a předaného do 
elektrické sítě. 

  165/2012 
ve znění 
131/2015 

§44 Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny 
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 
(1) Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů odpovídá hodnotě 
množství elektřiny, které bylo výrobcem vyrobeno z obnovitelného 
zdroje energie a dodáno do elektrizační soustavy České republiky za 
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období jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a 
slouží k prokázání původu elektřiny. Záruka původu elektřiny z 
obnovitelných zdrojů se může stát předmětem smluvního vztahu. 
(2) Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla odpovídá hodnotě množství elektřiny, které bylo 
výrobcem vyrobeno z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 
tepla a dodáno do elektrizační soustavy České republiky za období 
jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k 
prokázání původu elektřiny. Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla se může stát předmětem 
smluvního vztahu. 
  

  165/2012 
ve znění 
131/2015  

§45 Nakládání se zárukami původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a 
elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich 
evidence 
(1) Záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo záruku 
původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 
(dále jen "záruka původu") vydává v elektronické podobě operátor trhu 
na základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo 
výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 
na jeho účet vedený v evidenci záruk původu.  (2) Záruka původu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů je platná po dobu dvanácti 
kalendářních měsíců od data výroby odpovídající elektřiny, pokud do té 
doby nedojde k jejímu uplatnění. Záruka původu z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla je platná po dobu 12 kalendářních 
měsíců od výroby odpovídající elektřiny.  
(3) Záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu výrobce 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obchodníka s elektřinou 
(dále jen "držitel účtu") v evidenci záruk původu. 
(4) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 
evidenci záruk původu, která umožňuje elektronickým způsobem 
a) vydání záruky původu za elektřinu vyrobenou a dodanou do 
elektrizační soustavy České republiky nejméně v hodnotě 1 MWh anebo 
jejích celých násobcích, 
b)  převod záruky původu vedené na účtu držitele záruk původu 
mezi výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v rámci České 
republiky nebo mezi výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v 
České republice a výrobci elektřiny nebo obchodníky s  elektřinou v 
jiném členském státě (dále jen „převod záruky původu“), 
c) uplatnění záruky původu z obnovitelných zdrojů pro prokázání 
původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané zákazníkovi 
v České republice (dále jen „uplatnění záruky původu“),  
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d) uznání záruky původu vydané v jiném členském státě nebo 
e) vyřazení záruky původu, a to z důvodu uplynutí doby platnosti 
záruky původu nebo chybného vydání záruky původu na základě 
neúplných nebo nepravdivých informací. 
(5) Operátor trhu pravidla pro evidenci záruk původu zveřejňuje a 
přístup do evidence záruk původu umožňuje způsobem umožňující 
dálkový přístup. 
(6) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla může požádat o 
vydání záruky původu nejpozději do 12 kalendářních měsíců od 
uskutečnění výroby a dodávky elektřiny.  
(7) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, který podá žádost 
o vydání záruky původu, je povinen 
a) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé 
informace nutné k vydání záruky původu a údaje sloužící k jejich 
ověření a 
b) zajistit na základě žádosti operátora trhu ověření hodnot a nezbytných 
údajů nutných k vydání záruky původu. 
(8) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě, se 
považuje za záruku původu podle tohoto zákona, pokud je umožněn její 
elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto jiného členského 
státu do evidence záruk původu v České republice, a je prokazatelně 
doloženo, že nedošlo k jejímu použití v jiném členském státě pro 
prokázání původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané 
zákazníkovi v tomto jiném členském státě nebo k jejímu vyřazení. V 
případě pochybností o správnosti nebo pravosti záruk původu vydaných 
v jiném členském je operátor trhu oprávněn tyto záruky prověřit a 
případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a je povinen 
o těchto skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí 
Komisi Evropské unie neuznání záruky původu včetně odůvodnění.  
(9) Postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a 
vyřazení záruky původu, její obsahové náležitosti, způsob ověření údajů 
nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu a vedení 
účtů v evidenci záruk původu stanoví prováděcí právní předpis. 
(10) Držitel účtu je povinen operátorovi trhu hradit cenu za vydání, 
převody záruky původu v rámci České republiky, převod záruky původu 
vydané v jiném členském státě spojený s uznáním záruky původu a za 
vedení účtu v evidenci záruk původu, které jsou zveřejňovány 
operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

  37/2016 §5 odst.1 Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla se vydává pro kogenerační jednotku. 
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  37/2016 §5 odst.2 Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla je uveden v příloze č. 3 k této 
vyhlášce. 

  

  403/2015 §3 (1) Záruka původu obsahuje vždy 
a) označení, název a umístění výrobny elektřiny, 
b) druh energie a typ výrobny elektřiny, 
c) instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny, 
d) datum uvedení výrobny elektřiny do provozu, 
e) využití investiční podpory nebo jiné formy 
podpory a rozsah těchto podpor při výstavbě 
nové výrobny elektřiny nebo při rekonstrukci 
výrobny elektřiny, 
f) časové období, na které se vztahuje vydání záruky 
původu, 
g) datum vydání záruky původu, 
h) jedinečné identifikační číslo vydané záruky původu 
a 
i) množství elektřiny, na které je vydaná záruka 
původu. 
(2) Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla kromě údajů 
uvedených v odstavci 1 obsahuje dále údaje o 
a) instalovaném tepelném výkonu výrobny elektřiny, 
b) výhřevnosti použitého paliva, 
c) vyrobeném teple, 
d) užitečném teple, 
e) úsporách primární energie, 
f) referenční účinnosti pro oddělenou výrobu 
elektřiny a 
g) referenční účinnosti pro oddělenou výrobu 
tepla. 

  

PŘÍLOHA XI Kritéria energetické účinnosti pro regulaci energetické sítě a pro sazby v 
elektroenergetických sítích 

1. Síťové sazby odrážejí náklady související s úsporami nákladů v sítích 
dosaženými na straně poptávky a na základě opatření reagujících na 
poptávku a na základě distribuované výroby energie, včetně úspor v 
důsledku snížení nákladů na dodání nebo investic do sítí a 
optimálnějšího provozování sítě. 

2. Regulace sítě a sazby nebrání provozovatelům sítí či maloobchodním 
prodejcům ve zpřístupňování systémových služeb pro opatření reagující 
na poptávku, řízení poptávky a distribuovanou výrobu energie na 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  
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organizovaných trzích s elektřinou, zejména: 

a) posunutí zatížení ze strany konečných zákazníků z doby špičky na 
dobu mimo špičku s ohledem na dostupnost energie vyráběné z 
obnovitelných zdrojů, energie z kombinované výroby tepla a elektřiny a 
distribuované výroby energie; 

b) úspory energie v důsledku reakce agregátorů energie na poptávku 
rozptýlených spotřebitelů; 

c) snížení poptávky v důsledku opatření v zájmu energetické účinnosti 
prováděných poskytovateli energetických služeb, včetně společností 
poskytujících energetické služby; 

d) připojení a řízení odběru z výrobních zdrojů při nižších napětích; 

e) připojení výrobních zdrojů nacházejících se blíže míst spotřeby a 

f) skladování energie. 

Pro účely tohoto ustanovení termín "organizované trhy s elektřinou" 
zahrnuje mimoburzovní trhy a burzy s elektřinou pro obchodování s 
energií, kapacitou, vyrovnávací kapacitou a pomocnými službami ve 
všech časových rámcích včetně termínovaných, denních a vnitrodenních 
trhů. 

3. Síťové či maloobchodní sazby mohou podporovat dynamickou tvorbu 
cen v rámci opatření reagujících na poptávku konečných zákazníků, 
například: 

a) sazby stanovené v závislosti na době používání; 

b) ceny v době vrcholné špičky; 

c) ceny v reálném čase a 

d) úlevy za snížení odběru v době špiček. 
PŘÍLOHA XII 
 

POŽADAVKY NA ENERGETICKOU ÚČINNOST PRO 
PROVOZOVATELE PŘENOSOVÝCH SOUSTAV A 
PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV 
Provozovatelé přenosových soustav a provozovatelé distribučních 
soustav musí: 
a) vypracovat a zveřejnit svá standardní pravidla pro hrazení a sdílení 
nákladů na technické úpravy, jako je připojení k elektrické síti a posílení 
sítě, zlepšení provozu sítě a pravidla pro nediskriminační uplatňování 

  Nerelevantní z hlediska implementace. NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQLOZ)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               VIII_srovnávací tabulka_406_32012L0027_vláda.doc      str. 97 z 
103   

Celex: 32012L0027 Lhůta pro implementaci 5.6.2014 Úřední věstník                     L 315 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Hana Schvarczová 15.2.2018 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 

2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
Schválil    (jméno+datum): Vladimír Sochor 15.2.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

kodexů sítě, které jsou nutné pro začlenění nových výrobců dodávajících 
do propojené distribuční soustavy elektřinu z vysoce účinné 
kombinované výroby tepla a elektřiny; 
b) poskytnout každému novému výrobci elektřiny z vysoce účinné 
kombinované výroby tepla a elektřiny, který chce být připojen k 
soustavě, komplexní a nezbytné informace, které potřebuje, včetně: 
i) komplexního a podrobného odhadu nákladů souvisejících s 
připojením, 
ii) přiměřených a přesných lhůt pro přijetí a vyřízení žádosti o připojení 
k síti, 
iii) přiměřenou přibližnou lhůtu nezbytnou pro každé navrhované 
připojení k síti. Celkový proces připojení k síti by neměl trvat déle než 
24 měsíců, s přihlédnutím k tomu, co je přiměřeně proveditelné a 
nediskriminační; 
c) zavést standardizované a zjednodušené postupy pro připojení 
rozptýlených výrobců elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby 
tepla a elektřiny s cílem usnadnit jejich připojení k síti. 
Standardní pravidla podle písmene a) jsou založena na objektivních, 
transparentních a nediskriminačních kritériích, která zohledňují zejména 
všechny náklady a přínosy související s připojením těchto výrobců k síti. 
Mohou umožnit různé typy připojení. 

PŘÍLOHA XIII 
 

Minimální prvky, které mají být obsaženy ve smlouvách o energetických 
službách uzavíraných s veřejným sektorem nebo v souvisejících 
specifikacích výběrového řízení 

- Jasný a transparentní seznam opatření v oblasti účinnosti, která mají 
být prováděna, nebo výsledků v oblasti účinnosti, kterých má být 
dosaženo. 

- Zaručené úspory, jichž má být dosaženo prováděním opatření 
obsažených ve smlouvě. 

- Trvání a důležité milníky smlouvy, podmínky výpovědi a výpovědní 
lhůta. 

- Jasný a transparentní seznam povinností každé smluvní strany. 

- Referenční údaj (údaje) umožňující zjistit dosažené úspory. 

- Jasný a transparentní seznam kroků, které je třeba učinit pro provedení 
opatření nebo souboru opatření, a případně související náklady. 

- Povinnost provádět v plném rozsahu opatření obsažená ve smlouvě a 
zdokumentovat veškeré změny provedené v průběhu projektu. 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

- Předpisy stanovující začlenění rovnocenných požadavků do veškerých 
dílčích smluv se třetími stranami. 

- Jasné a transparentní informace o finančních důsledcích projektu a 
rozdělení podílu obou stran smlouvy na dosažených peněžních úsporách 
(tj. odměně poskytovatele služeb). 

- Jasná a transparentní ustanovení o měření a ověřování dosažených 
zaručených úspor, kontrolách kvality a zárukách. 

- Ustanovení objasňující postup za účelem reakce na měnící se rámcové 
podmínky, které se dotýkají obsahu a výsledku smlouvy (tj. změny v 
cenách energie, v intenzitě využívání zařízení). 

- Podrobné informace o povinnostech každé ze smluvních stran a o 
sankcích za jejich porušení. 

PŘÍLOHA XIV OBECNÝ RÁMEC PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV 

Část 1 

Obecný rámec pro vypracovávání výročních zpráv 

Výroční zprávy podle čl. 24 odst. 1 poskytují základ pro sledování 
pokroku při plnění vnitrostátních cílů pro rok 2020. Členské státy zajistí, 
aby zprávy obsahovaly minimálně tyto údaje: 

a) odhad těchto ukazatelů za rok předcházející uplynulému roku (rok X 
[1]–2): 

i) spotřeba primární energie, 

ii) celková konečná spotřeba energie, 

iii) konečná spotřeba energie podle odvětví: 

- průmysl, 

- doprava (rozlišit osobní a nákladní dopravu, jsou-li údaje k dispozici), 

- domácnosti, 

- služby, 

iv) hrubá přidaná hodnota podle odvětví: 

- průmysl, 
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Poznámka 
 

- služby, 

v) disponibilní příjem domácností, 

vi) hrubý domácí produkt (HDP), 

vii) výroba elektřiny z tepelných elektráren, 

viii) výroba elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny, 

ix) výroba tepla z tepelných elektráren, 

x) výroba tepla ze zařízení kombinované výroby tepla a elektřiny, včetně 
odpadního tepla z průmyslových procesů, 

xi) spotřeba paliva pro výrobu elektřiny z tepelných elektráren, 

xii) počet osobokilometrů (oskm), jsou-li údaje k dispozici, 

xiii) počet tunokilometrů (tkm), jsou-li údaje k dispozici, 

xiv) počet kilometrů kombinované dopravy (oskm + tkm), nejsou-li 
údaje podle bodů xii) a xiii) k dispozici, 

xv) počet obyvatel. 

U odvětví, ve kterých spotřeba energie zůstává stejná nebo roste, členské 
státy analyzují příčiny tohoto stavu a připojí své hodnocení odhadů. 

Druhá zpráva a následující zprávy obsahují rovněž informace uvedené v 
písmenech b) až e) níže: 

b) aktualizace důležitých legislativních a nelegislativních opatření 
provedených v předchozím roce, jež přispívají ke splnění celkových 
vnitrostátních cílů v oblasti energetické účinnosti do roku 2020; 

c) celková podlahová plocha budov s celkovou užitnou podlahovou 
plochou větší než 500 m2 a od 9. července 2015 větší než 250 m2 ve 
vlastnictví a v užívání těch ústředních vládních institucí členských států, 
které k 1. lednu roku, v němž se předkládá zpráva, nesplňovaly 
požadavky energetické náročnosti podle čl. 5 odst. 1; 

d) celková podlahová plocha vytápěných nebo chlazených budov ve 
vlastnictví a v užívání ústředních vládních institucí členských států, 
které byly v předchozím roce renovovány podle čl. 5 odst. 1, nebo 
objem úspor energie ve způsobilých budovách ve vlastnictví a v užívání 
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Poznámka 
 

jejich ústředních vládních institucí podle čl. 5 odst. 6; 

e) úspory energie dosažené v rámci vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti podle čl. 7 odst. 1 nebo alternativních 
opatření přijatých podle čl. 7 odst. 9. 

První zpráva obsahuje také vnitrostátní cíl podle čl. 3 odst. 1. 

Členské státy mohou do výročních zpráv podle čl. 24 odst. 1 zahrnout 
také doplňující vnitrostátní cíle. Mohou se vztahovat zejména ke 
statistickým ukazatelům uvedeným v písmenu a) této části nebo k jejich 
kombinaci, například energetická náročnost z hlediska primární energie 
a konečné spotřeby nebo energetická náročnost podle odvětví. 

Část 2 

Obecný rámec pro vnitrostátní akční plány energetické účinnosti 

Vnitrostátní akční plány energetické účinnosti podle čl. 24 odst. 2 
poskytují rámec pro rozvoj vnitrostátních strategií zvyšování energetické 
účinnosti. 

Vnitrostátní akční plány energetické účinnosti zahrnují opatření 
zaměřená na významné zvýšení energetické účinnosti a 
očekávané/dosažené úspory energie, včetně úspor při dodávce, přenosu 
nebo přepravě a distribuci energie, jakož i konečného využití energie. 
Členské státy zajistí, aby vnitrostátní akční plány energetické účinnosti 
obsahovaly minimálně tyto údaje: 

1. Cíle a strategie 

- orientační vnitrostátní cíl v oblasti energetické účinnosti do roku 2020, 
jak to vyžaduje čl. 3 odst. 1, 

- vnitrostátní orientační cíl v oblasti úspor energie stanovený v čl. 4 odst. 
1 směrnice 2006/32/ES, 

- jiné existující cíle v oblasti energetické účinnosti týkající se celého 
hospodářství nebo konkrétních odvětví. 

2. Opatření a úspory energie 

Vnitrostátní akční plány energetické účinnosti uvádějí informace o 
přijatých nebo plánovaných opatřeních s ohledem na provádění hlavních 
prvků této směrnice a o souvisejících úsporách. 
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a) Úspory primární energie 

Vnitrostátní akční plány energetické účinnosti obsahují seznam 
významných opatření a kroků přijatých za účelem úspory primární 
energie ve všech odvětvích hospodářství. U každého opatření nebo 
souboru opatření/kroků se uvedou odhady očekávaných úspor do roku 
2020 a úspor dosažených k datu vypracování zprávy. 

Pokud jsou k dispozici, měly by být uvedeny informace o dalších 
dopadech nebo přínosech těchto opatření (snížení emisí skleníkových 
plynů, zlepšení kvality ovzduší, vytváření pracovních míst atd.) a 
rozpočtu na jejich provedení. 

b) Úspory v konečné spotřebě energie 

První a druhý vnitrostátní akční plán energetické účinnosti obsahuje 
výsledky dosažené při plnění cíle v oblasti úspor v konečné spotřebě 
energie stanoveného v čl. 4 odst. 1 a 2 směrnice 2006/32/ES. Pokud není 
k dispozici výpočet/odhad úspor pro každé opatření, uvede se snížení 
spotřeby energie na úrovni odvětví dosažené v důsledku (kombinace) 
opatření. 

První a druhý vnitrostátní akční plán energetické účinnosti také uvede 
metodiku pro měření nebo výpočet použitou pro výpočet úspor energie. 
Pokud se použije "doporučená metodika [2]", měly by být ve 
vnitrostátním akčním plánu energetické účinnosti uvedeny příslušné 
odkazy. 

3. Konkrétní informace související s ustanoveními této směrnice 

3.1 Veřejné subjekty (článek 5) 

Vnitrostátní akční plány energetické účinnosti obsahují seznam 
veřejných subjektů, které mají vypracován plán energetické účinnosti 
podle čl. 5 odst. 7. 

3.2 Povinné zvyšování energetické účinnosti (článek 7) 

Vnitrostátní akční plány energetické účinnosti obsahují vnitrostátní 
koeficienty zvolené podle přílohy IV. 

První vnitrostátní akční plán energetické účinnosti obsahuje krátký popis 
vnitrostátního systému uvedeného v čl. 7 odst. 1 nebo alternativních 
opatření přijatých podle čl. 7 odst. 9. 
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Poznámka 
 

3.3 Energetické audity a systémy hospodaření s energií (článek 8) 

Vnitrostátní akční plány energetické účinnosti uvádějí: 

a) počet energetických auditů provedených v předchozím období; 

b) počet energetických auditů provedených ve velkých podnicích za 
předchozí období; 

c) počet velkých společností na jejich území, s uvedením počtu těch, na 
které se vztahuje čl. 8 odst. 5. 

3.4 Podpora účinného vytápění a chlazení (článek 14) 

Vnitrostátní akční plány energetické účinnosti obsahují posouzení 
pokroku dosaženého při provádění komplexního posouzení podle čl. 14 
odst. 1. 

3.5 Přenos nebo přeprava a distribuce energie (článek 15) 

První vnitrostátní akční plán energetické účinnosti a následující zprávy, 
které mají být poté vypracovávány každých 10 let, zahrnují provedené 
posouzení, opatření a investice určené s cílem využít potenciál 
energetické účinnosti v infrastruktuře v oblasti plynu a elektřiny podle 
čl. 15 odst. 2. 

3.6 Členské státy v rámci vnitrostátních akčních plánů energetické 
účinnosti podávají zprávu o opatřeních přijatých za účelem umožnění a 
rozvoje reakce na poptávku ve smyslu článku 15. 

3.7 Dostupnost systémů kvalifikace, akreditace a certifikace (článek 16) 

Vnitrostátní akční plány energetické účinnosti obsahují informace o 
dostupných systémech kvalifikace, akreditace a certifikace nebo 
rovnocenných kvalifikačních systémech pro poskytovatele 
energetických služeb, energetických auditů a opatření ke zvyšování 
energetické účinnosti. 

3.8 Energetické služby (článek 18) 

Vnitrostátní akční plány energetické účinnosti obsahují odkaz na 
internetovou stránku, kde je možné získat přístup k seznamu nebo 
rozhraní poskytovatelů energetických služeb podle čl. 18 odst. 1 písm. 
c). 

3.9 Další opatření na podporu energetické účinnosti (článek 19) 
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Poznámka 
 

První vnitrostátní akční plán energetické účinnosti obsahuje seznam 
opatření podle čl. 19 odst. 1. 

[1] X = probíhající rok. 

[2] Doporučení týkající se metod měření a ověřování v rámci směrnice 
2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o 
energetických službách. 

PŘÍLOHA XV Srovnávací tabulka   Nerelevantní z hlediska implementace NT  

 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  158/2009 Zákon č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů 

4.7.2009 

2.  165/2012 Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 1.1.2013 
3.  177/2006 Zákon č. 177/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2006 
4.  211/2011 Zákon č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
18.8.2011 

5.  22/1997 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 1.9.1997 
6.  299/2011 Zákon č. 299/2011 Sb., kterým se 237/2014 mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
13.11.2011 

7.  318/2012 Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2013 
8.  393/2007 Zákon č. 393/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2008 
9.  406/2000 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1.1.2001 
10.  458/2000 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 1.1.2001 
11.  480/2012 Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 1.1.2013 
12.  71/2000 Zákon č. 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony 3.4.2000 
13.  103/2015 Zákon 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 
1.7. 2015 
 

14.  131/2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

1.1. 2016 
  

15.  78/2013 Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 01.04.2013 
16.  670/2004 Zákon č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
30.12.2004 

17.  383/2012 Zákon č. 383/2012 Sb., ze dne 24. října 2012, o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 16.11.2012 
18.  257/2014 Zákon č. 257/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony 01.01.2015 
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19.  194/2007 Zákon č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a 
požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie 

01.09.2007 

20.  237/2014 Zákon č. 237/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro 
vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 

07.11.2007 

21.  405/2015 Vyhláška č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie 01.01.2016 
22.  403/2015 Vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 01.01.2016 
23.  37/2015 Vyhláška č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 29. 1. 2016 
24.  269/2015 Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 01.01.2016 
25.  70/2016 Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 01.07.2016 
26.  309/2016 Vyhláška č. /2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 11.10.2016 
27.  134/2016 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 01.10.2016 

 
 

 
2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 
č. 

Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 
datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1. 8484 MPO Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 1. 10. 2016 28. 2. 2017 1. 1. 2018 

  
 

Poř.č. Text poznámky 
1 ČR zvolila alternativní schéma – politická opatření k plnění cílů. Transpozice je v současné chvíli nerelevantní. 
2 Implementováno nelegislativně – publikováno na webu MPO http://www.mpo.cz/dokument145673.html 
3 ČR jde cestou podle čl. 7 odst. 9 směrnice. Cíle jsou popsány v NAPEE a EK je zasílána k 30. 4. pokroková zpráva. 
4 ČR v souladu se směrnicí 2009/72/ES nechala zpracovat analýzů nákladů a přínosů „Cost benefit analysis“ (CBA) a postupuje v souladu s výsledky analýzy. http://www.mpo.cz/dokument106754.html 
5 Viz. poznámka č. 4 k čl. 9 odst. 2. 
6 Zpráva řešeno nelegislativně 
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Celex: 32010L0031 Lhůta pro 
implementaci 

9.7.2012 Úřední věstník                     L 153 Gestor MPO Zpracoval 
(jméno+datum): 

Ing. Hana Schvarczová, 15. 2. 2018 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické 
náročnosti budov 

Schválil    
(jméno+datum): 

ŘO Ing. Vladimír Sochor 15. 2. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 
 

Poznámka 
 

Článek 1 1. Tato směrnice podporuje snižování energetické 
náročnosti budov v Unii s ohledem na vnější 
klimatické a místní podmínky i požadavky na 
vnitřní mikroklimatické prostředí a efektivnost 
nákladů. 
2. V této směrnici jsou stanoveny požadavky pro:  
a) společný obecný rámec metody výpočtu 
celkové energetické náročnosti budov a ucelených 
částí budov; 
b) uplatnění minimálních požadavků na 
energetickou náročnost nových budov a nových 
ucelených částí budov; 
c) uplatnění minimálních požadavků na 
energetickou náročnost:  
i) stávajících budov, ucelených částí budov a 
prvků budov, které jsou předmětem větší 
renovace,  
ii) prvků budov, jež jsou součástí obvodového 
pláště budovy a jež mají významný dopad na 
energetickou náročnost obvodového pláště, pokud 
jsou namontovány dodatečně nebo nahrazeny, a  
iii) technických systémů budovy při jejich 
instalaci, nahrazení nebo modernizaci; 
d) vnitrostátní plány na zvýšení počtu budov s 
téměř nulovou spotřebou energie;  
e) energetickou certifikaci budov nebo ucelených 
částí budov;  
f) pravidelnou inspekci otopných soustav a 
klimatizačních systémů v budovách a  
g) nezávislé systémy kontroly certifikátů 
energetické náročnosti a inspekčních zpráv. 
3. Požadavky stanovené touto směrnicí jsou 
minimálními požadavky a nebrání členským 
státům v přijetí nebo zavedení přísnějších 
opatření. Taková opatření musí být slučitelná se 
Smlouvou. Oznamují se Komisi. 

406/2000 
ve znění 
393/2007 
299/2011 
165/2012 
103/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské 
unie1) (dále jen "Unie") a stanoví: 
a) některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití 
energie a povinnosti fyzických a právnických osob při 
nakládání s energií, 
e) požadavky na informování a vzdělávání v oblasti 
úspor energie a využití obnovitelných a druhotných 
zdrojů. 
 

1)  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 
16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 
23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 
2003/30/ES. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 
21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na 
ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 
19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na 
energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie 
a v normalizovaných informacích o výrobku. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 
19. května 2010 o energetické náročnosti budov. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 
25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 
2006/32/ES.“ 

PT  

  8484     
  78/2013 

 
 
 
 

§ 1 
 
 
 
 

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis 
Evropské unie1) a stanoví 
a) nákladově optimální úroveň požadavků na 
energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší 
změny dokončených budov, jiné než větší změny 
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Celex: 32010L0031 Lhůta pro 
implementaci 

9.7.2012 Úřední věstník                     L 153 Gestor MPO Zpracoval 
(jméno+datum): 

Ing. Hana Schvarczová, 15. 2. 2018 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické 
náročnosti budov 

Schválil    
(jméno+datum): 

ŘO Ing. Vladimír Sochor 15. 2. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 
 

Poznámka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie, 
b) metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, 
c) vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické 
proveditelnosti alternativních systémů dodávek 
energie, 
d) vzor stanovení doporučených opatření pro snížení 
energetické náročnosti budovy,  
e) vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a  
f) umístění průkazu v budově. 

  194/2013 
 

§ 1 Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis 
Evropské unie1) a stanoví rozsah, četnost a způsob 
provádění 
kontroly klimatizačních systémů a vzor a obsah 
zprávy o těchto kontrolách. 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o 
energetické náročnosti budov. 

  

  193/2014 
 

§ 1 Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis 
Evropské unie1) a stanoví rozsah, způsob a četnost 
provádění 
kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor 
a obsah zprávy o těchto kontrolách. 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o 
energetické náročnosti budov. 

  

  406/2000 § 13a 
odst. 1 a 2 

(1) Kontrolu dodržování ustanovení tohoto zákona 
provádí Státní energetická inspekce.  
(2) Kontrolu dodržování tohoto zákona v objektech 
důležitých pro obranu státu provádí Ministerstvo 
obrany, v objektech sloužících k plnění úkolů 
Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Policejní 
akademie České republiky, Hasičského záchranného 
sboru České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a 
informace, Bezpečnostní informační služby a v 
objektech organizačních složek státu a příspěvkových 
organizací zřízených Ministerstvem vnitra provádí 
Ministerstvo vnitra a u staveb, u kterých Ministerstvo 
spravedlnosti vykonává působnost stavebního úřadu, 
provádí Ministerstvo spravedlnosti.  

  

Článek 2 
číslo 1  

 Pro účely této směrnice se rozumí:  
1) „budovou“ zastřešená stavba se stěnami, v níž 
se používá energie k úpravě vnitřního prostředí; 

406/2000 
ve znění 
299/2011 
318/2012 

§ 2 odst. 1 
písm. p) 

p) budovou nadzemní stavba a její podzemní části, 
prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená 
obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se 
používá energie k úpravě vnitřního prostředí 

PT  
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Ustanovení 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 
 

Poznámka 
 

  8484     
Článek 2 
číslo 2 

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

406/2000 
ve znění 
299/2011 
318/2012 

§ 2 odst. 1 
písm. w) 

w) budovou s téměř nulovou spotřebou energie budova 
s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba 
energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných 
zdrojů. 

PT  

  8484     
Článek 2 
číslo 3 

3) „technickým systémem budovy“ technické 
zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, pro 
teplou vodu či k osvětlení budovy nebo ucelené 
části budovy nebo pro kombinaci těchto účelů; 

406/2000 
ve znění 
299/2011 
318/2012 

§ 2 odst. 1 
písm. u) 

u) technickým systémem budovy zařízení určené k 
vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, 
přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené 
části nebo pro kombinaci těchto účelů, 

PT  

Článek 2 
číslo 4 

4) „energetickou náročností budovy“ vypočítané 
nebo změřené množství energie nutné pro pokrytí 
potřeby energie spojené s typickým užíváním 
budovy, což mimo jiné zahrnuje energii 
používanou pro vytápění, chlazení, větrání, teplou 
vodu a osvětlení; 

406/2000 
ve znění 
299/2011 
318/2012 

§ 2 odst. 1 
písm. f) 

f) energetickou náročností budovy vypočtené 
množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie 
spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, 
chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu 
teplé vody a osvětlení 

PT  

Článek 2 
Číslo 5 

5) „primární energií“ energie z obnovitelných a 
neobnovitelných zdrojů, která neprošla žádným 
procesem přeměny nebo transformace; 

78/2013 § 2odst. 1 
písm. j) 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 
j) primární energií energie, která neprošla žádným 
procesem přeměny; celková primární energie je 
součtem obnovitelné a neobnovitelné primární energie, 

PT  

Článek 2 
číslo 6 

6) „energií z obnovitelných zdrojů“ energie z 
obnovitelných nefosilních zdrojů, totiž energie 
větrná, solární, aerotermální, geotermální, 
hydrotermální a energie z oceánů, vodní energie, 
energie z biomasy, ze skládkového plynu, z 
kalového plynu z čistíren odpadních vod a z 
bioplynů; 

165/2012 
 

§ 2 písm. 
a) 

obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní 
zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie 
slunečního záření, geotermální energie, energie vody, 
energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, 
energie skládkového plynu, energie kalového plynu z 
čistíren odpadních vod a energie bioplynu 

PT  

Článek 2 
číslo 7 

7) „obvodovým pláštěm budovy“ integrované 
prvky budovy, které oddělují její interiér od 
vnějšího prostředí; 

406/2000 
ve znění 
299/2011 
318/2012 

§ 2 odst. 1 
písm. t) 

t) obálkou budovy soubor všech teplosměnných 
konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo 
zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež 
tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch 
v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední 
nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy 
vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu, 

PT  

Článek 2 
číslo 8 

8) „ucelenou částí budovy“ oddíl, podlaží nebo byt 
v rámci budovy, jež jsou určeny k samostatnému 
používání nebo byly za tímto účelem upraveny; 

406/2000 
ve znění 
299/2011 
318/2012 

§ 2 odst. 1 
písm. q) 

q) ucelenou částí budovy podlaží, byt nebo jiná část 
budovy, která je určena k samostatnému používání nebo 
byla za tímto účelem upravena, 

PT  
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Článek 2 
číslo 9 

9) „prvkem budovy“ technický systém budovy 
nebo prvek obvodového pláště budovy; 

406/2000 
ve znění 
299/2011 
318/2012 

§ 2 odst. 1 
písm. t) a 
u) 

t) obálkou budovy soubor všech teplosměnných 
konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo 
zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež 
tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch 
v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední 
nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy 
vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu, 
  
u) technickým systémem budovy zařízení určené k 
vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, 
přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené 
části nebo pro kombinaci těchto účelů, 

PT  

  8484     
Článek 2 
číslo 10 

10) „větší renovací“ renovace budovy, přičemž:  
a) celkové náklady na renovaci obvodového pláště 
budovy nebo technických systémů budovy jsou 
vyšší než 25 % hodnoty budovy bez hodnoty 
pozemku, na němž budova stojí, nebo  
b) renovace probíhá u více než 25 % plochy 
obvodového pláště budovy;  
Členské státy si mohou zvolit, zda uplatní 
možnost a) či b). 

406/2000 
ve znění 
299/2011 
318/2012 

§ 2 odst. 1 
písm. s)  

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

PT  

Článek 2 
číslo 11 

11) „evropskou normou“ norma přijatá 
Evropským výborem pro normalizaci, Evropským 
výborem pro normalizaci v elektrotechnice nebo 
Evropským ústavem pro telekomunikační normy a 
zpřístupněná veřejnosti; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 2 
číslo 12 

12) „certifikátem energetické náročnosti“ 
certifikát uznaný členským státem nebo 
právnickou osobou jím určenou, který udává 
energetickou náročnost budovy nebo ucelené části 
budovy, vypočtenou podle metody přijaté v 
souladu s článkem 3; 

406/2000 
ve znění 
299/2011 
318/2012 

§ 2 odst. 1 
písm. m) 

m) průkazem energetické náročnosti dokument, který 
obsahuje stanovené informace o energetické 
náročnosti budovy nebo ucelené části budovy,  
 

PT  

Článek 2 
číslo 13 

13) „kombinovanou výrobou tepla a elektřiny“ 
současná výroba tepelné energie a elektrické nebo 
mechanické energie v jednom procesu; 

165/2012 § 2 písm. 
g) a h) 

g) kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna 
primární energie na energii elektrickou a užitečné 
teplo ve společném současně probíhajícím procesu v 
jednom výrobním zařízení; 
h) užitečným teplem teplo vyrobené v procesu 
kombinované výroby elektřiny a tepla sloužící pro 
dodávky do soustavy zásobování tepelnou energií2) 
nebo k dalšímu využití pro technologické účely s 

PT  
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výjimkou odběru pro vlastní spotřebu zdroje a tepelné 
energie využité k další přeměně na elektrickou nebo 
mechanickou energii, 
 
2) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb. 

Článek 2 
číslo 14 

14) „nákladově optimální úrovní“ úroveň 
energetické náročnosti, která vede k nejnižším 
nákladům v průběhu odhadovaného 
ekonomického životního cyklu, přičemž: 
a) nejnižší náklady se určují s ohledem na 
investiční náklady v oblasti energií, náklady na 
údržbu a provoz (včetně nákladů na energie, 
úspor, kategorie dotčené budovy a případně 
příjmů z vyrobené energie) a případně náklady na 
likvidaci a 
b) odhadovaný ekonomický životní cyklus určují 
jednotlivé členské státy. Označuje zbývající 
odhadovaný ekonomický životní cyklus budov, 
kdy jsou požadavky na energetickou náročnost 
stanoveny pro budovu jako celek, nebo 
odhadovaný životní cyklus prvku budovy, kdy 
jsou požadavky na energetickou náročnost 
stanoveny pro prvky budovy.  
Nákladově optimální úroveň se pohybuje v 
rozmezí úrovní náročnosti, v nichž je analýza 
nákladů a přínosů vypočítaná pro odhadovaný 
ekonomický životní cyklus pozitivní; 

406/2000 
ve znění 
299/2011 
318/2012 

§ 2 odst. 1 
písm. v) 

v) nákladově optimální úrovní stanovené požadavky na 
energetickou náročnost budov nebo jejich stavebních 
nebo technických prvků, která vede k nejnižším 
nákladům na investice v oblasti užití energií, na údržbu, 
provoz a likvidaci budov nebo jejich prvků v průběhu 
odhadovaného ekonomického životního cyklu, 

PT  

Článek 2 
číslo 15 

15) „klimatizačním systémem“ kombinace prvků, 
které jsou potřebné pro vnitřní úpravu vzduchu, 
při níž je teplota regulována nebo může být 
snižována; 

406/2000 
ve znění 
299/2011 
318/2012 
103/2015 

§ 2 odst. 1 
písm. h) 

c) klimatizačním systémem zařízení sloužící pro 
úpravu parametrů vnitřního prostředí, které má funkci 
chlazení a je součástí budovy, 

PT  

  8484     
Článek 2 
číslo 16 

16) „kotlem“ kombinovaná tepelná jednotka, která 
se skládá z kotlového tělesa a hořáku, 
konstruovaná tak, že teplo vzniklé spalováním je 
předáváno tekutině; 

406/2000 
ve znění  
299/2011 
318/2012 

§ 2 odst. 1 
písm. g) 

g) kotlem zařízení, v němž se spalováním paliv získává 
pouze tepelná energie, která se předává teplonosné 
látce, 

PT  

Článek 2 
číslo 17 

17) „jmenovitým výkonem“ největší tepelný 
výkon, vyjádřený v kW, stanovený a zaručený 

406/2000 
ve znění  

§ 2 odst. 1 
písm. k) 

k) jmenovitým výkonem nejvyšší tepelný výkon, 
vyjádřený v kW, uvedený výrobcem, kterého lze 

PT  
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výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém 
provozu a při účinnosti uvedené výrobcem; 

299/2011 
318/2012 

dosáhnout při trvalém provozu a při účinnosti uvedené 
výrobcem,  
 

Článek 2 
číslo 18 

18) „tepelným čerpadlem“ stroj, přístroj nebo 
zařízení, které přenáší teplo z přirozeného 
prostředí, jako je ovzduší, voda nebo půda, do 
budov nebo průmyslových zařízení tím, že obrací 
přirozené sdílení tepla, takže se teplo přenáší z 
prostředí s nižší teplotou do prostředí s vyšší 
teplotou. V případě reverzibilních tepelných 
čerpadel může jít rovněž o sdílení tepla z budovy 
do přirozeného prostředí; 

406/2000 
ve znění  
103/2015 
 

§ 2 odst. 1 
písm. c)  

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

PT  

Článek 2 
číslo 19 

19) „ústředním vytápěním“ nebo „ústředním 
chlazením“ distribuce tepelné energie ve formě 
páry, teplé vody nebo chlazených kapalin z 
ústředního zdroje výroby prostřednictvím sítě do 
více budov či míst za účelem použití k vytápění 
nebo chlazení prostoru nebo procesu. 

406/2000 
ve znění 
177/2006 
299/2011 
165/2012 
318/2012 
103/2015 

§ 2 odst. 1 
písm. i) a 
j) 

i) vytápěním proces sdílení tepla do vytápěného 
prostoru zajišťovaný příslušným technickým 
zařízením za účelem vytváření tepelné pohody či 
požadovaných standardů vnitřního prostředí, 
j) ústředním vytápěním nebo chlazením vytápění 
nebo chlazení, kde zdroj tepla nebo chladu je umístěn 
mimo vytápěné nebo chlazené prostory a slouží pro 
vytápění nebo chlazení více bytových či nebytových 
prostor,  

PT  

Článek 3  Členské státy použijí metodu výpočtu energetické 
náročnosti budov podle společného obecného 
rámce stanoveného v příloze I.  
Tato metoda se přijme na celostátní nebo 
regionální úrovni. 

78/2012 § 1 písm. 
a) a b) 

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské 
unie1) a stanoví  

a) nákladově optimální úroveň požadavků na 
energetickou náročnost budovy pro nové 
budovy, větší změny dokončených budov, 
jiné než větší změny dokončených budov a 
pro budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie,  

b) metodu výpočtu energetické náročnosti 
budovy,  

 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. 
května 2010 o energetické náročnosti budov. Nařízení Komise č. 
244/2012 ze dne 16. ledna 2012, kterým se doplňuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti 
budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro výpočet 
nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou 
náročnost budov a prvků budov. 

PT  

Článek 4 
odst. 1 

 1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
zajištění toho, aby minimální požadavky na 
energetickou náročnost budov nebo ucelených 
částí budov byly stanoveny za účelem dosažení 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 

§ 7 odst. 
1, 2 
 
 

(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník 
povinen plnit požadavky na energetickou náročnost 
budovy podle prováděcího právního předpisu a při 
podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu 

PT  
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nákladově optimálních úrovní. Energetická 
náročnost se vypočítá podle metody uvedené v 
článku 3. Nákladově optimální úrovně se 
vypočtou v souladu se srovnávacím metodickým 
rámcem uvedeným v článku 5, jakmile bude tento 
rámec zaveden.  
Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
zajištění toho, aby byly stanoveny minimální 
požadavky na energetickou náročnost pro prvky 
budovy, jež jsou součástí obvodového pláště 
budovy a jež mají významný dopad na 
energetickou náročnost obvodového pláště, pokud 
jsou nahrazeny nebo namontovány dodatečně, s 
cílem dosáhnout nákladově optimálních úrovní.  
Při stanovování požadavků mohou členské státy 
rozlišovat mezi novými a stávajícími budovami a 
mezi různými kategoriemi budov.  
V těchto požadavcích je třeba brát v úvahu obecné 
podmínky vnitřního prostředí, aby se zamezilo 
nepříznivým účinkům, např. nedostatečnému 
větrání, a také místní podmínky a určené využití i 
stáří budovy.  
Od členského státu se nevyžaduje, aby stanovil 
takové minimální požadavky na energetickou 
náročnost, které nejsou nákladově efektivní v 
rámci odhadovaného ekonomického životního 
cyklu.  
Minimální požadavky na energetickou náročnost 
se pravidelně přezkoumávají nejméně jednou za 
pět let a v případě potřeby se aktualizují, aby 
odrážely technický pokrok v sektoru budov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stavby před jejím dokončením s dopadem na její 
energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to doložit 
průkazem energetické náročnosti budovy, který 
obsahuje hodnocení 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost 
budovy na nákladově optimální úrovni od 1. 
ledna 2013, 

b) splnění požadavků na energetickou náročnost 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a 
to v případě budovy, jejímž vlastníkem a 
uživatelem bude orgán veřejné moci nebo 
subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále 
jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková 
energeticky vztažná plocha bude 

                1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016, 
                2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017, 
                3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018, 

c) splnění požadavků na energetickou náročnost 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a 
to v případě budovy s celkovou energeticky 
vztažnou plochou větší než 1 500 m2 od 1. 
ledna 2018, v případě budovy s celkovou 
energeticky vztažnou plochou větší než 350 
m2 od 1. ledna 2019 a v případě budovy s 
celkovou energeticky vztažnou plochou 
menší než 350 m2 od 1. ledna 2020, 

 
(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou 
stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků 
jednotek povinni plnit požadavky na energetickou 
náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu 
a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební 
povolení žádosti o změnu stavby před jejím 
dokončením s dopadem na její energetickou náročnost 
nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo 
společenství vlastníků jednotek jsou povinni před 
zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, 
kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či 
ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti 
budovy 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost 
budovy na nákladově optimální úrovni pro 
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(článek,odst., 
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odst., písm., 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 
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Poznámka 
 

budovu nebo pro měněné stavební prvky 
obálky budovy a měněné technické systémy 
podle prováděcího právního předpisu,  

  8484     
  78/2012 § 6 odst. 1 

a 2 
(1) Požadavky na energetickou náročnost nové 
budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie, 
stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, 
jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické 
náročnosti hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1 
písm. b), c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty 
ukazatelů energetické náročnosti pro referenční 
budovu. 
  
(2) Požadavky na energetickou náročnost při větší 
změně dokončené budovy a při jiné než větší změně 
dokončené budovy, stanovené výpočtem na 
nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud 
  

a) hodnoty ukazatelů energetické 
náročnosti hodnocené budovy uvedených v 
§ 3 odst. 1 písm. b) a e) nejsou vyšší než 
referenční hodnoty těchto ukazatelů 
energetické náročnosti pro referenční 
budovu, nebo 

  
b) hodnoty ukazatelů energetické 

náročnosti hodnocené budovy uvedených v 
§ 3 odst. 1 písm. c) a e) nejsou vyšší než 
referenční hodnoty těchto ukazatelů 
energetické náročnosti pro referenční 
budovu, nebo 

  
c) hodnota ukazatele energetické náročnosti 

hodnocené budovy pro všechny měněné 
stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 
3 odst. 1 písm. f) není vyšší než referenční 
hodnota tohoto ukazatele energetické 
náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 
k této vyhlášce a současně hodnota ukazatele 
energetické náročnosti hodnocené budovy pro 
všechny měněné technické systémy 
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uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) není nižší 
než referenční hodnota tohoto ukazatele 
energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 3 
přílohy č. 1 k této vyhlášce. 

Článek 4 
odst. 2 

2. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
nestanoví nebo nebudou uplatňovat požadavky 
uvedené v odstavci 1 u těchto kategorií budov:  
a) budovy úředně chráněné jako součást 
vymezeného prostředí nebo vzhledem k jejich 
zvláštní architektonické nebo historické hodnotě, 
pokud by splnění některých minimálních 
požadavků na energetickou náročnost nepřijatelně 
změnilo jejich charakter nebo vzhled; 
b) budovy užívané jako místa bohoslužeb a pro 
náboženské účely; 
c) dočasné budovy s dobou užívání dva roky nebo 
méně, průmyslové provozy, dílenské provozovny 
a neobytné zemědělské budovy s nízkou spotřebou 
energie a neobytné zemědělské budovy používané 
odvětvím, na které se vztahuje celostátní 
odvětvová dohoda o energetické náročnosti 
d) obytné budovy, které jsou užívány nebo určeny 
k užívání buď kratšímu než čtyři měsíce v roce, 
nebo případně k využívání na omezenou část roku, 
a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 
25 % ze spotřeby, k níž by došlo při celoročním 
užívání; 
e) samostatně stojící budovy s celkovou užitnou 
podlahovou plochou menší než 50 m2. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 

§ 7 odst. 5 (5) Požadavky na energetickou náročnost budovy 
podle odstavců 1 až 3 nemusí být splněny 

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou 
plochou menší než 50 m2, 

b) u budov, které jsou kulturní památkou, 
anebo nejsou kulturní památkou, ale 
nacházejí se v památkové rezervaci nebo 
památkové zóně12), pokud by s ohledem na 
zájmy státní památkové péče splnění 
některých požadavků na energetickou 
náročnost těchto budov výrazně změnilo 
jejich charakter nebo vzhled; tuto 
skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo 
společenství vlastníků jednotek doloží 
závazným stanoviskem orgánu státní 
památkové péče, 

c) u budov navrhovaných a obvykle 
užívaných jako místa bohoslužeb a pro 
náboženské účely, 

d) u staveb pro rodinnou rekreaci13), které 
jsou užívány jen část roku a jejichž 
odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 
% spotřeby energie, k níž by došlo při 
celoročním užívání 

e) u průmyslových a výrobních provozů, 
dílenských provozoven a zemědělských 
budov se spotřebou energie do 700 GJ za 
rok, 

 
12) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
13) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

PT  

  8484     
Článek 5 
odst. 1 

 1. Do 30. června 2011 Komise stanoví 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle 
článků 23, 24 a 25 srovnávací metodický rámec 
pro výpočet nákladově optimálních úrovní 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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minimálních požadavků na energetickou náročnost 
budov a prvků budov.  
Srovnávací metodický rámec se stanoví v souladu 
s přílohou III a rozlišuje mezi novými a 
stávajícími budovami a mezi různými kategoriemi 
budov. 

Článek 5 
odst. 2 

2. Členské státy vypočítají nákladově optimální 
úrovně minimálních požadavků na energetickou 
náročnost za použití srovnávacího metodického 
rámce vypracovaného v souladu s odstavcem 1 a 
příslušnými parametry, jako jsou klimatické 
podmínky a praktická dostupnost energetické 
infrastruktury, a srovnají výsledky tohoto výpočtu 
s platnými minimálními požadavky na 
energetickou náročnost. Členské státy oznámí 
Komisi veškeré vstupní údaje a předpoklady 
použité k těmto výpočtům a rovněž výsledky 
těchto výpočtů. Zprávu lze zahrnout do akčních 
plánů energetické účinnosti podle čl. 14 odst. 2 
směrnice 2006/32/ES. Členské státy předkládají 
tyto zprávy Komisi v pravidelných intervalech, 
jejichž trvání nebude delší než pět let. První 
zpráva se předloží do 30. června 2012. 

78/2013 § 1 písm. 
a) 

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské 
unie1) a stanoví 

a) nákladově optimální úroveň požadavků na 
energetickou náročnost budovy pro nové 
budovy, větší změny dokončených budov, 
jiné než větší změny dokončených budov a 
pro budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie, 

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o 
energetické náročnosti budov. Nařízení Komise č. 244/2012 ze 
dne 16. ledna 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti 
budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro 
výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků 
na energetickou náročnost budov a prvků budov. 
 

PT  

       
         
       
       
Článek 5 
odst. 3 

3. Pokud ze srovnání provedeného podle odstavce 
2 vyplývá, že platné minimální požadavky na 
energetickou náročnost jsou významně méně 
energeticky účinné než nákladově optimální 
úrovně minimálních požadavků na energetickou 
náročnost, dotčené členské státy odůvodní tento 
rozdíl písemně Komisi ve zprávě uvedené v 
odstavci 2, přičemž v rozsahu, v jakém tato 
mezera nemůže být odůvodněna, tuto zprávu 
doplní o plán nastiňující opatření k významnému 
zacelení mezery do příštího přezkumu požadavků 
na energetickou náročnost podle čl. 4 odst. 1. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 5 
odst. 4 

4. Komise zveřejní zprávu o pokroku členských 
států při dosahování nákladově optimálních úrovní 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQLOZ)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               VIII_srovnávací tabulka_406_32010L0031_vláda.doc      str. 11 z 
64   

Celex: 32010L0031 Lhůta pro 
implementaci 

9.7.2012 Úřední věstník                     L 153 Gestor MPO Zpracoval 
(jméno+datum): 

Ing. Hana Schvarczová, 15. 2. 2018 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické 
náročnosti budov 

Schválil    
(jméno+datum): 

ŘO Ing. Vladimír Sochor 15. 2. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 
 

Poznámka 
 

minimálních požadavků na energetickou 
náročnost. 

Článek 6 
odst. 1 

 1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby nové budovy splňovaly 
minimální požadavky na energetickou náročnost 
stanovené v souladu s článkem 4.  
U nových budov členské státy zajistí, aby před 
zahájením výstavby byla posouzena a vzata v 
úvahu technická, environmentální a ekonomická 
proveditelnost vysoce účinných alternativních 
systémů, jako jsou systémy uvedené níže, jsou-li k 
dispozici: 
a) místní systémy dodávky energie využívající 
energii z obnovitelných zdrojů;  
b) kombinovaná výroba tepla a elektřiny;  
c) ústřední nebo blokové vytápění nebo chlazení, 
zejména využívá-li zčásti nebo zcela energii z 
obnovitelných zdrojů;  
d) tepelná čerpadla. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 odst. 
1,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník 
povinen plnit požadavky na energetickou náročnost 
budovy podle prováděcího právního předpisu a při 
podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu 
stavby před jejím dokončením s dopadem na její 
energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to 
doložit průkazem energetické náročnosti budovy, 
který obsahuje hodnocen 

a) splnění požadavků na energetickou 
náročnost budovy na nákladově 
optimální úrovni od 1. ledna 2013, 

b) splnění požadavků na energetickou 
náročnost budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie, a to v případě 
budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem 
bude orgán veřejné moci nebo subjekt 
zřízený orgánem veřejné moci (dále jen 
„orgán veřejné moci“) a jejíž celková 
energeticky vztažná plocha bude 

      1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016, 
      2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017, 
      3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018, 
 

c) splnění požadavků na energetickou 
náročnost budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie, a to v případě budovy 
s celkovou energeticky vztažnou plochou 
větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v 
případě budovy s celkovou energeticky 
vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. 
ledna 2019 a v případě budovy s 
celkovou energeticky vztažnou plochou 
menší než 350 m2 od 1. ledna 2020, 

d) posouzení technické, ekonomické a 
ekologické proveditelnosti místního 
systému dodávky energie využívajícího 
energii z obnovitelných zdrojů, 
kombinované výroby elektřiny a tepla, 
soustavy zásobování tepelnou energií a 
tepelného čerpadla (dále jen „alternativní 

PT  
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78/2013  
 

 
 
 
§ 6 odst. 1 
 

systém dodávek energie“). 
 
Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie, stanovené 
výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou 
splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické 
náročnosti hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1 
písm. b), c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty 
ukazatelů energetické náročnosti pro referenční 
budovu. 
 
 

Článek 6  
odst. 2, 3 

2. Členské státy zajistí, aby analýza alternativních 
systémů podle odstavce 1 byla doložena a aby 
byla k dispozici pro účely ověřování. 
3. Tuto analýzu alternativních systémů lze 
provádět pro jednotlivé budovy nebo skupiny 
podobných budov nebo pro společné typy budov v 
téže oblasti. Pokud jde o systémy dálkového 
vytápění nebo chlazení, analýzu lze provést pro 
všechny budovy připojené k danému systému v 
téže oblasti. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 

§ 7 odst. 1 
písm. d)  
 

(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník 
povinen plnit požadavky na energetickou náročnost 
budovy podle prováděcího právního předpisu a při 
podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu 
stavby před jejím dokončením s dopadem na její 
energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to doložit 
průkazem energetické náročnosti budovy, který 
obsahuje hodnocení 
 

d) posouzení technické, ekonomické a 
ekologické proveditelnosti místního 
systému dodávky energie využívajícího 
energii z obnovitelných zdrojů, 
kombinované výroby elektřiny a tepla, 
soustavy zásobování tepelnou energií a 
tepelného čerpadla (dále jen „alternativní 
systém dodávek energie“). 

PT  

     
 

  

  78/2013 § 7 odst. 1 
- 4 

(1) Technickou proveditelností alternativních systémů 
dodávek energie se rozumí technická možnost instalace 
nebo připojení alternativního systému dodávky energie. 
  
(2) Ekonomickou proveditelností se rozumí dosažení 
prosté doby návratnosti investice do alternativního 
systému dodávek energie kratší než doba jeho 
životnosti8). V případě soustavy zásobování tepelnou 
energií se ekonomickou proveditelností uvedeného 
alternativního systému rozumí dosažení prosté doby 
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návratnosti investice do nového jiného než 
alternativního systému dodávek energie, který je nebo 
má být v budově využíván, delší, než je doba životnosti 
tohoto nového jiného než alternativního systému 
dodávek energie. 
  
(3) Ekologickou proveditelností se rozumí instalace 
nebo připojení alternativního systému dodávky energie 
bez zvýšení množství neobnovitelné primární energie 
oproti stávajícímu nebo navrhovanému stavu. 
  
(4) Posouzení technické, ekonomické a ekologické 
proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie 
je součástí protokolu průkazu, jehož vzor je uveden v 
příloze č. 4 k této vyhlášce. 

Článek 7 1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby se u budov, u kterých probíhá 
větší renovace, snížila energetická náročnost 
budovy nebo jejích renovovaných částí s cílem 
splnit minimální požadavky na energetickou 
náročnost stanovené podle článku 4, pokud je to 
technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné.  
Tyto požadavky se použijí pro renovovanou 
budovu nebo ucelenou část budovy jako celek. 
Navíc či alternativně lze požadavky použít na 
renovované prvky budov.  
Členské státy dále přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby energetická náročnost prvku 
budovy, jenž je součástí obvodového pláště 
budovy a má významný dopad na energetickou 
náročnost obvodového pláště budovy, splňovala v 
případě jeho dodatečné montáže nebo nahrazení 
minimální požadavky na energetickou náročnost, 
pokud je to technicky, funkčně a ekonomicky 
proveditelné.  
Členské státy určí tyto minimální požadavky na 
energetickou náročnost v souladu s článkem 4.  
Členské státy v souvislosti s budovami, které jsou 
předmětem větší renovace, prosazují, aby vysoce 
účinné alternativní systémy uvedené v čl. 6 odst. 1 
byly vzaty v úvahu a zohledněny, pokud je to 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 odst. 
2, 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou 
stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků 
jednotek povinni plnit požadavky na energetickou 
náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu 
a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební 
povolení, žádosti o změnu stavby před jejím 
dokončením s dopadem na její energetickou náročnost 
nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo 
společenství vlastníků jednotek jsou povinni před 
zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, 
kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či 
ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti 
budovy 
 a) splnění požadavků na energetickou náročnost 
budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo 
pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné 
technické systémy podle prováděcího právního 
předpisu, 
 b) posouzení technické, ekonomické a ekologické 
proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie 
podle prováděcího právního předpisu, 
 c) stanovení doporučených opatření pro snížení 
energetické náročnosti budovy podle prováděcího 
právního předpisu. 
(3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy 
nebo větší změny dokončené budovy, při které se 

PT  
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technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dokládají požadavky na snížení energetické náročnosti 
pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo 
technické systémy, a která je provedena do 10 let od 
vyhotovení průkazu energetické náročnosti této budovy, 
jsou vlastník budovy nebo společenství vlastníků 
jednotek povinni plnit požadavky na energetickou 
náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu 
a pro stavbu splnit požadavky na energetickou 
náročnost pro měněné stavební prvky obálky budovy 
nebo měněné technické systémy podle prováděcího 
právního předpisu; to doloží kopií dokladů, které se 
vztahují k měněným stavebním prvkům obálky budovy 
nebo měněným technickým systémům a které jsou 
povinni uchovávat 5 let. 

  8484     
  78/2013 § 6 odst. 2 

a), b) a c) 
Požadavky na energetickou náročnost při větší změně 
dokončené budovy a při jiné než větší změně 
dokončené budovy, stanovené výpočtem na nákladově 
optimální úrovni, jsou splněny, pokud  
  
a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené 
budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a e) nejsou 
vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů 
energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo  
  
b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené 
budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a e) nejsou 
vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů 
energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo  
  
c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené 
budovy pro všechny měněné stavební prvky obálky 
budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. f) není vyšší než 
referenční hodnota tohoto ukazatele energetické 
náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této 
vyhlášce a současně hodnota ukazatele energetické 
náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné 
technické systémy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) 
není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele 
energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 
1 k této vyhlášce. 
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Článek 8 
odst. 1 

 1. Pro účely optimalizace využívání energie z 
technického systému budovy stanoví členské státy 
systémové požadavky na celkovou energetickou 
náročnost, řádnou instalaci a odpovídající 
dimenzování, úpravu a kontrolu s ohledem na 
technické systémy, které jsou instalovány ve 
stávajících budovách. Členské státy mohou tyto 
systémové požadavky rovněž uplatnit na nové 
budovy.  
Stanoví se systémové požadavky na nové 
technické systémy budovy, jejich výměnu a 
modernizaci a použijí se, pokud je to technicky, 
ekonomicky a funkčně proveditelné.  
Tyto systémové požadavky se vztahují alespoň na: 
a) otopné soustavy;  
b) systémy pro přípravu teplé vody;  
c) klimatizační systémy;  
d) rozsáhlé větrací systémy,  
nebo jejich kombinace. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 

§ 6a odst. 
1 písm. a), 
odst. 2 
písm. a), 
odst. 5 

(1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem 
nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je 
jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek5) 
povinen 
a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a 
příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž 
výsledkem je písemná zpráva o kontrole 
provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné 
energie, 
 (2) U provozovaných klimatizačních systémů se 
jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW je 
jeho vlastník nebo společenství vlastníků jednotek 
povinen 
a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního 
systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o 
kontrole klimatizačního systému, 
 (5) Rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor 
a obsah zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a 
rozvodů tepelné energie a kontrolách klimatizačních 
systémů stanoví prováděcí právní předpis. 

PT  

  8484     
  193/2013 § 3 a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrola klimatizačního systému zahrnuje  
a) hodnocení dokumentace a dokladů klimatizačního 
systému,  
b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti 
přístupných zařízení klimatizačního systému,  
c) hodnocení údržby klimatizačního systému, 
 d) hodnocení dimenzování klimatizačního systému v 
porovnání s požadavky na chlazení budovy,  
e) hodnocení účinnosti klimatizačního systému a  
f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení 
stávajícího stavu klimatizačního systému. 

  

       
  194/2013 §2 

 
 
 
 
 

Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie zahrnuje  
a) hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů 
tepelné energie,  
b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti 
kotle a rozvodů tepelné energie, pokud jsou přístupné,  
c) hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné 
energie,  
d) hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám 
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tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v případě 
kotle umístěného přímo v zásobované budově; způsob 
hodnocení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,  
e) hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné 
energie; způsob hodnocení je uveden v příloze č. 2 k 
této vyhlášce a  
f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení 
stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné energie. 

     
 
 

  

Článek 8 
odst. 2 

2. Členské státy podpoří zavádění inteligentních 
měřicích systémů při výstavbě nebo větší renovaci 
budov a současně zajistí, aby tato podpora byla v 
souladu s bodem 2 přílohy I směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. 
července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní 
trh s elektřinou (1). Členské státy mohou dále 
případně podpořit instalaci aktivních kontrolních 
systémů, jako jsou automatické, kontrolní a 
monitorovací systémy zaměřené na úsporu 
energie. 

   PT Transponováno nelegislativně viz. 1. a 2.  

Článek 9 
 odst. 1 

 1. Členské státy zajistí, aby:  
a) do 31. prosince 2020 všechny nové budovy 
byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie 
a  
b) po dni 31. prosince 2018 nové budovy užívané 
a vlastněné orgány veřejné moci byly budovami s 
téměř nulovou spotřebou energie.  
Členské státy vypracují vnitrostátní plány na 
zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou 
energie. Tyto vnitrostátní plány mohou obsahovat 
cíle rozlišené v závislosti na kategorii budovy. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 

§ 7 odst. 1 
písm. a); 
b); c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník 
povinen plnit požadavky na energetickou náročnost 
budovy podle prováděcího právního předpisu a při 
podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu 
stavby před jejím dokončením s dopadem na její 
energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to doložit 
průkazem energetické náročnosti budovy, který 
obsahuje hodnocení 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy 
na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013, 
b) splnění požadavků na energetickou náročnost 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v 
případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude 
orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem 
veřejné moci (dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž 
celková energeticky vztažná plocha bude 
1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016, 
2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017, 
3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018, 

PT  
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c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy 
s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě 
budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší 
než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s 
celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 
m2 od 1. ledna 2019 a v případě budovy s celkovou 
energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2 od 1. 
ledna 2020, 
 

  406/2000 
ve znění 
177/2006 
165/2012 
318/2012 
103/2015 

§ 11 odst. 
1 písm. a), 
b) a e) 

(1) Ministerstvo 
a) zpracovává návrhy Státní energetické koncepce, 
provádí její aktualizaci a vyhodnocování, 
b) zpracovává Národní akční plán energetické 
účinnosti, jehož součástí jsou Národní akční plán na 
zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie 
a Strategie renovace fondu obytných a komerčních 
budov v České republice, provádí jeho aktualizaci a 
vyhodnocení, 
e) sleduje vývoj účinnosti užití energie a energetické 
náročnosti budov a působí na snižování její spotřeby a 
snížení negativních dopadů na životní prostředí při 
nakládání s energií a využívání energie z obnovitelných 
a druhotných zdrojů, 
 

  

  8484     
Článek 9 
 odst. 2 

2. Členské státy dále – po vzoru veřejného sektoru 
– vypracují politiky a přijmou opatření, jako je 
stanovení cílů, aby stimulovaly transformaci 
budov na budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie, a informují o nich Komisi ve svých 
vnitrostátních plánech uvedených v odstavci 1. 

406/2000 
ve znění 
177/2006 
165/2012 
318/2012 
103/2015 

§ 11 odst. 
1 písm. a) 
– c) 

(1) Ministerstvo 
a) zpracovává návrhy Státní energetické koncepce, 
provádí její aktualizaci a vyhodnocování, 
b) zpracovává Národní akční plán energetické 
účinnosti, jehož součástí jsou Národní akční plán na 
zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie 
a Strategie renovace fondu obytných a komerčních 
budov v České republice, provádí jeho aktualizaci a 
vyhodnocení, 
c) vydává stanovisko k návrhu územní energetické 
koncepce, 
 

PT  

  8484     
Článek 9 
odst. 3 

3. Vnitrostátní plány zahrnují mimo jiné 
následující prvky:  

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT 1.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQLOZ)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               VIII_srovnávací tabulka_406_32010L0031_vláda.doc      str. 18 z 
64   

Celex: 32010L0031 Lhůta pro 
implementaci 

9.7.2012 Úřední věstník                     L 153 Gestor MPO Zpracoval 
(jméno+datum): 

Ing. Hana Schvarczová, 15. 2. 2018 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické 
náročnosti budov 

Schválil    
(jméno+datum): 

ŘO Ing. Vladimír Sochor 15. 2. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 
 

Poznámka 
 

a) podrobné praktické uplatňování vymezení 
budov s téměř nulovou spotřebou energie ze 
strany členských států odrážející jejich celostátní, 
regionální nebo místní podmínky a zahrnující 
číselný ukazatel spotřeby primární energie 
vyjádřený v kWh/m 2 za rok. Primární energetické 
faktory používané pro určování využití primární 
energie mohou vycházet z celostátních nebo 
regionálních ročních průměrných hodnot a mohou 
zohledňovat příslušné evropské normy; 
b) průběžné cíle pro zlepšení energetické 
náročnosti nových budov do roku 2015 s cílem 
připravit provádění odstavce 1; 
c) informace o politikách a finančních nebo 
dalších opatřeních přijatých v souvislosti s 
odstavci 1 a 2 na propagaci budov s téměř nulovou 
spotřebou energie, včetně údajů o vnitrostátních 
požadavcích a opatřeních týkajících se využívání 
energie z obnovitelných zdrojů v nových 
budovách a ve stávajících budovách, které jsou 
předmětem větší renovace, v souvislosti s čl. 13 
odst. 4 směrnice 2009/28/ES a s článkem 6 a 7 
této směrnice. 

Článek 9  
odst. 4,5,6 

4. Komise vyhodnotí vnitrostátní plány uvedené v 
odstavci 1, zejména přiměřenost opatření 
zamýšlených členskými státy v souvislosti s cíli 
této směrnice. Komise může s řádným 
přihlédnutím k zásadě subsidiarity požádat o další 
konkrétní informace týkající se požadavků 
stanovených v odstavci 1, 2 a 3. Dotčený členský 
stát v tomto případě předloží požadované 
informace nebo navrhne změny, a to ve lhůtě 
devíti měsíců od žádosti Komise. Na základě 
tohoto hodnocení může Komise vydat doporučení. 
5. Komise do 31. prosince 2012 a poté každé tři 
roky zveřejní zprávu o pokroku členských států při 
zvyšování počtu budov s téměř nulovou spotřebou 
energie. Na základě této zprávy Komise vypracuje 
akční plán a případně navrhne opatření ke zvýšení 
počtu těchto budov a podpoří vypracování 
osvědčených postupů, pokud jde o nákladovou 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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efektivnost transformace stávajících budov na 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 
6. Členské státy mohou rozhodnout, že nebudou 
uplatňovat požadavky stanovené v odst. 1 písm. a) 
a b), a to v konkrétních a odůvodněných 
případech, pokud je analýza nákladů a přínosů 
během ekonomického životního cyklu budovy 
negativní. Členské státy informují Komisi o 
zásadách příslušných právních režimů. 
 

Článek 10 
odst. 1 

 1. S ohledem na význam poskytování 
odpovídajících finančních a jiných nástrojů s 
cílem podnítit energetickou náročnost budov a 
přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou 
energie přijmou členské státy odpovídající 
opatření k posouzení nejvhodnějších nástrojů s 
ohledem na vnitrostátní okolnosti. 

383/2012 § 7 odst. 5 Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a 3 je 
příjmem státního rozpočtu, a není-li stanoveno jinak, je 
účelově vázán na dodatečné financování činností 
vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů, na 
podporu inovací v průmyslu, na opatření, jejichž cílem 
je zvýšit energetickou účinnost včetně výstavby a 
rekonstrukce soustav zásobování tepelnou energií, 
snižování energetické náročnosti budov a zvyšování 
účinnosti užití energie v průmyslu a energetice, na 
podporu vědy a výzkumu v oblasti efektivního 
nakládání se zdroji, na podporu úspor energie na straně 
spotřebitelů, na adaptační opatření, na plnění 
mezinárodních závazků České republiky a rozvojovou 
pomoc v oblasti ochrany klimatu, na náklady spojené s 
fungováním a správou Evropského systému 
obchodování a správou rejstříku a na podporu 
výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných 
technologií a akcí vědecko- technického rozvoje v 
oblasti snižování emisí skleníkových plynů z dopravy, 
zejména z civilního letectví. 

PT Národní program Nová zelená úsporám 
Operační programy: IROP, OPPIK, OPŽP 

  406/2000 
ve znění 
177/2006 
393/2007 
165/2012 
318/2012 
103/2015 

§ 5 odst. 1 
 
 
 
 
 

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

  

  8484     
  406/2000 

ve znění 
177/2006 

§ 5 odst. 2 
 
 

Program zpracovává na období jednoho roku 
ministerstvo í a předkládá jej ke schválení vládě. 
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393/2007 
165/2012 
318/2012 
103/2015 

 
 

  8484     
  406/2000 

ve znění 
177/2006 
393/2007 
165/2012 
318/2012 
103/2015 

§ 5 odst. 3 
 
 
 
 

Ministerstvo vyhodnocuje naplňování Programu 
jedenkrát ročně a o výsledcích informuje vládu. 
Ministerstvo výsledky hodnocení Programu zohlední v 
návrhu Programu na další období. 
 

  

  8484     
  406/2000 

ve znění 
177/2006 
393/2007 
165/2012 
318/2012 
103/2015 
 

§ 5 odst. 4 
písm. a) – 
f); j) a l) 

K uskutečnění Programu mohou být poskytovány 
dotace ze státního rozpočtu na 
 a) energeticky úsporná opatření ke zvyšování účinnosti 
užití energie a snižování energetické náročnosti budov 
včetně rozvoje budov s téměř nulovou spotřebou 
energie, 
 b) rozvoj využívání vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla, 
 c) modernizaci výrobních a rozvodných zařízení 
energie, 
 d) moderní technologie a materiály pro energeticky 
úsporná opatření, 
 e) rozvoj využívání obnovitelných a druhotných zdrojů 
energie, 
f) rozvoj energetického využití komunálních odpadů1b), 
j) zavádění průkazu energetické náročnosti budov a 
provádění energetických auditů a energetických 
posudků, 
 l) rozvoj energeticky úsporných budov. 

  

  8484     
       
Článek 10 
odst. 2 

2. Do 30. června 2011 vypracují členské státy 
seznam stávajících a případně navrhovaných 
opatření a nástrojů včetně opatření a nástrojů 
finanční povahy, s výjimkou těch, jež se vyžadují 
podle této směrnice, které podporují cíle této 
směrnice.  
Členské státy tento seznam aktualizují každé tři 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT Implementováno v NAP EE 
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roky a sdělí je Komisi, což mohou učinit jejich 
zahrnutím do akčních plánů energetické účinnosti 
uvedených v čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES. 

Článek 10 
odst. 3 

3. Komise v rámci podpory provádění této 
směrnice posoudí účinnost stávajících a 
navrhovaných opatření uvedených v seznamech 
podle odstavci 2 i příslušných nástrojů Unie, 
pokud jde o provádění této směrnice. Na základě 
tohoto posouzení a s řádným přihlédnutím k 
zásadě subsidiarity může Komise poskytnout 
poradenství nebo doporučení ve věci konkrétních 
vnitrostátních režimů a koordinace s finančními 
institucemi Unie i mezinárodními finančními 
institucemi. Komise může své posouzení a možné 
poradenství nebo doporučení zahrnout do své 
zprávy o národních plánech energetické účinnosti 
uvedených v čl. 14 odst. 5 směrnice 2006/32/ES. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 10 
odst. 4 

4. Komise je případně na žádost členských států 
nápomocna při sestavování vnitrostátních nebo 
regionálních programů finanční podpory 
zaměřených na zvýšení energetické účinnosti 
budov, zejména stávajících budov, tím, že 
podporuje výměnu osvědčených postupů mezi 
odpovědnými vnitrostátními nebo regionálními 
orgány či subjekty. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 10 
odst. 5 

5. V zájmu zlepšení financování na podporu 
provádění této směrnice a s řádným přihlédnutím 
k zásadě subsidiarity předloží Komise, pokud 
možno do roku 2011, analýzu týkající se zejména: 
a) účinnosti a vhodnosti úrovní, jakož i skutečné 
částky ze strukturálních fondů a rámcových 
programů, které byly využity pro zvýšení 
energetické účinnosti budov, zejména v oblasti 
bydlení; 
b) účinnosti využívání fondů EIB a dalších 
veřejných finančních institucí; 
c) koordinace financování na úrovni Unie i na 
úrovni členských států a dalších forem podpory, 
jež mohou sloužit jako prostředek pro podporu 
investic do energetické účinnosti a vhodnosti 
těchto fondů pro dosažení cílů Unie. Na základě 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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této analýzy a v souladu s víceletým finančním 
rámcem může Komise následně Evropskému 
parlamentu a Radě předložit, považuje-li to za 
vhodné, návrhy týkající se nástrojů Unie. 

Článek 10  
odst. 6,7 

6. Členské státy zohlední nákladově optimální 
úrovně energetické náročnosti při poskytování 
pobídek určených pro výstavbu nebo větší 
renovace budov. 
7. Ustanovení této směrnice nebrání členským 
státům v poskytování pobídek pro nové budovy, 
renovace nebo prvky budov, jež překračují 
nákladově optimální úrovně. 

406/2000 
Ve znění 
318/2012 
103/2015 

§ 7 odst. 
1, písm. 
a), b) a c), 
odst. 2 
písm. a), 
odst. 3 

(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník 
povinen plnit požadavky na energetickou náročnost 
budovy podle prováděcího právního předpisu a při 
podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu 
stavby před jejím dokončením s dopadem na její 
energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to doložit 
průkazem energetické náročnosti budovy, který 
obsahuje hodnocení 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy 
na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013, 
b) splnění požadavků na energetickou náročnost 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v 
případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude 
orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem 
veřejné moci (dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž 
celková energeticky vztažná plocha bude 
1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016, 
2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017, 
3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018, 
c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy 
s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě 
budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší 
než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s 
celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 
m2 od 1. ledna 2019 a v případě budovy s celkovou 
energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2 od 1. 
ledna 2020, 
 (2) V případě větší změny dokončené budovy jsou 
stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků 
jednotek povinni plnit požadavky na energetickou 
náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu 
a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební 
povolení, žádosti o změnu stavby před jejím 
dokončením s dopadem na její energetickou náročnost 
nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo 
společenství vlastníků jednotek jsou povinni před 
zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, 

PT  
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kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či 
ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti 
budovy 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy 
na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro 
měněné stavební prvky obálky budovy a měněné 
technické systémy podle prováděcího právního 
předpisu, 
 (3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy 
nebo větší změny dokončené budovy, při které se 
dokládají požadavky na snížení energetické náročnosti 
pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo 
technické systémy, a která je provedena do 10 let od 
vyhotovení průkazu energetické náročnosti této budovy, 
jsou vlastník budovy nebo společenství vlastníků 
jednotek povinni plnit požadavky na energetickou 
náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu 
a pro stavbu splnit požadavky na energetickou 
náročnost pro měněné stavební prvky obálky budovy 
nebo měněné technické systémy podle prováděcího 
právního předpisu; to doloží kopií dokladů, které se 
vztahují k měněným stavebním prvkům obálky budovy 
nebo měněným technickým systémům a které jsou 
povinni uchovávat 5 let. 

  8484     
Článek 11 
odst. 1 

 1. Členské státy stanoví nezbytná opatření za 
účelem zavedení systému certifikace energetické 
náročnosti budov. Certifikát energetické 
náročnosti musí obsahovat energetickou náročnost 
budovy a referenční hodnoty, jako jsou minimální 
požadavky na energetickou náročnost, a 
umožňovat tak vlastníkům nebo nájemcům 
budovy nebo ucelené části budovy porovnání a 
posouzení její energetické náročnosti. Certifikát 
energetické náročnosti může obsahovat další 
informace, jako je roční spotřeba energie u 
neobytných budov a procentuální podíl energie z 
obnovitelných zdrojů vzhledem k celkové 
spotřebě energie. 

78/2012 ve 
znění vyhlášky 
č. 230/2015 
Sb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9 odst. 
1, 2, 4 a 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění. 
  
(2) Protokol obsahuje  
a) účel zpracování průkazu,  
  
b) základní informace o hodnocené budově,  
  
c) informace o stavebních prvcích a konstrukcích a 
technických systémech,  
  
d) energetickou náročnost hodnocené budovy,  
  
e) posouzení technické, ekonomické a ekologické 
proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,  
  
f) doporučená opatření pro snížení energetické 

PT  
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Poznámka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

náročnosti budovy  včetně opatření při změně 
stavebního prvku obálky, nebo technického systému, 
  
g) identifikační údaje energetického specialisty a datum 
vypracování průkazu.,  
 
h) zdroj, kde lze získat informace k průkazu energetické 
náročnosti budovy zejména možnosti realizace 
doporučených opatření pro snížení energetické 
náročnosti budovy a stanovení nákladů na realizaci 
těchto opatření a možnosti jejich financování. 
  
(4) Grafické znázornění průkazu 
  
a) je stejné pro novou budovu, budovu s téměř 
nulovou spotřebou energie, větší změnu dokončené 
budovy, jinou než větší změnu dokončené budovy a 
pro případy prodeje a pronájmu budovy nebo její 
ucelené části. Pouze v případě neuvedení 
doporučených opatření se příslušné části grafického 
znázornění nevyplňují a nezobrazují se šipky s 
hodnotou ukazatelů energetické náročnosti 
odpovídající těmto doporučením,  
b) obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd 
energetické náročnosti budovy (dále jen „klasifikační 
třída“),  
d) obsahuje měrné hodnoty ukazatelů energetické 
náročnosti budovy vztažené na energeticky vztažnou 
plochu a také hodnoty ukazatelů energetické 
náročnosti pro celou budovu.  

 
  
(7) Hranice klasifikačních tříd podle odstavce 6 se 
stanoví z referenční hodnoty klasifikovaného 
ukazatele energetické náročnosti budovy ER, která se 
určí jednotně pro referenční podmínky uvedené pro 
novou budovu v příloze č. 1 k této vyhlášce. Při 
změně dokončené budovy, výstavbě budovy s téměř 
nulovou spotřebou a při prodeji nebo pronájmu 
stávající budovy platí stejná stupnice klasifikačních 
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tříd jako pro nové budovy. 
  
 

Článek 11 
odst. 2 

2. Certifikát energetické náročnosti obsahuje 
doporučení na snížení energetické náročnosti 
budovy nebo ucelené části budovy, které je 
optimální nebo efektivní vzhledem k vynaloženým 
nákladům, pokud ve srovnání s platnými 
požadavky na energetickou náročnost existuje pro 
taková zlepšení přiměřený potenciál.  
Doporučení obsažená v certifikátu energetické 
náročnosti zahrnují: 
a) opatření přijatá v souvislosti s větší renovací 
obvodového pláště budovy nebo technického 
systému nebo systémů budovy a  
b) opatření přijatá v souvislosti s jednotlivými 
prvky budov nezávisle na větší renovaci 
obvodového pláště budovy nebo technického 
systému nebo systémů budovy. 

78/2013 ve 
znění vyhlášky 
č. 230/2015 
Sb. 

§ 8 (1) Součástí průkazu je stanovení doporučených 
technicky, funkčně a ekonomicky vhodných opatření 
pro snížení energetické náročnosti hodnocené budovy 
(dále jen „doporučená opaření pro snížení energetické 
náročnosti budovy“). 
  
(2) Technická vhodnost doporučeného opatření pro 
snížení energetické náročnosti budovy se dokládá 
technickou možností jeho instalace, funkční vhodnost 
se dokládá jeho účelem a vlivem na jiné základní 
funkce stavby a na sousední stavby, ekonomická 
vhodnost se dokládá dosažením prosté doby 
návratnosti kratší než doba životnosti doporučeného 
opatření.  
  
(3) Účinek doporučených opatření pro snížení 
energetické náročnosti budovy se vyhodnocuje 
minimálně na základě úspory celkové dodané energie 
a neobnovitelné primární energie. 

PT  

Článek 11 
odst. 3 

3. Doporučení obsažená v certifikátu energetické 
náročnosti musí být pro konkrétní budovu 
technicky proveditelná a mohou udávat odhad 
rozsahu období návratnosti nebo nákladů a výnosů 
po dobu jejího ekonomického životního cyklu. 

78/2013 ve 
znění vyhlášky 
č. 230/2015 
Sb. 

§ 8 (1) Součástí průkazu je stanovení doporučených 
technicky, funkčně a ekonomicky vhodných opatření 
pro snížení energetické náročnosti hodnocené budovy 
(dále jen „doporučená opaření pro snížení energetické 
náročnosti budovy“). 
  
(2) Technická vhodnost doporučeného opatření pro 
snížení energetické náročnosti budovy se dokládá 
technickou možností jeho instalace, funkční vhodnost 
se dokládá jeho účelem a vlivem na jiné základní 
funkce stavby a na sousední stavby, ekonomická 
vhodnost se dokládá dosažením prosté doby 
návratnosti kratší než doba životnosti doporučeného 
opatření.  
  
(3) Účinek doporučených opatření pro snížení 
energetické náročnosti budovy se vyhodnocuje 
minimálně na základě úspory celkové dodané energie 
a neobnovitelné primární energie. 

PT  
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     PT  
Článek 11 
odst. 4 

4. Certifikát energetické náročnosti poskytne údaje 
o tom, kde vlastník nebo nájemce může získat 
podrobnější informace, včetně nákladové 
účinnosti doporučení uvedených v certifikátu 
energetické náročnosti. Posouzení nákladové 
efektivnosti je založeno na souboru standardních 
podmínek, jako je posouzení úspor energie a 
základních cen energie a předběžný odhad 
nákladů. Obsahuje dále informace o krocích, které 
je nutné podniknout k provedení doporučení. 
Majiteli nebo nájemci mohou být poskytnuty i 
další informace o souvisejících tématech, jako 
jsou energetické audity nebo pobídky finanční či 
jiné povahy a možnosti financování. 

78/2013 ve 
znění vyhlášky 
č. 230/2015 
Sb. 

§ 9 odst. 2 
písm. f) a 
h) 

(2) Protokol obsahuje  
f) doporučená opatření pro snížení energetické 
náročnosti budovy  včetně opatření při změně 
stavebního prvku obálky, nebo technického systému, 
 
h) zdroj, kde lze získat informace k průkazu energetické 
náročnosti budovy zejména možnosti realizace 
doporučených opatření pro snížení energetické 
náročnosti budovy a stanovení nákladů na realizaci 
těchto opatření a možnosti jejich financování. 
 

  

       
Článek 11 
odst. 5 

5. V souladu se svými vnitrostátními pravidly 
členské státy vybízejí orgány veřejné moci, aby 
zohlednily vedoucí úlohu, kterou by měly hrát v 
oblasti energetické náročnosti budov, mimo jiné 
prováděním doporučení uvedených v certifikátu 
energetické náročnosti vydávaném v rámci jeho 
platnosti budovám v jejich vlastnictví. 

406/2000 
ve znění 
177/2006 
318/2012 
103/2015 
 
 

§ 5 odst. 4 
písm. j) 
 
 
 
 
 
 

(4) K uskutečnění Programu mohou být poskytovány 
dotace ze státního rozpočtu na 
j) zavádění průkazu energetické náročnosti budov a 
provádění energetických auditů a energetických 
posudků 
 
 
 

PT  

  8484     
   § 7 odst. 1 

písm. b) 
 

splnění požadavků na energetickou náročnost budovy 
s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě 
budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán 
veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné 
moci (dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková 
energeticky vztažná plocha bude  
1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016,  
2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,  
3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018, 

  

   § 7a odst. 
1 d) 

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

  

  8484     
   § 9b odst. 

1 písm. g) 
V případě nadlimitních veřejných zakázek ústředních 
institucí na dodávky nebo na služby musí zadavatel 
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stanovit zvláštní technické podmínky, kterými jsou 
g) pro nájem budov lepší než méně úsporná 
klasifikační třída energetické náročnosti budov 

Článek 11 
odst. 6 

6. Certifikace ucelených částí budov může být 
založena na:  
a) společné certifikaci celé budovy nebo  
b) posouzení jiné srovnatelné ucelené části budovy 
s totožnými energetickými charakteristikami ve 
stejné budově. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 

§ 7a odst. 
8 
 
 

(8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem 
pro ucelenou část této budovy včetně jednotky. 

PT  

  8484     
Článek 11 
odst. 7 

7. Certifikace rodinných domů může být založena 
na posouzení jiné srovnatelné budovy podobné 
konstrukce a velikosti a s podobnými vlastnostmi 
skutečné energetické náročnosti, pokud tuto 
srovnatelnost může zaručit odborník, který 
certifikát energetické náročnosti vydal. 

 
 
 

 Jedná se o fakultativní ustanovení NT  

Článek 11 
odst. 8 

8. Platnost certifikátu energetické náročnosti 
nesmí překročit deset let. 

406/2000 
ve znění  
318/2012 
103/2015 

§ 7a odst. 
4 

(4) Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo 
do provedení větší změny dokončené budovy, pro 
kterou byl zpracován, anebo do provedení změny 
způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v 
této budově  
 
 

PT  

Článek 11 
odst. 9 

9. Do roku 2011 Komise za konzultace s 
příslušnými odvětvími přijme dobrovolný 
společný certifikační režim Evropské unie pro 
energetickou náročnost jiných než obytných 
budov. Toto opatření se přijme poradním 
postupem podle čl. 26 odst. 2. Členské státy se 
vyzývají, aby tento režim uznávaly nebo 
používaly nebo aby jej používaly v částečném 
rozsahu tím, že jej přizpůsobí svým vnitrostátním 
okolnostem. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 12 
odst. 1 

 1. Členské státy zajistí, aby byl certifikát 
energetické náročnosti vydán pro:  
a) budovy nebo ucelené části budov při výstavbě, 
prodeji nebo pronájmu novému nájemci a  
b) budovy, kde celkovou užitkovou podlahovou 
plochu větší než 500 m 2 užívá orgán veřejné 
moci a kde je tato plocha často navštěvována 
veřejností. Dne 9. července 2015 se tato hraniční 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 
 

§ 7a odst. 
1 písm. a) 
a b), odst. 
a 2 písm. 
a) 

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství 
vlastníků jednotek je povinen 
a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen 
„průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších 
změnách dokončených budov, 
b) opatřit si průkaz u budovy užívané orgánem veřejné 
moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky 
vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 

DT  
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hodnota 500 m 2 sníží na 250 m2.  
Požadavek na vydání certifikátu energetické 
náročnosti v případě dotčené budovy nebo ucelené 
části budovy se neuplatní, je-li k dispozici 
certifikát vydaný podle směrnice 2002/91/ES nebo 
podle této směrnice a je-li tento certifikát platný. 

2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší 
než 250 m2. 
 (2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků 
jednotek jsou povinni 
a)  opatřit si průkaz 
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy, 
2. při pronájmu budovy, 
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy 

  8484     
Článek 12 
odst. 2 

2. Členské státy vyžadují, aby při výstavbě, 
prodeji nebo pronájmu budov nebo ucelených 
částí budov byl potenciálnímu novému nájemci 
nebo kupujícímu předložen certifikát energetické 
náročnosti nebo jeho kopie a aby kupujícímu nebo 
novému nájemci byly certifikát energetické 
náročnosti nebo jeho kopie předány. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 

§ 7a odst. 
2 písm. b) 
a c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků 
jednotek jsou povinni 
b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii 
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části 
budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě 
budovy nebo ucelené části budovy, 
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části 
budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu 
budovy nebo ucelené části budovy, 
c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii 
1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy 
nejpozději při podpisu kupní smlouvy, 
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy 
nejpozději při podpisu nájemní smlouvy, 

PT  

  8484     
  406/2000 

ve znění 
318/2012 
103/2015 

§ 7a odst. 
3 písm. a) 
a b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Vlastník jednotky5) je povinen 
a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii 
1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením 
smluv týkajících se koupě jednotky, 
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před 
uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky, 
b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii 
1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní 
smlouvy, 
2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při 
podpisu nájemní smlouvy, 
 

  

  8484     
  406/2000 

ve znění 
318/2012 
103/2015 

§ 7a odst. 
9 
 

 (9) Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu 
budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě 
strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla 
vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy 
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Poznámka 
 

na ní byla provedena před 1. lednem 1947. 
 
 
5) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy 
k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony  
  

  8484     
Článek 12 
odst. 3 

3. Dochází-li k prodeji či pronájmu budovy před 
její výstavbou, mohou členské státy odchylně od 
odstavců 1 a 2 požadovat, aby prodávající 
předložil posouzení budoucí energetické 
náročnosti této budovy; v takovém případě se 
certifikát energetické náročnosti vydá nejpozději 
bezprostředně poté, co byla výstavba dané budovy 
dokončena. 
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Článek 12  
odst. 4 

4. Členské státy vyžadují, aby v případě prodeje 
nebo pronájmu:  
— budov, jež mají certifikát energetické 
náročnosti,  
— ucelených částí budov v budově, jež má 
certifikát energetické náročnosti, a  
— ucelených částí budov, jež mají certifikát 
energetické náročnosti,  
byl na reklamách v komerčních médiích uveden 
ukazatel energetické náročnosti obsažený v 
certifikátu energetické náročnosti dané budovy 
nebo ucelené části budovy. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 
 

§ 7a odst. 
2 písm. d) 
a e) 
 
 
 
 

 (2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků  
d) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele 
energetické náročnosti podle prováděcího právního 
předpisu v informačních a reklamních materiálech při 
1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy, 
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, 

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

PT  

  8484     
  406/2000 

ve znění 
318/2012 
103/2015 

§ 7a odst. 
3 písm. c) 
a d) 
 

(3) Vlastník jednotky5) je povinen 
c) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele 
energetické náročnosti podle prováděcího právního 
předpisu v informačních a reklamních materiálech při 
1. prodeji jednotky, 
2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky, 

d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 
pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele 
mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou 
kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede 
klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti 
podle prováděcího právního předpisu z předané 
grafické části průkazu v informačních a reklamních 
materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo 
pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede 
v reklamních a informačních materiálech nejhorší 
klasifikační třídu. 
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5) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy 
k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony 
(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů. 
  

  8484     
Článek 12 
odst. 5,6,7 

5. Ustanovení tohoto článku se provádějí v 
souladu s platnými vnitrostátními pravidly 
týkajícími se spoluvlastnictví či společného 
vlastnictví. 
6. Členské státy mohou z působnosti odstavců 1, 
2, 4 a 5 tohoto článku vyjmout kategorie budov 
uvedené v čl. 4 odst. 2. 
7. O případných účincích těchto certifikátů 
energetické náročnosti v rámci soudního řízení, 
dojde-li k němu, se rozhoduje v souladu s 
vnitrostátními pravidly. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 

§ 7a odst. 
5 

(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na 
případy uvedené v § 7 odst. 5 písm. a), c), d), e) a na 
budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou 
kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové 
rezervaci. 

PT  

Článek 13 
odst. 1 

 1. Členské státy přijmou opatření k tomu, aby 
tam, kde celkovou užitnou podlahovou plochu 
budovy, pro kterou byl vydán certifikát 
energetické náročnosti podle čl. 12 odst. 1, větší 
než 500 m2 užívají orgány veřejné moci a často ji 
navštěvuje veřejnost, byl certifikát energetické 
náročnosti vystaven na nápadném místě dobře 
viditelném veřejnosti.  
Dne 9. července 2015 se tato hraniční hodnota 500 
m2 sníží na 250 m2. 

406/2000 
ve znění 
177/2006 
318/2012 
103/2015 
 
 

§ 7a odst. 
1 písm. d)  

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

PT  

  8484     
  78/2013 

 
§10 
 

Grafické znázornění průkazu v provedení podle 
přílohy č. 4 k této vyhlášce se v případě budovy 
užívané orgánem veřejné moci umisťuje na plochu 
vnější stěny budovy bezprostředně vedle veřejného 
vchodu do budovy nebo plochu svislé stěny ve 
vstupním prostoru uvnitř budovy navazující na tento 
vchod 

  

Článek 13 
odst. 2 

2. Členské státy vyžadují, aby tam, kde celkovou 
užitnou podlahovou plochu budovy, pro kterou byl 
vydán certifikát energetické náročnosti podle čl. 
12 odst. 1, větší než 500 m 2 často navštěvuje 
veřejnost, byl certifikát energetické náročnosti  

 Není transponováno NT  
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vystaven na nápadném místě dobře viditelném 
veřejnosti. 

  8484     
Článek 13 
odst. 3 

3. Ustanovení tohoto článku s sebou nenesou 
povinnost vystavit doporučení obsažená v daném 
certifikátu energetické náročnosti. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 14 
odst. 1 

 1. Členské státy stanoví nezbytná opatření k 
zavedení pravidelné inspekce přístupných částí 
soustav používaných k vytápění budov, jako jsou 
zdroje tepla, řídicí systémy a oběhová čerpadla, s 
kotli se jmenovitým výkonem pro účely vytápění 
budov vyšším než 20 kW. Tato inspekce rovněž 
zahrnuje posouzení účinnosti kotle a dimenzování 
kotle v porovnání s požadavky na vytápění 
budovy. Posouzení dimenzování kotle není třeba 
opakovat, nebyly-li v mezidobí v rámci otopné 
soustavy nebo v otázce požadavků na vytápění 
dotyčné budovy provedeny žádné změny.  
Členské státy mohou vhodným způsobem snížit 
četnost nebo přísnost uvedených inspekcí, je-li v 
budově instalován elektronický monitorovací a 
řídicí systém. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 
 
 
 
 
 
 

§ 6a odst. 
1 písm. a), 
odst. 2 
písm. a), 
odst. 4 a 5 
 
 

(1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem 
nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je 
jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek5) 
povinen 
a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a 
příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž 
výsledkem je písemná zpráva o kontrole 
provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné 
energie, 
 (2) U provozovaných klimatizačních systémů se 
jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW je 
jeho vlastník nebo společenství vlastníků jednotek 
povinen 
a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního 
systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o 
kontrole klimatizačního systému. 
 
 (4) Povinnost podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na 
kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační 
systémy umístěné v rodinných domech, bytech a 
stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, 
kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou 
činnost. Na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a 
klimatizační systémy umístěné v rodinných domech, 
bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci se poskytuje 
poradenství podle § 5 odst. 4 písm. g). 
(5) Rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor 
a obsah zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a 
rozvodů tepelné energie a kontrolách klimatizačních 
systémů stanoví prováděcí právní předpis. 
 
5) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé 
zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších 
předpisů.  

PT  
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  8484     
  194/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
194/2013 

§ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 

(2) Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie zahrnuje 
a) hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů 
tepelné energie, 
b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti 
kotle a rozvodů tepelné energie, pokud jsou přístupné, 
c) hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné 
energie, 
d) hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám 
tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v případě 
kotle umístěného přímo v zásobované budově; 
způsob hodnocení je uveden v příloze č. 1 
k této vyhlášce, 
e) hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie; 
způsob hodnocení je uveden v příloze č. 2 
k této vyhlášce a 
f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení 

stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné energie. 
 
(3) V případě, že se nejedná o první kontrolu 
provedenou podle této vyhlášky nebo první kontrolu 
po uvedení kotle a rozvodů tepelné energie do 
provozu, může v částech zprávy o kontrole kotlů a 
rozvodů tepelné energie uvedených v odstavci 1 písm. 
a), b) nebo f) nebo v odstavci 2 písm. a), b) nebo f), 
pokud v nich nedošlo od předchozí kontroly ke změně, 
být uveden křížek. U hodnocení dimenzování kotle ve 
vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu teplé 
vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované 
budově, které je součástí hodnocení kotle a rozvodů 
tepelné energie podle odstavce 1 písm. c), není nutné 
hodnocení opakovat, pokud od předchozí kontroly 
nedošlo vlivem provedených opatření ke změně 
spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. 
Součástí takové zprávy je předchozí zpráva o kontrole 
kotlů a rozvodů tepelné energie, která obsahuje 
vyplněné všechny části zprávy uvedené v odstavci 1 
nebo 2. 
 
 

  

Článek 14  2. Členské státy mohou stanovit různou četnost 406/2000 § 6a odst. U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad PT  
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odst. 2,3 inspekcí v závislosti na typu a jmenovitém výkonu 
otopné soustavy, přičemž zohlední náklady na 
inspekci otopné soustavy a odhadované úspory 
nákladů na energie, které mohou z inspekce 
vyplynout. 
3. U otopných soustav s kotli se jmenovitým 
výkonem vyšším než 100 kW se provádí inspekce 
nejméně každé dva roky.  
U plynových kotlů může být tato doba 
prodloužena na čtyři roky. 

ve znění 
318/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 písm. a) 
 
 
 

20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich 
vlastník nebo společenství vlastníků jednotek5) 
povinen 
a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a 
příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž 
výsledkem je písemná zpráva o kontrole 
provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné 
energie, 
 
  

  8484     
       
         
  406/2000 

ve znění 
318/2012 
 

§ 6a odst. 
5 
 

Rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a 
obsah zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a 
rozvodů tepelné energie a kontrolách klimatizačních 
systémů stanoví prováděcí právní předpis. 

  

   
 

  
5) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé 
zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

  

  194/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
201/2012 Sb. 
 
 
 
 

§ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 17 odst. 
1 písm. e)  
 
 
 

(1) V případě, že kotel a rozvody tepelné energie 
nejsou provozovány na základě licence na výrobu 
tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, 
je 
četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého je 
potřeba provést první kontrolu, uvedena v příloze č. 5 
k této vyhlášce. 
(2) V případě, že kotel a rozvody tepelné energie 
jsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné 

energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je 
kontrola prováděna jednou ročně. 
 
Provozovatel stacionárního zdroje je povinen umožnit 
osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke 
stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným 
palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s 
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458/2000 Sb. 

 
 
 
 
§ 17 odst. 
1 písm. h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 62 odst. 
2 písm. f)  
 

provozem nebo zajištěním provozu stacionárního 
zdroje, za účelem kontroly dodržování povinností 
podle tohoto zákona, 
 
provádět jednou za dva kalendářní roky 
prostřednictvím osoby, která byla proškolena 
výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od 
něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a 
údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu 
technického stavu a provozu spalovacího 
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém 
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který 
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad 
o provedení této kontroly vystavený odborně 
způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je 
instalován, provozován a udržován v souladu s 
pokyny výrobce a tímto zákonem. 
 
Zákazník je povinen udržovat odběrné plynové 
zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou 
ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě 
zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 14  
odst. 4,5 

4. Alternativně k odstavcům 1, 2 a 3 si mohou 
členské státy zvolit, že přijmou nezbytná opatření, 
aby uživatelům bylo poskytnuto poradenství o 
výměně kotlů, dalších změnách otopné soustavy a 
o alternativních řešeních pro posouzení účinnosti a 
vhodného dimenzování kotle. Celkový dopad 
tohoto přístupu musí být stejný jako u opatření 
popsaných v odstavcích 1, 2 a 3.  
Pokud se členské státy rozhodnou uplatnit 
opatření podle prvního pododstavce, předloží  

  NT Není relevantní z pohledu transpozice a to 
s ohledem na skutečnost, že byla 
transponována předchozí ustanovení. Nad 
rámec toho jsou dále podporována státem 
bezplatná informační a konzultační 
střediska EKIS. 
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Komisi zprávu o rovnocennosti těchto opatření 
uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku 
nejpozději do 30. června 2011. Členské státy 
předkládají tyto zprávy Komisi každé tři roky. 
Zprávy lze zahrnout do akčních plánů energetické 
účinnosti podle čl. 14 odst. 2 směrnice 
2006/32/ES. 
5. Poté, co Komise od členského státu obdrží 
vnitrostátní zprávu o provádění možnosti popsané 
v odstavci 4, může požádat o další konkrétní 
informace týkající se požadavků a rovnocennosti 
opatření podle uvedeného odstavce. V takovém 
případě dotyčný členský stát během devíti měsíců 
předloží požadované informace nebo navrhne 
změny. 

  8484     
Článek 15 
odst. 1 

 1. Členské státy stanoví nezbytná opatření k 
zavedení pravidelné inspekce přístupných částí 
klimatizačních systémů se jmenovitým výkonem 
větším než 12 kW. Inspekce musí zahrnovat 
posouzení účinnosti klimatizace a dimenzování 
zařízení v porovnání s požadavky na chlazení 
budovy. Posouzení dimenzování není třeba 
opakovat, nebyly-li v mezidobí v rámci 
klimatizačního systému nebo v otázce požadavků 
na chlazení dotyčné budovy provedeny žádné 
změny.  
Členské státy mohou vhodným způsobem snížit 
četnost nebo přísnost uvedených inspekcí, je-li v 
budově instalován elektronický monitorovací a 
řídicí systém. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 
 
 
 
 
 

§ 6a odst. 
2 
 
 
 
 
 

U provozovaných klimatizačních systémů se 
jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW je 
jeho vlastník nebo společenství vlastníků jednotek 
povinen 
a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního 
systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o 
kontrole klimatizačního systému, 
 

PT  

  8484     
       
  406/2000 

ve znění 
318/2012 
103/2015 

§ 6a odst. 
4 
 

Povinnost podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na kotle 
a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační 
systémy umístěné v rodinných domech, bytech a 
stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, 
kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou 
činnost. Na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a 
klimatizační systémy umístěné v rodinných domech, 
bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci se poskytuje 
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poradenství podle § 5 odst. 4 písm. g). 
       
  8484  2) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

  

  193/2013 § 2 (1) Kontrola klimatizačního systému se vztahuje 
na klimatizační systém, který upravuje vnitřní 
prostředí 
pro užívání osob. 
(2) Každý klimatizační systém se posuzuje samostatně 
bez ohledu na počet ostatních klimatizačních 
systémů, které jsou součástí budovy. 

  

  193/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
193/2013 

§ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4 odst. 3 
 

Kontrola klimatizačního systému zahrnuje 
a) hodnocení dokumentace a dokladů klimatizačního 
systému, 
b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti 
přístupných zařízení klimatizačního systému, 
c) hodnocení údržby klimatizačního systému, 
d) hodnocení dimenzování klimatizačního systému 
v porovnání s požadavky na chlazení budovy, 
e) hodnocení účinnosti klimatizačního systému a 
f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení 

stávajícího stavu klimatizačního systému. 
 
 
V případě, že se nejedná o první kontrolu provedenou 
podle této vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení 
klimatizačního systému do provozu, může v částech 
zprávy o kontrole klimatizačního systému uvedených 
v odstavci 1 písm. a), b) nebo f), pokud v nich nedošlo 
od předchozí kontroly ke změně, být uveden křížek. U 
hodnocení dimenzování klimatizačního systému v 
porovnání s požadavky na chlazení budovy, které je 
součástí hodnocení klimatizačního systému podle 
odstavce 1 písm. c), není nutné hodnocení opakovat, 
pokud od předchozí kontroly nedošlo vlivem 
provedených opatření ke změně spotřeby chladu 
dotčené budovy. Součástí takové zprávy je předchozí 
zpráva o kontrole klimatizačního systému, která 
obsahuje vyplněné všechny části zprávy uvedené v 
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odstavci 1. 
 
 

Článek 15  
odst. 2,3 

2. Členské státy mohou stanovit různou četnost 
inspekcí v závislosti na typu a jmenovitém výkonu 
klimatizačního systému, přičemž zohlední náklady 
na inspekci klimatizačního systému a odhadované 
úspory nákladů na energie, které mohou z 
inspekce vyplynout. 
3. Při stanovování opatření uvedených v 
odstavcích 1 a 2 tohoto článku členské státy 
zajistí, pokud je to z ekonomického a technického 
hlediska proveditelné, aby inspekce byly 
prováděny v souladu s inspekcemi otopných 
soustav a dalších technických systémů uvedených 
v článku 14 této směrnice a s kontrolami 
netěsností uvedenými v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. 
května 2006 o některých fluorovaných 
skleníkových plynech (1). 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6a odst. 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5) Rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor 
a obsah zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a 
rozvodů tepelné energie a kontrolách klimatizačních 
systémů stanoví prováděcí právní předpis. 

PT  

  193/2013 § 5 Četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého 
je potřeba provést první kontrolu klimatizačního 

systému po jeho uvedení do provozu, je uvedena 
v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

  

Článek 15 
odst. 4,5 

4. Alternativně k odstavcům 1, 2 a 3 si mohou 
členské státy zvolit, že přijmou nezbytná opatření, 
aby uživatelům bylo poskytnuto poradenství o 
výměně klimatizačních systémů nebo o dalších 
změnách klimatizačního systému, které může 
zahrnovat inspekce pro posouzení účinnosti a 
vhodného dimenzování klimatizačního systému. 
Celkový dopad tohoto přístupu musí být stejný 
jako u opatření popsaných v odstavcích 1, 2 a 3.  
Použijí-li členské státy opatření uvedená v prvním 
pododstavci, předloží nejpozději do dne 30. června 
2011 Komisi zprávu o rovnocennosti těchto 
opatření a opatření uvedených v odstavcích 1, 2 a 
3 tohoto článku. Tyto zprávy předkládají členské 

   NT Není relevantní z pohledu transpozice a to 
s ohledem na skutečnost, že byla 
transponována předchozí ustanovení. 
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státy Komisi každé tři roky. Zprávy mohou být 
zahrnuty do akčních plánů energetické účinnosti 
uvedených v čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES. 
 5. Poté, co Komise od členského státu obdrží 
vnitrostátní zprávu o provádění možnosti popsané 
v odstavci 4, může požádat o další konkrétní 
informace týkající se požadavků a rovnocennosti 
opatření podle uvedeného odstavce. V takovém 
případě předloží dotyčný členský stát během devíti 
měsíců požadované informace nebo navrhne 
změny. 

Článek 16   1. Po každé inspekci otopné soustavy nebo 
klimatizačního systému se vydává inspekční 
zpráva. Inspekční zpráva obsahuje výsledky 
inspekce provedené podle článku 14 nebo 15 a 
obsahuje doporučení týkající se nákladově 
efektivního zlepšení energetické náročnosti 
soustavy či systému, u nichž byla inspekce 
provedena.  
Tato doporučení mohou být založena na srovnání 
energetické náročnosti systému, u něhož byla 
provedena inspekce, s energetickou náročností 
nejlepšího dostupného proveditelného systému a 
systému podobného typu, jehož všechny příslušné 
prvky dosahují úrovně energetické náročnosti, již 
vyžadují platné právní předpisy. 
2. Inspekční zpráva se předá vlastníku či nájemci 
budovy. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6a odst. 
1 písm. a) 
a odst. 2 
písm. a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10 odst. 
6 písm. a) 
 
 

(1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem 
nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je 
jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek 5) 
povinen 
a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a 
příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž 
výsledkem je písemná zpráva o kontrole 
provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné 
energie, 
 
(2) U provozovaných klimatizačních systémů se 
jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW je 
jeho vlastník nebo společenství vlastníků jednotek 
povinen 
a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního 
systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o 
kontrole klimatizačního systému, 
 
 
------------------------------------------------------------------ 
5) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé 
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a 
doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
(6) Energetický specialista je povinen 
a) předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a 
rozvodu tepelné energie a zprávu o kontrole 
klimatizačního systému, průkaz, energetický audit a 
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energetický posudek vlastníkovi budovy, společenství 
vlastníků jednotek nebo nájemci budovy 
 
 

  8484     
  194/2013 

 
 
 
194/2013 

§ 2 písm. 
f) 
 
 
§ 3 odst. 1 

Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie zahrnuje 
f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení 
stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné energie. 
 
(1) Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie, 
které nejsou provozovány na základě licence na 
výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie2), 
jejíž vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, 
obsahuje 
a) identifikační údaje o budově, kotli a rozvodech 
tepelné energie, 
b) podrobný popis budovy, kotle a rozvodů tepelné 
energie, 
c) hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle § 
2, 
d) údaje o energetickém specialistovi, 
e) datum kontroly a 
f) ostatní údaje, kterými jsou fotodokumentace 
provedená při kontrole a kopie oprávnění 
energetického specialisty. 
------------------------------------------------------------------ 
2) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

  

  193/2013 
 
 
 
 
193/2013 
 

§ 3 písm. 
f) 
 
 
 
§ 4 

Kontrola klimatizačního systému zahrnuje 
f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení 
stávajícího stavu klimatizačního systému. 
 
 
(1) Zpráva o kontrole klimatizačního systému 
obsahuje 
a) identifikační údaje budovy a klimatizačního 
systému, 
b) podrobný popis budovy a klimatizačního systému, 
c) hodnocení klimatizačního systému podle § 3, 
d) údaje o energetickém specialistovi, 
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e) datum provedení kontroly a 
f) ostatní údaje, kterými jsou schéma klimatizačního 
systému, fotodokumentace provedená při kontrole 
a kopie oprávnění energetického specialisty. 
(2) Vzor zprávy o kontrole klimatizačního systému 
je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. 
(3) V případě, že se nejedná o první kontrolu 
provedenou 
podle této vyhlášky nebo první kontrolu po 
uvedení klimatizačního systému do provozu, může 
v částech zprávy o kontrole klimatizačního systému 
uvedených v odstavci 1 písm. a), b) nebo f), pokud 
v nich nedošlo od předchozí kontroly ke změně, být 
uveden křížek. U hodnocení dimenzování 
klimatizačního 
systému v porovnání s požadavky na chlazení 
budovy, které je součástí hodnocení klimatizačního 
systému podle odstavce 1 písm. c), není nutné 
hodnocení 
opakovat, pokud od předchozí kontroly nedošlo 
vlivem provedených opatření ke změně spotřeby 
chladu dotčené budovy. Součástí takové zprávy je 
předchozí zpráva o kontrole klimatizačního systému, 
která obsahuje vyplněné všechny části zprávy uvedené 
v odstavci 1. 

Článek 17 
 

Členské státy zajistí, aby certifikace energetické 
náročnosti budovy a inspekce otopných soustav a 
klimatizačních systémů byly prováděny 
nezávislým způsobem kvalifikovanými nebo 
akreditovanými odborníky působícími jako osoby 
samostatně výdělečně činné nebo jako 
zaměstnanci veřejných orgánů nebo soukromých 
podniků.  
Odborníci musí být akreditováni s ohledem na 
jejich způsobilost.  
Členské státy zpřístupní veřejnosti informace o 
odborné přípravě a o akreditacích. Členské státy 
zajistí, aby byly veřejnosti zpřístupněny buď 
pravidelně aktualizované seznamy 
kvalifikovaných nebo akreditovaných odborníků, 
nebo pravidelně aktualizované seznamy 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 
 

§ 10 odst. 
1 písm. 
b), c) a d), 
odst. 2, 
odst. 4, 
odst. 6 
písm. g) a 
h), odst. 7 

(1) Energetickým specialistou je fyzická osoba, která 
je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem k 

b) zpracování průkazu, 
c) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů 
tepelné energie, nebo 
d) provádění kontroly klimatizačních systémů. 
(2) Podmínky pro udělení oprávnění podle odstavce 1 
jsou 
a) složení odborné zkoušky, které se prokazuje 
protokolem o výsledku zkoušky podle § 10a, 
 b)  plná svéprávnost 
c) bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce 3, 
d) odborná způsobilost, která se prokazuje podle 
odstavce 4. 
 (4) Za odbornou způsobilost se pro účely tohoto 
zákona považuje vysokoškolské vzdělání získané 
studiem v bakalářských, magisterských nebo 

PT  
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akreditovaných společností poskytujících služby 
takovýchto odborníků. 

doktorských studijních programech v oblasti 
technických věd a jejich oborech energetiky, 
energetických zařízení nebo stavebnictví a 3 roky 
praxe v oboru nebo střední vzdělání s maturitní 
zkouškou v oblastech vzdělání technického směru v 
oboru energetiky, energetických zařízení nebo 
stavebnictví a 6 roků praxe v oboru nebo vyšší 
odborné vzdělání v oblastech technického směru v 
oboru energetiky, energetických zařízení nebo 
stavebnictví a 5 let praxe v oboru. 
(6) Energetický specialista je povinen 
g) neprovádět činnost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud 
1. je statutárním orgánem nebo členem statutárního 
orgánu nebo, nebo má majetkovou účast v právnické 
osobě nebo fyzické osobě, která je vlastníkem nebo 
provozovatelem kotlů, rozvodů tepelné energie, 
klimatizačních systémů, budovy nebo její části nebo 
energetického hospodářství, které jsou předmětem 
kontroly nebo na které zpracovává energetický audit, 
energetický posudek nebo průkaz, nebo 
2. je osobou blízkou6g) k osobám podle bodu 1, 
h) absolvovat přezkušování podle § 10a, 
 (7) Energetický specialista je dále povinen absolvovat 
pravidelné průběžné aktualizační odborné vzdělávání 
podle § 10a (dále jen „průběžné vzdělávání“); součástí 
této povinnosti je podání žádosti o absolvování 
průběžného vzdělávání způsobem umožňujícím 
dálkový přístup nejpozději 3 měsíce před uplynutím 3 
let od termínu udělení oprávnění nebo od termínu 
absolvování posledního průběžného vzdělávání.  
 

  8484     
  406/2000 

ve znění 
318/2012 
103/2015 
 
 

§ 10a 
odst. 1, 2, 
3, 4 a 7 

(1) Odborná zkouška 
a) se skládá z ústní a písemné části, jejichž obsah a 
rozsah je stanoven prováděcím právním předpisem, 
 b) je pořádána Státní energetickou inspekcí a provádí 
se před zkušební komisí jmenovanou Státní 
energetickou inspekcí podle pravidel stanovených 
prováděcím právním předpisem, 
c) je zakončena protokolem o výsledku zkoušky, který 
vydává zkušební komise, a který Státní energetická 
inspekce bezodkladně předává ministerstvu 
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(2) Průběžné vzdělávání 
 a) upevňuje, prohlubuje a aktualizuje odborné 
znalosti 
platných právních předpisů upravujících hospodaření 
energií, energetické náročnosti budov a energetického 
hospodářství, energetické účinnosti výroben energie 
včetně výroben energie využívající obnovitelné zdroje 
energie a druhotné zdroje energie a kombinovanou 
výrobu elektřiny a tepla, v rozsahu a podle pravidel 
stanovených prováděcím právním předpisem, 
b) pořádá organizace, popřípadě více organizací, která 
je pověřená ministerstvem, 
c) je ukončeno písemným odborným testem 
energetického specialisty z oblastí uvedených v 
písmenu a); test se vykonává za účasti člena zkušební 
komise nebo jiné osoby jmenované ministerstvem, 
d) je zakončeno protokolem o absolvování průběžného 
vzdělávání, který organizace předává energetickému 
specialistovi a v kopii ministerstvu. 
 (3) Absolvování průběžného vzdělávání zahrnuje 
podání žádosti o účast v průběžném vzdělávání v 
řádném termínu, účast na průběžném vzdělávání 
a úspěšné absolvování písemného odborného testu. 
 (4) Přezkušování 
a) se provádí na základě výzvy Státní energetické 
inspekce před zkušební komisí jmenovanou Státní 
energetickou inspekcí, a to 
1. na návrh ministerstva v případě neúspěšného 
absolvování písemného odborného testu podle 
odstavce 2 písm. c), nebo 
2. z vlastního podnětu v případě opakovaného 
spáchání správního deliktu podle § 12 odst. 1 písm. m) 
bodu 1, 2, 3 nebo 4 nebo podle § 12a odst. 1 písm. m) 
bodu 1, 2, 3 nebo 4; správní delikt je spáchán 
opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy 
rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt nabylo 
právní moci, byl znovu spáchán některý z těchto 
správních deliktů, a 
b ) je zakončeno protokolem o výsledku přezkoušení, 
který vydává zkušební komise a který předává 
ministerstvu 
  (7) Obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah 
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průběžného vzdělávání a přezkušování, pravidla a 
jednání zkušební komise a organizace pořádající 
průběžné vzdělávání stanoví prováděcí právní předpis. 

  8484     
  406/2000 

ve znění 
318/2012 
103/2015 
 
 

§ 10b (1) Ministerstvo udělí oprávnění tomu žadateli, který 
splní podmínky pro udělení oprávnění, a zapíše jej do 
seznamu energetických specialistů. 

(2). V případě, že uchazeč v žádosti uvedl nepravdivé 
informace prokazující jeho odbornou způsobilost, 
může uchazeč znovu podat žádost po uplynutí 6 let od 
podání původní žádosti. 
(3) Ministerstvo oprávnění zruší a vyškrtne 
energetického specialistu ze seznamu energetických 
specialistů v případě, že energetický specialista již 
nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění podle § 10 
odst. 2, požádá o zrušení oprávnění, nezúčastní se 
přezkušování nebo neuspěje při přezkušování podle § 
10a odst. 4 anebo se nepřihlásí nebo nezúčastní 
průběžného vzdělávání podle § 10 odst. 
7“.Oprávněnízaniká smrtí energetického speciality 
nebo jeho prohlášením za mrtvého; v tom případě 
ministerstvo vyškrtne energetického specialistu ze 
seznamu energetických specialistů. 
(4) Energetický specialista je po doručení rozhodnutí 
ministerstva o zrušení oprávnění povinen okamžitě 
ukončit činnost, pro kterou mu bylo zrušeno 
oprávnění; rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá 
odkladný účinek. 

  

  8484     
  406/2000 

ve znění 
318/2012 
 

§ 10c  (1) Do seznamu energetických specialistů vedeného 
ministerstvem se zapisují následující údaje 
a) číslo oprávnění, 
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
c) datum narození, 
d) druh oprávnění a datum zápisu, popřípadě datum 
vyškrtnutí, 
e) adresa místa trvalého pobytu, 
f) další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická 
adresa), 
g) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, 
h) obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, 
identifikační číslo osoby, adresa sídla nebo místa 
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podnikání a kontaktní údaje, pokud energetický 
specialista není osobou samostatně výdělečně činnou, 
i) datum absolvování průběžného vzdělávání. 
(2) Údaje ze seznamu energetických specialistů podle 
odstavce 1 jsou veřejně přístupné na internetových 
stránkách ministerstva. 
 

  8484     
Článek 18  Členské státy zajistí, aby byly v souladu s přílohou 

II zavedeny nezávislé kontrolní systémy certifikátů 
energetické náročnosti a zpráv o inspekci otopných 
soustav a klimatizačních systémů. Členské státy 
mohou zavést oddělené systémy pro kontrolu 
certifikátů energetické náročnosti a pro kontrolu 
zpráv o inspekcích otopných soustav a 
klimatizačních systémů. 
2. Členské státy mohou přenést odpovědnost za 
provádění nezávislých kontrolních systémů.  
Pokud se tak členské státy rozhodnou, zajistí, aby 
nezávislé kontrolní systémy byly prováděny v 
souladu s přílohou II. 
3. Členské státy vyžadují, aby certifikáty 
energetické náročnosti a inspekční zprávy uvedené 
v odstavci 1 byly na požádání zpřístupněny 
příslušným orgánům nebo subjektům. 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 
 
 
 
 
 
 

 

§ 6a odst. 
6 

Státní energetická inspekce každoročně kontroluje 
zprávy podle odstavce 3 písm. e); jejich počet musí 
odpovídat alespoň jedné dvacetině zpráv vydaných v 
předcházejícím kalendářním roce. 
 
 

PT  

  406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 
 
 

§ 7a odst. 
10 
 
 
 
 
 
 
 

Státní energetická inspekce každoročně kontroluje 
průkazy podle odstavce 4 písm. d); jejich počet musí 
odpovídat alespoň jedné dvacetině průkazů vydaných v 
předcházejícím kalendářním roce. Kontrola průkazů 
zahrnuje též ověření vstupních údajů o budově 
použitých k vydání průkazu a výsledků v průkazu 
vedených. 

  

  8484     
Článek 19  Komise, které je nápomocen výbor zřízený 

článkem 26, vyhodnotí nejpozději do 1. ledna 
2017 tuto směrnici z hlediska zkušeností 
získaných během jejího uplatňování a z hlediska 
pokroku, jehož bylo dosaženo, a v případě potřeby 
předloží návrhy 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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Článek 20  1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
informování vlastníků nebo nájemců budov nebo 
ucelených částí budov o různých metodách a 
praktických postupech ke snižování energetické 
náročnosti. 
2. Členské státy zejména poskytnou vlastníkům 
nebo nájemcům budov informace o certifikátech 
energetické náročnosti a inspekčních zprávách, 
jejich účelu a cílech, o nákladově efektivních 
způsobech snižování energetické náročnosti 
budovy a případně o finančních nástrojích 
dostupných pro účely snížení energetické 
náročnosti budovy.  
Komise je členským státům na jejich žádost 
nápomocna při vedení informačních kampaní pro 
účely odstavce 1 a prvního pododstavce tohoto 
odstavce, které mohou být předmětem programů 
Unie. 
3. Členské státy zajistí dostupnost pokynů a 
odborné přípravy pro subjekty odpovědné za 
provádění této směrnice. Tyto pokyny a odborná 
příprava se zaměřují na význam snižování 
energetické náročnosti a umožňují úvahy o 
optimální kombinaci zlepšení v oblasti energetické 
účinnosti, o využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a využívání ústředního vytápění a chlazení 
při plánování, projektování, výstavbě a renovaci 
průmyslových či obytných oblastí. 
4. Komise se vyzývá, aby průběžně zlepšovala své 
informační služby, zejména internetové stránky, 
jež byly vytvořeny jakožto evropský portál pro 
energetickou účinnost v budovách určených 
občanům, odborníkům a orgánům, aby tak 
členským státům napomohla v jejich úsilí v oblasti 
informovanosti a zvyšování povědomí. Informace 
uvedené na těchto internetových stránkách by 
mohly zahrnovat odkazy na příslušné právní 
předpisy Unie i na příslušné vnitrostátní, 
regionální a místní právní předpisy, odkazy na 
internetové stránky EUROPA obsahující národní 
akční plány energetické účinnosti, odkazy na 
dostupné finanční nástroje, jakož i příklady 

406/2000 
ve znění 
177/2006 
165/2012 
318/2012 
103/2015 
 
 
 
 
 
 
 

§ 5 odst. 4 
písm. g), 
j) 
 
 
 
 

(4) K uskutečnění Programu mohou být poskytovány 
dotace ze státního rozpočtu na 
g) osvětu, výchovu, vzdělávání a poradenství v oblasti 
nakládání s energií, 
j) zavádění průkazu energetické náročnosti budov a 
provádění energetických auditů 
m) podporu informování domácností o přínosech 
energetických auditů, průkazů energetické náročnosti 
a energetických posudků. 

PT  
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osvědčených postupů na celostátní, regionální a 
místní úrovni. Pokud jde o Evropský fond pro 
regionální rozvoj, Komise pokračuje ve svých 
informačních službách a dále je posiluje, a to s 
cílem usnadnit používání dostupných finančních 
prostředků tím, že zúčastněným subjektům, včetně 
celostátních, regionálních a místních orgánů 
poskytne pomoc a informace, pokud jde o 
možnosti financování, s přihlédnutím k 
nejnovějším změnám regulačního rámce. 

   8484     
   406/2000 

ve znění 
177/2006 
165/2012 
318/2012 
103/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Ministerstvo 
a) zpracovává návrhy Státní energetické koncepce, 
provádí její aktualizaci a vyhodnocování, 
b) zpracovává Národní akční plán energetické 
účinnosti, jehož součástí je Národní akční plán na 
zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie 
provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení, 
d) rozhoduje o přidělování dotací z Programu, 
e) sleduje vývoj účinnosti užití energie a energetické 
náročnosti budov a působí na snižování její spotřeby a 
snížení negativních dopadů na životní prostředí při 
nakládání s energií a využívání energie z obnovitelných 
a druhotných zdrojů, 
f) vyhodnocuje a propaguje výsledky Programu, 
g) zabezpečuje činnosti spojené s poradenstvím, 
vzděláváním a propagací efektivního využívání energie 
h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti nakládání 
s energií za účelem zahraniční pomoci, účasti České 
republiky v mezinárodních organizacích a prezentace 
dosažených výsledků, 
i) vydává a zrušuje oprávnění energetického specialisty 
a vede seznam energetických specialistů, 
j) pověřuje organizaci, která provádí průběžné 
vzdělávání energetických specialistů, a stanovuje 
pravidla jednání této organizace, 
k) pověřuje organizaci, která provádí odborné 
proškolení a průběžné proškolení osob oprávněných 
provést instalaci vybraných zařízení využívajících 
obnovitelné zdroje, a stanovuje pravidla jednání této 
organizace, 
l) vydává a zrušuje oprávnění osoby oprávněné 
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provádět instalaci vybraných zařízení využívajících 
obnovitelné zdroje a vede seznam oprávněných osob, 
m ) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a 
zásadám územního rozvoje, 
 (2) Činnostmi podle odstavce 1 může ministerstvo 
pověřit organizační složku státu. 

   8484     
Článek 21  S cílem usnadnit účinné provádění této směrnice 

konzultují členské státy zúčastněné subjekty 
včetně místních a regionálních orgánů, v souladu s 
platnými vnitrostátními právními předpisy a s 
konkrétní situací. Tyto konzultace jsou zejména 
významné pro použití článků 9 a 20. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 22  Komise přizpůsobí body 3 a 4 přílohy I 
technickému pokroku prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci podle článků 23, 24 a 25. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 23  1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 
uvedené v článku 22 je svěřena Komisi na dobu 
pěti let počínaje dnem 8. července 2010. Komise 
předloží zprávu o přenesených pravomocích 
nejpozději šest měsíců před koncem tohoto 
pětiletého období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, 
pokud je Evropský parlament nebo Rada nezruší v 
souladu s článkem 24. 
2. Aniž je dotčena lhůta uvedená v čl. 5 odst. 1, je 
pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 
uvedené v článku 5 svěřena Komisi do 30. června 
2012. 
3. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise 
neprodleně oznámí současně Evropskému 
parlamentu a Radě. 
4. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 
svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným 
v článcích 24 a 25. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 24  1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článcích 5 a 22 
zrušit. 
2. Orgán, který zahájí interní postup s cílem 
rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, se 
vynasnaží uvědomit v přiměřené lhůtě před 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a 
Komisi a uvede přenesené pravomoci, jejichž 
přenesení by mělo být zrušeno, a možné důvody 
tohoto zrušení. 
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí 
nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, 
který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci. Bude 
zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. 

Článek 25  1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti 
aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.  
Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se 
tato lhůta prodlouží o dva měsíce. 
2. Pokud Evropský parlament ani Rada v uvedené 
lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci 
nevysloví, bude akt zveřejněn v Úředním věstníku 
Evropské unie a vstoupí v platnost dnem v něm 
stanoveným.  
Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v 
Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v 
platnost před uplynutím uvedené lhůty, pokud 
Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o 
svém záměru námitky nevyslovit. 
3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v 
platnost, pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který 
vyslovuje námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci, je odůvodní. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 26  1. Komisi je nápomocen výbor.  
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se 
články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem 
na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 27  Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto 
předpisy Komisi do 9. ledna 2013 a rovněž jí 

406/2000 
ve znění 
318/2012 
103/2015 
 

§ 12 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost 
energetického specialisty nebo činnost osoby oprávněné  
provádět instalaci, 
b) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo 
tepelné energie nezajistí minimální účinnost užití 
energie podle § 6 odst. 1, 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQLOZ)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               VIII_srovnávací tabulka_406_32010L0031_vláda.doc      str. 50 z 
64   

Celex: 32010L0031 Lhůta pro 
implementaci 

9.7.2012 Úřední věstník                     L 153 Gestor MPO Zpracoval 
(jméno+datum): 

Ing. Hana Schvarczová, 15. 2. 2018 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické 
náročnosti budov 

Schválil    
(jméno+datum): 

ŘO Ing. Vladimír Sochor 15. 2. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 
 

Poznámka 
 

neprodleně oznámí veškeré následné změny, které 
se jich týkají. 

c) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci 
tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a 
chladu nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 
6 odst. 2, 
d) jako vlastník kotlů s výkonem nad 20 kW a rozvodů 
tepelné energie nesplní některou z povinností podle § 
6a odst. 1, 
e) jako vlastník klimatizačního systému se jmenovitým 
chladicím výkonem vyšším než 12 kW nesplní některou 
z povinností podle § 6a odst. 2, 
f) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní 
některou z povinností podle § 7 odst. 1, 
g) jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní 
1. některou z povinností při změnách dokončených 
budov podle § 7 odst. 2 nebo 3, 
2. některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a 
odst. 1, nebo 
3. některou z povinností podle § 9 odst. 4, nebo § 9a 
odst. 1 nebo 4, 
h) jako vlastník budovy nesplní některou z povinností 
podle § 7a odst. 2, 
i) jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností 
podle § 7a odst. 3 nebo 7, 
m) jako energetický specialista 
1. v rozporu s § 6a odst. 3 písm. e) zpracuje 
neobjektivní, nesprávnou nebo neúplnou zprávu o 
kontrolách provozovaných kotlů, příslušných rozvodů 
tepelné energie nebo klimatizačních systémů, 
2. v rozporu s § 7a odst. 4 písm. d) zpracuje 
neobjektivně, nesprávně nebo neúplně průkaz, 
3. v rozporu s § 9 odst. 3 písm. b) zpracuje 
neobjektivně, nesprávně nebo neúplně energetický 
audit, 
4. v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zpracuje 
neobjektivně, nesprávně nebo neúplně energetický 
posudek, 
5. nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 6, 
nebo 
6. okamžitě neukončí činnost podle § 10b odst. 4. 
 
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. 
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h), i), j), k) nebo l), 
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 
písm. a), b), c), d), e), f), g) nebo m) bodů 5, nebo 6, 
c)500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. 
m) bodů 1, 2, 3 nebo 4. 

  8484     
  406/2000 

ve znění 
177/2006 
393/2007 
299/2011 
165/2012 
318/2012 
103/2015 
 
 

§ 12a  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
dopustí správního deliktu tím, že 
a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost 
energetického specialisty nebo osoby oprávněné  
provádět instalaci, 
c) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo 
tepelné energie nezajistí minimální účinnost užití 
energie podle § 6 odst. 1, 
d) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci 
tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a 
chladu nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 
6 odst. 2, 
f) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek 
vlastnící kotle se jmenovitým výkonem nad 20 kW a 
rozvody tepelné energie nesplní některou z povinností 
podle § 6a odst. 1, 
g) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek 
vlastnící klimatizační systém se jmenovitým chladicím 
výkonem vyšším než 12 kW nesplní některou z 
povinností podle § 6a odst. 2, 
h) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní 
některou z povinností podle § 7 odst. 1, 
i) jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství 
vlastníků jednotek 
1. nesplní některou z povinností při změnách 
dokončených budov podle § 7 odst. 2 nebo 3, nebo 
2. nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo 
§ 7a odst. 1, 
j) jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků 
jednotek nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 
2, 
l) jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností 
podle § 7a odst. 3 nebo 7, 
m) jako energetický specialista 
1. v rozporu s § 6a odst. 3 písm. e) zpracuje 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQLOZ)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               VIII_srovnávací tabulka_406_32010L0031_vláda.doc      str. 52 z 
64   

Celex: 32010L0031 Lhůta pro 
implementaci 

9.7.2012 Úřední věstník                     L 153 Gestor MPO Zpracoval 
(jméno+datum): 

Ing. Hana Schvarczová, 15. 2. 2018 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické 
náročnosti budov 

Schválil    
(jméno+datum): 

ŘO Ing. Vladimír Sochor 15. 2. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 
 

Poznámka 
 

neobjektivní, nesprávnou nebo neúplnou zprávu o 
kontrolách provozovaných kotlů, příslušných rozvodů 
tepelné energie nebo klimatizačních systémů, 
2. v rozporu s § 7a odst. 4 písm. d) zpracuje 
neobjektivně, nesprávně nebo neúplně průkaz, 
5. nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 6, 
6. neabsolvuje průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 7, 
nebo 
7. okamžitě neukončí činnost podle § 10b odst. 4, 
 
n) jako zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu 
neuvede klasifikační třídu ukazatele energetické 
náročnosti v informačních a reklamních materiálech 
podle § 7a odst. 2 písm. e) nebo § 7a odst. 3 písm. d), 
 
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do 
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 
písm.  b), c), d), e), f), g) k) bodu 2 nebo 4, písm., l) 
nebo m) bodů 5, 6 nebo 7 nebo podle odstavce 1 písm. 
n), písm. n), písm. o) bodu 2, písm. p) nebo q),, 
b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce h), 
i) nebo j), 
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 
písm. a) k) bodu 1 nebo 3, odstavce 1 písm. m) bodů 1, 
2, 3 nebo 4 nebo odstavce 1 p písm. o) bodu 1 nebo 
písm. r)  

  8484     
  406/2000 

ve znění 
177/2006 
 

§ 12b (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, 
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo 
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti 
zabránila. 
 
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se 
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke 
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k 
okolnostem, za nichž byl spáchán. 

  

  8484     
Článek 28  1. Do 9. července 2012 členské státy přijmou a 

zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s články 2 až 18, 20 a 27.  
Pokud jde o články 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 a 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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27, budou tyto předpisy používat nejpozději od 9. 
ledna 2013.  
Pokud jde o články 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 a 16, 
budou tyto předpisy používat na budovy užívané 
orgány veřejné moci nejpozději od 9. ledna 2013 a 
na jiné budovy nejpozději od 9. července 2013.  
Použití čl. 12 odst. 1 a 2 na jednotlivé pronajímané 
ucelené části budov mohou členské státy odložit 
do dne 31. prosince 2015. To však nesmí mít za 
následek vydání nižšího počtu certifikátů, než 
kolik by jich bylo vydáno v rámci použití 
směrnice 2002/91/ES v dotyčném členském státě.  
Opatření přijatá členskými státy musí obsahovat 
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový 
odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí 
rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve 
stávajících právních a správních předpisech na 
směrnici 2002/91/ES se považují za odkazy na 
tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si 
stanoví členské státy. 
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních 
ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které 
přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

Článek 29  Směrnice 2002/91/ES, ve znění nařízení 
uvedeného v části A přílohy IV, se zrušuje s 
účinkem ode dne 1. února 2012, aniž jsou dotčeny 
povinnosti členských států týkající se lhůty pro 
provedení směrnice uvedené v části B přílohy IV 
ve vnitrostátním právu.  
Odkazy na směrnici 2002/91/ES se považují za 
odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací 
tabulkou obsaženou v příloze V. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Příloha I SPOLEČNÝ RÁMEC PRO VÝPOČET 
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 

78/2013 
 
 
 
 
 
 

§ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Ukazatele energetické náročnosti budovy jsou 
a) celková primární energie za rok, 
b) neobnovitelná primární energie za rok, 
c) celková dodaná energie za rok, 
d) dílčí dodané energie pro technické systémy 

vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti 
vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za 
rok, 

e) průměrný součinitel prostupu tepla, 

PT  
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f) součinitele prostupu tepla jednotlivých 
konstrukcí na systémové hranici, 

g) účinnost technických systémů. 
(2) Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti 
hodnocené budovy a referenční budovy se stanovují 
výpočtem na základě dokumentace. V případě 
dokončených budov musí být vstupní údaje pro výpočet 
v souladu se současným stavem budovy. 
(3) Pro výpočet hodnot ukazatelů energetické 
náročnosti referenční budovy se použijí hodnoty 
parametrů budovy, stavebních prvků a konstrukcí a 
technických systémů budovy uvedené v příloze č. 1 k 
této vyhlášce a parametry typického užívání budovy. 
(4) Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných 
energií pro technické systémy vytápění, chlazení, 
větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a 
osvětlení se provede postupem podle § 4. 
(5) Výpočet celkové primární energie a neobnovitelné 
primární energie se provede postupem podle § 5. 
(6) Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla a 
součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na 
systémové hranici se provede podle české technické 
normy pro výpočtové metody tepelné ochrany budov2). 
(7) Výpočet účinnosti technických systémů vytápění, 
chlazení, větrání, úpravy vlhkosti vzduchu, přípravy 
teplé vody a osvětlení se provede podle příslušných 
českých technických norem. 

  78/2013 § 4 (1) Dodaná energie je součtem vypočtené spotřeby 
energie a pomocné energie. Výpočet celkové dodané 
energie a dílčích dodaných energií se provede 
výpočtovou metodou s intervalem výpočtu nejvýše 
jednoho měsíce a po jednotlivých zónách. 
(2) Celková dodaná energie do budovy se stanoví 
součtem dílčích dodaných energií a vyjádří se také po 
jednotlivých energonositelích. 
(3) Dílčí dodaná energie na vytápění se stanoví jako 
součet vypočtené spotřeby energie na vytápění a 
pomocné energie na provoz technického systému pro 
vytápění podle české technické normy pro výpočet 
potřeby energie pro vytápění a chlazení3) a české 
technické normy pro tepelné soustavy v budovách4) s 
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využitím hodnot typického užívání budov. 
(4) Dílčí dodaná energie na chlazení se stanoví jako 
součet vypočtené spotřeby energie na chlazení a 
pomocné energie na provoz technického systému pro 
chlazení podle české technické normy pro výpočet 
potřeby energie pro vytápění a chlazení3) s využitím 
hodnot typického užívání budov. 
(5) Dílčí dodaná energie na větrání se stanoví jako 
součet vypočtené spotřeby energie na dopravu vzduchu 
potřebného pro zajištění požadované výměny vzduchu 
ve vnitřním prostředí a pomocné energie na provoz 
technického systému pro nucené větrání podle české 
technické normy pro větrání budov5) s využitím hodnot 
typického užívání budov. 
(6) Dílčí dodaná energie na úpravu vlhkosti vzduchu se 
stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na 
úpravu vlhkosti vzduchu a pomocné energie na provoz 
technického systému pro úpravu vlhkosti vzduchu 
podle české technické normy pro větrání budov5) s 
využitím hodnot typického užívání budov. 
(7) Dílčí dodaná energie na přípravu teplé vody se 
stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na 
přípravu teplé vody a pomocné energie na provoz 
technického systému pro přípravu teplé vody podle 
české technické normy pro tepelné soustavy v budovách 
upravující účinnost soustav pro přípravu teplé vody6) s 
využitím hodnot typického užívání budov. 
(8) Dílčí dodaná energie na osvětlení se stanoví jako 
součet vypočtené spotřeby energie na osvětlení a 
pomocné energie na provoz technického systému pro 
osvětlení podle české technické normy pro energetické 
hodnocení budov upravující energetické požadavky na 
osvětlení7) s využitím hodnot typického užívání budov. 
Pro zóny, kde o energetické náročnosti osvětlení 
rozhoduje uživatel, se použijí hodnoty platné pro 
referenční budovu. 
(9) Při výpočtu dodané energie platí dále tato pravidla: 

a) do dodané energie se nezapočítává ta část, 
která slouží k výrobě elektřiny nebo tepla, 
které jsou dodávány mimo budovu, 

b) součástí dodané energie je i v budově v 
technických systémech umístěných podle § 5 
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odst. 2 písm. a) vyrobená a využitá energie 
slunečního záření, energie větru a geotermální 
energie s výjimkou tepelných čerpadel, 

c) součástí dodané energie při využití tepelného 
čerpadla je i energie okolního prostředí. Ta se 
vypočte jako rozdíl potřeby energie, kterou 
tepelné čerpadlo dodává, a vypočtené 
spotřeby energie tepelného čerpadla. 

  78/2013 § 5 (1) Celková primární energie a neobnovitelná primární 
energie pro hodnocenou budovu se vypočítají jako 
součet součinů dodané energie, v rozdělení po 
jednotlivých energonositelích, stanovené podle § 4 a 
příslušných faktorů primární energie uvedených v 
příloze č. 3 k této vyhlášce. V případě dodávky 
vyrobené energie mimo budovu se stejným postupem 
do celkové primární energie a neobnovitelné primární 
energie zahrne i energie dodaná mimo budovu a 
energie, která slouží k její výrobě. 
(2) Pro účely stanovení celkové primární energie a 
neobnovitelné primární energie pro hodnocenou budovu 
podle odstavce 1 se započitatelnost výroby energie 
omezuje následujícím způsobem: 

a) technické systémy vyrábějící energii pro její 
užití v budově nebo pro její dodávku mimo 
budovu musí být umístěny uvnitř systémové 
hranice v hodnocené budově, na hodnocené 
budově, nejdále však na pomocných 
objektech sloužících hodnocené budově, 
kterými jsou zejména přístřešky pro 
parkování, oplocení, opěrné stěny, zpevněné 
plochy nebo na bezprostředně k budově 
přiléhajících pozemcích, 

b) vyrobená energie z technických systémů 
umístěných podle písmene a) se pro 
hodnocenou budovu započte do primární 
energie pouze tehdy, pokud již nebyla 
započtena ve prospěch jiných budov, 

c) pokud jsou technické systémy umístěné podle 
písmene a) použity výlučně pro hodnocenou 
budovu, započte se do primární energie pouze 
jejich využitá výroba energie v každém 
měsíci, nejvýše však do výše příslušných 
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dílčích dodaných energií hodnocené budovy 
stanovených výpočtem podle § 4, 

d) pokud jsou technické systémy vyrábějící 
energii umístěné podle písmene a) napojeny 
na elektrizační soustavu nebo soustavu 
zásobování tepelnou energií, započte se do 
primární energie celá jejich využitá výroba 
energie v každém měsíci, nejvýše však na 
úrovni dvojnásobku celkové dodané energie 
hodnocené budovy stanovené výpočtem podle 
§ 4. 

(3) Neobnovitelná primární energie pro referenční 
budovu se vypočítá 

a) vynásobením vypočtených spotřeb energie a 
pomocných energií pro jednotlivé technické 
systémy faktory neobnovitelné primární 
energie podle typů spotřeb uvedenými v 
tabulce č. 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce a 

b) po 1. lednu 2015 snížením hodnoty 
neobnovitelné primární energie stanovené 
podle písmene a) o hodnotu uvedenou v 
tabulce č. 5 přílohy č. 1 k této vyhlášce. 

  78/2013 § 6 (1) Požadavky na energetickou náročnost nové budovy 
a budovy s téměř nulovou spotřebou energie, stanovené 
výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, 
pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti 
hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1 písm. b), c) a 
e) nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů 
energetické náročnosti pro referenční budovu. 
(2) Požadavky na energetickou náročnost při větší 
změně dokončené budovy a při jiné než větší změně 
dokončené budovy, stanovené výpočtem na nákladově 
optimální úrovni, jsou splněny, pokud 

a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti 
hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 
písm. b) a e) nejsou vyšší než referenční 
hodnoty těchto ukazatelů energetické 
náročnosti pro referenční budovu, nebo 

b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti 
hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 
písm. c) a e) nejsou vyšší než referenční 
hodnoty těchto ukazatelů energetické 
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náročnosti pro referenční budovu, nebo 
c) hodnota ukazatele energetické náročnosti 

hodnocené budovy pro všechny měněné 
stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 
3 odst. 1 písm. f) není vyšší než referenční 
hodnota tohoto ukazatele energetické 
náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 
k této vyhlášce a současně hodnota ukazatele 
energetické náročnosti hodnocené budovy 
pro všechny měněné technické systémy 
uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) není nižší 
než referenční hodnota tohoto ukazatele 
energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 3 
přílohy č. 1 k této vyhlášce. 

 
  78/2013 Příloha 1 Parametry a hodnoty referenční budovy, referenční 

hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy a 
referenční hodnoty pro měněné technické systémy 
budovy 
 

  

  78/2013 Příloha 2 Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy 
 

  

  78/2013 Příloha 3 Faktory primární energie hodnocené budovy   
Příloha II NEZÁVISLÉ KONTROLNÍ SYSTÉMY PRO 

CERTIFIKÁTY ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI A INSPEKČNÍ ZPRÁVY 

406/2000 Sb. 
 

§ 13a 
odst. 1  

Kontrolu dodržování ustanovení tohoto zákona provádí 
Státní energetická inspekce. 

PT  

  8484     
Příloha III SROVNÁVACÍ METODICKÝ RÁMEC PRO 

STANOVENÍ  NÁKLADOVĚ OPTIMÁLNÍCH 
ÚROVNÍ POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU 
NÁROČNOST BUDOV A PRVKŮ BUDOV 

406/2000 
 
 
 
 
 
78/2013 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 odst. 1 
písm. v) 
 
 
 
 
§ 1 písm. 
a) 
 
 
 
 
 
 

v) nákladově optimální úrovní stanovené požadavky na 
energetickou náročnost budov nebo jejich stavebních 
nebo technických prvků, která vede k nejnižším 
nákladům na investice v oblasti užití energií, na údržbu, 
provoz a likvidaci budov nebo jejich prvků v průběhu 
odhadovaného ekonomického životního cyklu 
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské 
unie1) a stanoví 
a) nákladově optimální úroveň požadavků na 
energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší 
změny dokončených budov, jiné než větší změny 
dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. 
května 2010 o energetické náročnosti budov. Nařízení Komise č. 

PT  
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78/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78/2013 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
§ 2 písm. 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 
 
 
 
 
 

244/2012 ze dne 16. ledna 2012, kterým se doplňuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti 
budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro výpočet 
nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou 
náročnost budov a prvků budov 
a) referenční budovou výpočtově definovaná budova 
téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti 
včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke 
světovým stranám, stínění okolní zástavbou a 
přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a 
se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými 
klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s 
referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích 
konstrukcí a technických systémů budovy 
 
(1) Ukazatele energetické náročnosti budovy jsou 

a) celková primární energie za rok, 
b) neobnovitelná primární energie za rok, 
c) celková dodaná energie za rok, 
d) dílčí dodané energie pro technické systémy 

vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti 
vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za 
rok, 

e) průměrný součinitel prostupu tepla, 
f) součinitele prostupu tepla jednotlivých 

konstrukcí na systémové hranici, 
g) účinnost technických systémů. 

(2) Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti 
hodnocené budovy a referenční budovy se stanovují 
výpočtem na základě dokumentace. V případě 
dokončených budov musí být vstupní údaje pro výpočet 
v souladu se současným stavem budovy. 
(3) Pro výpočet hodnot ukazatelů energetické 
náročnosti referenční budovy se použijí hodnoty 
parametrů budovy, stavebních prvků a konstrukcí a 
technických systémů budovy uvedené v příloze č. 1 k 
této vyhlášce a parametry typického užívání budovy. 
(4) Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných 
energií pro technické systémy vytápění, chlazení, 
větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a 
osvětlení se provede postupem podle § 4. 
(5) Výpočet celkové primární energie a neobnovitelné 
primární energie se provede postupem podle § 5. 
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(6) Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla a 
součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na 
systémové hranici se provede podle české technické 
normy pro výpočtové metody tepelné ochrany budov2). 
(7) Výpočet účinnosti technických systémů vytápění, 
chlazení, větrání, úpravy vlhkosti vzduchu, přípravy 
teplé vody a osvětlení se provede podle příslušných 
českých technických norem. 

  78/2013 § 4 (1) Dodaná energie je součtem vypočtené spotřeby 
energie a pomocné energie. Výpočet celkové dodané 
energie a dílčích dodaných energií se provede 
výpočtovou metodou s intervalem výpočtu nejvýše 
jednoho měsíce a po jednotlivých zónách. 
(2) Celková dodaná energie do budovy se stanoví 
součtem dílčích dodaných energií a vyjádří se také po 
jednotlivých energonositelích. 
(3) Dílčí dodaná energie na vytápění se stanoví jako 
součet vypočtené spotřeby energie na vytápění a 
pomocné energie na provoz technického systému pro 
vytápění podle české technické normy pro výpočet 
potřeby energie pro vytápění a chlazení3) a české 
technické normy pro tepelné soustavy v budovách4) s 
využitím hodnot typického užívání budov. 
(4) Dílčí dodaná energie na chlazení se stanoví jako 
součet vypočtené spotřeby energie na chlazení a 
pomocné energie na provoz technického systému pro 
chlazení podle české technické normy pro výpočet 
potřeby energie pro vytápění a chlazení3) s využitím 
hodnot typického užívání budov. 
(5) Dílčí dodaná energie na větrání se stanoví jako 
součet vypočtené spotřeby energie na dopravu vzduchu 
potřebného pro zajištění požadované výměny vzduchu 
ve vnitřním prostředí a pomocné energie na provoz 
technického systému pro nucené větrání podle české 
technické normy pro větrání budov5) s využitím hodnot 
typického užívání budov. 
(6) Dílčí dodaná energie na úpravu vlhkosti vzduchu se 
stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na 
úpravu vlhkosti vzduchu a pomocné energie na provoz 
technického systému pro úpravu vlhkosti vzduchu 
podle české technické normy pro větrání budov5) s 
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využitím hodnot typického užívání budov. 
(7) Dílčí dodaná energie na přípravu teplé vody se 
stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na 
přípravu teplé vody a pomocné energie na provoz 
technického systému pro přípravu teplé vody podle 
české technické normy pro tepelné soustavy v budovách 
upravující účinnost soustav pro přípravu teplé vody6) s 
využitím hodnot typického užívání budov. 
(8) Dílčí dodaná energie na osvětlení se stanoví jako 
součet vypočtené spotřeby energie na osvětlení a 
pomocné energie na provoz technického systému pro 
osvětlení podle české technické normy pro energetické 
hodnocení budov upravující energetické požadavky na 
osvětlení7) s využitím hodnot typického užívání budov. 
Pro zóny, kde o energetické náročnosti osvětlení 
rozhoduje uživatel, se použijí hodnoty platné pro 
referenční budovu. 
(9) Při výpočtu dodané energie platí dále tato pravidla: 
a) do dodané energie se nezapočítává ta část, která 
slouží k výrobě elektřiny nebo tepla, které jsou 
dodávány mimo budovu, 
b) součástí dodané energie je i v budově v technických 
systémech umístěných podle § 5 odst. 2 písm. a) 
vyrobená a využitá energie slunečního záření, energie 
větru a geotermální energie s výjimkou tepelných 
čerpadel, 
c) součástí dodané energie při využití tepelného 
čerpadla je i energie okolního prostředí. Ta se vypočte 
jako rozdíl potřeby energie, kterou tepelné čerpadlo 
dodává, a vypočtené spotřeby energie tepelného 
čerpadla. 

  78/2013 § 5 (1) Celková primární energie a neobnovitelná primární 
energie pro hodnocenou budovu se vypočítají jako 
součet součinů dodané energie, v rozdělení po 
jednotlivých energonositelích, stanovené podle § 4 a 
příslušných faktorů primární energie uvedených v 
příloze č. 3 k této vyhlášce. V případě dodávky 
vyrobené energie mimo budovu se stejným postupem 
do celkové primární energie a neobnovitelné primární 
energie zahrne i energie dodaná mimo budovu a 
energie, která slouží k její výrobě. 
(2) Pro účely stanovení celkové primární energie a 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQLOZ)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               VIII_srovnávací tabulka_406_32010L0031_vláda.doc      str. 62 z 
64   

Celex: 32010L0031 Lhůta pro 
implementaci 

9.7.2012 Úřední věstník                     L 153 Gestor MPO Zpracoval 
(jméno+datum): 

Ing. Hana Schvarczová, 15. 2. 2018 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické 
náročnosti budov 

Schválil    
(jméno+datum): 

ŘO Ing. Vladimír Sochor 15. 2. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 
 

Poznámka 
 

neobnovitelné primární energie pro hodnocenou budovu 
podle odstavce 1 se započitatelnost výroby energie 
omezuje následujícím způsobem: 
a) technické systémy vyrábějící energii pro její užití v 
budově nebo pro její dodávku mimo budovu musí být 
umístěny uvnitř systémové hranice v hodnocené 
budově, na hodnocené budově, nejdále však na 
pomocných objektech sloužících hodnocené budově, 
kterými jsou zejména přístřešky pro parkování, 
oplocení, opěrné stěny, zpevněné plochy nebo na 
bezprostředně k budově přiléhajících pozemcích, 
b) vyrobená energie z technických systémů umístěných 
podle písmene a) se pro hodnocenou budovu započte do 
primární energie pouze tehdy, pokud již nebyla 
započtena ve prospěch jiných budov, 
c) pokud jsou technické systémy umístěné podle 
písmene a) použity výlučně pro hodnocenou budovu, 
započte se do primární energie pouze jejich využitá 
výroba energie v každém měsíci, nejvýše však do výše 
příslušných dílčích dodaných energií hodnocené 
budovy stanovených výpočtem podle § 4, 
d) pokud jsou technické systémy vyrábějící energii 
umístěné podle písmene a) napojeny na elektrizační 
soustavu nebo soustavu zásobování tepelnou energií, 
započte se do primární energie celá jejich využitá 
výroba energie v každém měsíci, nejvýše však na 
úrovni dvojnásobku celkové dodané energie hodnocené 
budovy stanovené výpočtem podle § 4. 
(3) Neobnovitelná primární energie pro referenční 
budovu se vypočítá 
a) vynásobením vypočtených spotřeb energie a 
pomocných energií pro jednotlivé technické systémy 
faktory neobnovitelné primární energie podle typů 
spotřeb uvedenými v tabulce č. 4 přílohy č. 1 k této 
vyhlášce a 
b) po 1. lednu 2015 snížením hodnoty neobnovitelné 
primární energie stanovené podle písmene a) o hodnotu 
uvedenou v tabulce č. 5 přílohy č. 1 k této vyhlášce. 

  78/2013 § 6 (1) Požadavky na energetickou náročnost nové budovy 
a budovy s téměř nulovou spotřebou energie, stanovené 
výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, 
pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti 
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Celex: 32010L0031 Lhůta pro 
implementaci 

9.7.2012 Úřední věstník                     L 153 Gestor MPO Zpracoval 
(jméno+datum): 

Ing. Hana Schvarczová, 15. 2. 2018 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické 
náročnosti budov 

Schválil    
(jméno+datum): 

ŘO Ing. Vladimír Sochor 15. 2. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 
 

Poznámka 
 

hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1 písm. b), c) a 
e) nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů 
energetické náročnosti pro referenční budovu. 
(2) Požadavky na energetickou náročnost při větší 
změně dokončené budovy a při jiné než větší změně 
dokončené budovy, stanovené výpočtem na nákladově 
optimální úrovni, jsou splněny, pokud 
  
a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené 
budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a e) nejsou 
vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů 
energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo 
b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené 
budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a e) nejsou 
vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů 
energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo 
c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené 
budovy pro všechny měněné stavební prvky obálky 
budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. f) není vyšší než 
referenční hodnota tohoto ukazatele energetické 
náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této 
vyhlášce a současně hodnota ukazatele energetické 
náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné 
technické systémy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) 
není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele 
energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 
1 k této vyhlášce. 
(3) Přístavba a nástavba navyšující původní energeticky 
vztažnou plochu o více než 25 % se považuje při 
stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické 
náročnosti budovy za novou budovu. 

  78/2013 Příloha 1 Parametry a hodnoty referenční budovy, referenční 
hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy a 
referenční hodnoty pro měněné technické systémy 
budovy 
 

  

  78/2013 Příloha 2 Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy 
 

  

  78/2013 Příloha 3 Faktory primární energie hodnocené budovy   
Příloha IV 
část A 

ZRUŠENÁ SMĚRNICE A JEKÍ NÁSLEDNÉ 
ZMĚNY 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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Celex: 32010L0031 Lhůta pro 
implementaci 

9.7.2012 Úřední věstník                     L 153 Gestor MPO Zpracoval 
(jméno+datum): 

Ing. Hana Schvarczová, 15. 2. 2018 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické 
náročnosti budov 

Schválil    
(jméno+datum): 

ŘO Ing. Vladimír Sochor 15. 2. 2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., 
atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení 
* 
 

Poznámka 
 

Příloha IV 
část B 

LHŮTY PRO PROVEDENÍ DO 
VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA A 
POUŽITELNOST 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Příloha V SROVNÁVACÍ TABULKA   Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
 
 

 
 
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  406/2000 Sb. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1.1.2001 
2.  458/2000 Sb. Zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 
1.1.2001 

3.  177/2006 Sb. Zákon č. 177/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2006 
4.  393/2007 Sb. Zákon č. 393/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2008 
5.  78/2013 Sb. Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 1.4.2013 
6.  193/2013 Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů 1. 8. 2013 
7.  194/2013 Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 1.8.2013 
8.  118/2013 Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech 1.6.2013 
9.  299/2011 Sb. Zákon č. 299/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 

o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
13.11.2011 

10.  165/2012 Sb. Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 30.5.2012 
11.  318/2012 Sb. Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2013 
12.  158/2009 Sb. Zákon č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů 
4.7.2009 

13.  103/2015 Sb., Zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 1.7. 2015 
14.  230/2015 Sb., Novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 1.12.2015 

 
 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 
přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 
vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 
účinnosti 
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1. 8484 MPO Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 1. 10. 2016 30. 9. 2018 1. 1. 2019 

 
3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 
1 ČR nechalo zpracovat v souladu se směrnicí 2009/72/ES analýzu přínosů a nákladů a postupuje v souladu s touto analýzou uveřejněnou na http://www.mpo.cz/dokument106754.html 
2 Plány jsou zpracovány v Národním akčním plánu energetické účinnosti, který je uveřejněn na http://www.mpo.cz/dokument150542.html 
3 Plán zavádění chytrého měření je obsažen v Národním akčním plánu pro chytré sítě http://www.mpo.cz/dokument156514.html 
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Celex: 32017R1369 Lhůta pro implementaci 1.7.2018 Úřední věstník                     L 198 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Petr Vozka 14.6.2018 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro 

označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU 
Schválil    (jméno+datum): Vladimír Sochor 14.6.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Článek 1 odst. 1 
až 2 

1. Toto nařízení stanoví rámec pro výrobky spojené se spotřebou energie 
(dále jen „výrobky“), které jsou uváděny na trh nebo do provozu. 
Upravuje opatřování těchto výrobků štítky a poskytování 
normalizovaných informací o výrobcích týkajících se energetické 
účinnosti, spotřeby energie a dalších zdrojů během jejich používání a 
doplňujících informací o výrobcích, čímž zákazníkům umožňuje volit 
výrobky s vyšší účinností a snižovat tak svou spotřebu energie. 

2. Toto nařízení se nevztahuje na:  

a) použité výrobky, ledaže jsou dovezeny ze třetí země;  

b) dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  

Článek 2 odst. 1 
až 26 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:  
1) „výrobkem spojeným se spotřebou energie“ nebo „výrobkem“ zboží 
či systém, které mají během používání dopad na spotřebu energie a které 
jsou uváděny na trh nebo do provozu, včetně částí, které mají během 
používání dopad na spotřebu energie a které jsou uváděny na trh nebo do 
provozu pro potřeby zákazníků a jsou určeny k zabudování do výrobků;  

2) „skupinou výrobků“ skupina výrobků, které mají stejnou hlavní 
funkci; 

3) „systémem“ kombinace různého zboží, jež společně vykonává určitou 
funkci v očekávaném prostředí a jehož energetickou účinnost lze pak 
určit jako účinnost jediného subjektu; 

4) „modelem“ verze výrobku, jejíž všechny kusy výrobku mají stejné 
technické vlastnosti s významem pro štítek a informační list výrobku a 
nesou shodnou identifikační značku modelu; 

5) „identifikační značkou modelu“ kód, obvykle alfanumerický, který 
odlišuje konkrétní model výrobku od jiných modelů se stejnou 
ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele; 

6) „rovnocenným modelem“ model, který má stejné technické vlastnosti 
s významem pro štítek a stejný informační list výrobku, ale tentýž 
dodavatel jej uvádí na trh nebo do provozu jako jiný model s odlišnou 
identifikační značkou modelu; 

7) „dodáním na trh“ dodání výrobku k distribuci nebo použití na trhu 
Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně; 

8) „uvedením na trh“ první dodání výrobku na trh Unie; 

9) „uvedením do provozu“ první použití výrobku za zamýšleným 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  
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Celex: 32017R1369 Lhůta pro implementaci 1.7.2018 Úřední věstník                     L 198 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Petr Vozka 14.6.2018 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro 

označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU 
Schválil    (jméno+datum): Vladimír Sochor 14.6.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

účelem na trhu Unie; 

10) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí výrobek 
nebo dává výrobek navrhnout nebo vyrobit a tento výrobek nabízí na 
trhu pod svým jménem nebo ochrannou známkou; 

11) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená 
v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem, aby jednala jeho 
jménem při plnění konkrétních úkolů; 

12) „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která 
uvádí na trh Unie výrobek ze třetí země; 

13) „obchodníkem“ maloobchodník či jiná fyzická nebo právnická 
osoba, která v rámci své obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo 
bezplatně, nabízí ke koupi, pronájmu či koupi na splátky nebo předvádí 
výrobky zákazníkům nebo osobám provádějícím instalaci; 

14) „dodavatelem“ výrobce usazený v Unii, zplnomocněný zástupce 
výrobce neusazeného v Unii nebo dovozce, který uvádí výrobek na trh 
Unie; 

15) „prodejem na dálku“ nabízení ke koupi, pronájmu či koupi na 
splátky prostřednictvím zásilkového prodeje, katalogu, internetu, 
telemarketingu nebo jakýmkoli jiným způsobem, při němž nelze 
předpokládat, že potenciální zákazník vystavený výrobek uvidí; 

16) „zákazníkem“ fyzická nebo právnická osoba, která pro vlastní 
potřebu zakoupí, pronajme nebo obdrží výrobek, bez ohledu na to, zda 
jedná za účelem, který spadá do její obchodní, podnikatelské, řemeslné 
nebo profesní činnosti; 

17) „energetickou účinností“ poměr výstupu ve formě výkonu, služby, 
zboží nebo energie k množství vstupní energie; 

18) „harmonizovanou normou“ norma podle definice v čl. 2 odst. 1 
písm. c) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (1); 

19) „štítkem“ grafické vyobrazení v tištěné nebo elektronické podobě 
zahrnující uzavřenou stupnici používající výhradně písmena od A do G, 
přičemž každé písmeno představuje určitou třídu a každá třída odpovídá 
úsporám energie, v sedmi odlišných barvách od tmavě zelené po 
červenou, jehož účelem je informovat zákazníky o energetické účinnosti 
a spotřebě energie; patří mezi ně i štítky se změněnou stupnicí a štítky s 
menším počtem tříd a barev v souladu s čl. 11 odst. 10 a 11; 

20) „změnou stupnice“ zpřísňování požadavků na dosažení energetické 
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třídy uváděné na štítku pro konkrétní skupinu výrobků; 

21) „štítkem se změněnou stupnicí“ štítek pro konkrétní skupinu 
výrobků, pro niž byla provedena změna stupnice, a který lze odlišit od 
štítků před provedením změny stupnice při zachování toho, že všechny 
štítky vypadají a působí stejně; 

22) „informačním listem výrobku“ normalizovaný dokument v tištěné či 
elektronické podobě obsahující informace o výrobku; 

23) „technickou dokumentací“ dokumentace dostatečně umožňující 
orgánům dozoru nad trhem posoudit přesnost štítku a informačního listu 
výrobku, včetně zkušebních protokolů nebo podobných technických 
podkladů; 

24) „doplňujícími informacemi“ informace o funkčních a 
environmentálních vlastnostech výrobku stanovené v aktu v přenesené 
pravomoci; 

25) „databází výrobků“ soubor údajů o výrobcích, který je systematicky 
uspořádán a je tvořen veřejnou částí zaměřenou na spotřebitele, ve které 
jsou v elektronické podobě zpřístupněny informace o jednotlivých 
parametrech výrobku, internetovým portálem pro zpřístupnění a částí 
věnovanou souladu, s jasně stanovenými požadavky na přístupnost a 
bezpečnost; 

26) „tolerancí pro ověřování“ maximální přípustná odchylka výsledků 
měření a výpočtů ověřovacích zkoušek provedených orgány dozoru nad 
trhem nebo jejich jménem v porovnání s hodnotami deklarovaných nebo 
zveřejněných parametrů, která odráží mezilaboratorní variační odchylku. 

Článek 3 odst. 1 
až 5 

1. Dodavatel zajistí, aby všechny jednotlivé kusy výrobků uváděných na 
trh byly bezplatně opatřeny energetickými štítky a informačními listy 
výrobku v tištěné podobě s přesnými údaji v souladu s tímto nařízením a 
příslušnými akty v přenesené pravomoci.  
Jako alternativu k dodávání výrobku spolu s informačním listem 
výrobku mohou akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 3 
písm. h) stanovit, že postačuje, aby parametry těchto informačních listů 
výrobku dodavatel zanesl do databáze výrobků. Dodavatel v takovém 
případě poskytne informační list výrobku v tištěné podobě obchodníkovi 
na jeho žádost.  

Akty v přenesené pravomoci lze stanovit vytištění štítku na obalu 
výrobku. 

2. Na žádost obchodníka mu dodavatel poskytne bezplatně, neprodleně a 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  
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v každém případě do pěti pracovních dnů od uvedené žádosti štítky v 
tištěné podobě, včetně štítků se změněnou stupnicí podle čl. 11 odst. 13, 
a informační listy výrobků. 

3. Dodavatel zajistí přesnost údajů na štítcích a v informačních listech 
výrobků, které poskytuje, a vyhotoví technickou dokumentaci, jež 
umožní tuto přesnost posoudit. 

4. Jakmile je kus modelu uveden do provozu, požádá dodavatel 
zákazníka o výslovný souhlas s každou změnou, která má být na daném 
kusu provedena prostřednictvím aktualizací, jež by vedla ke zhoršení 
parametrů uvedených na štítku energetické účinnosti tohoto kusu, jak 
uvádí příslušný akt v přenesené pravomoci. Dodavatel informuje 
zákazníka o účelu aktualizace a o změnách parametrů, včetně každé 
změny třídy uvedené na štítku. Dodavatel poskytne zákazníkovi po dobu 
úměrnou průměrné životnosti výrobku možnost aktualizaci odmítnout, 
aniž by to vedlo ke ztrátě funkčnosti, jíž by bylo možné zabránit. 

5. Dodavatel neuvede na trh výrobky navržené tak, aby byla výkonnost 
modelu ve zkušebních podmínkách automaticky uzpůsobena za účelem 
dosažení lepší úrovně kteréhokoli z parametrů uvedených v příslušném 
aktu v přenesené pravomoci nebo obsažených v dokumentaci 
poskytované spolu s výrobkem. 

Článek 4 odst. 1 
až 6 

1. Od 1. ledna 2019 má dodavatel povinnost před uvedením na trh kusu 
nového modelu, na nějž se vztahuje akt v přenesené pravomoci, zadat 
informace o tomto modelu uvedené v příloze I do veřejné části databáze 
výrobků a do její části věnované souladu. 

2. V případě kusů modelů, na něž se vztahuje akt v přenesené 
pravomoci, které jsou uvedeny na trh mezi 1. srpnem 2017 a 1. lednem 
2019, zadá dodavatel do databáze výrobků informace uvedené v příloze 
I, které se těchto modelů týkají, do 30. června 2019.  

Dokud nejsou údaje zadány do databáze výrobků, zpřístupní dodavatel 
do deseti dnů od obdržení žádosti od orgánů dozoru nad trhem nebo 
Komise technickou dokumentaci v elektronické podobě pro účely 
kontroly. 

3. Dodavatel může do databáze výrobků zadat informace uvedené v 
příloze I pro modely, jejichž kusy byly uváděny na trh pouze před 1. 
srpnem 2017. 

4. Výrobek, u něhož byly provedeny změny, jež mají dopad na štítek 
nebo informační list výrobku, se považuje za nový model. Pokud již 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  
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dodavatel neuvádí na trh kusy některého modelu, uvede to v databázi. 

5. Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se nevztahují na 
soupravy ohřívačů podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 811/2013 (1), (EU) č. 812/2013 (2) a (EU) 2015/1187 (3), pokud je 
poskytování štítků k těmto soupravám výlučnou odpovědností 
obchodníka. 

6. Po uvedení posledního kusu modelu na trh uchová dodavatel 
informace týkající se tohoto modelu v části databáze výrobků věnované 
souladu po dobu patnácti let. Je-li to vhodné s ohledem na průměrnou 
životnost výrobku, lze v souladu s čl. 16 odst. 3 písm. q) stanovit kratší 
dobu uchovávání údajů. Informace uvedené ve veřejné části databáze se 
nevymazávají. 

Článek 5 odst. 1 
až 3 

1. Obchodník:  

a) u kusů modelu, na nějž se vztahuje příslušný akt v přenesené 
pravomoci, viditelným způsobem vystaví štítek poskytnutý dodavatelem 
nebo zpřístupněný v souladu s odstavcem 2, a to i při internetovém 
prodeji na dálku, a  

b) zpřístupní zákazníkům informační list výrobku, na žádost i v jeho 
fyzické podobě v místě prodeje. 

2. Pokud bez ohledu na čl. 3 odst. 1 obchodník štítek nemá, vyžádá si jej 
u dodavatele v souladu s čl. 3 odst. 2. 

3. Pokud bez ohledu na čl. 3 odst. 1 obchodník informační list výrobku 
nemá, vyžádá si jej u dodavatele v souladu s čl. 3 odst. 2, nebo pokud se 
tak rozhodne, vytiskne si jej či stáhne pro elektronické zobrazení z 
databáze výrobků, jsou-li takové funkce pro příslušný výrobek k 
dispozici. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  

Článek 6 Dodavatel a obchodník:  

a) uvádějí ve vizuálních reklamách či propagačních technických 
materiálech vztahujících se k určitému modelu v souladu s příslušným 
aktem v přenesené pravomoci třídu energetické účinnosti výrobku a 
rozpětí tříd energetické účinnosti dostupné na štítku;  

b) spolupracují s orgány dozoru nad trhem a z vlastního podnětu nebo na 
pokyn orgánů dozoru nad trhem přijímají okamžitá nápravná opatření v 
případě nesouladu s požadavky stanovenými tímto nařízením a 
příslušnými akty v přenesené pravomoci, za nějž nesou odpovědnost;  

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  
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c) u výrobků, na něž se vztahují akty v přenesené pravomoci, 
neposkytují ani nevystavují jiné štítky, značky, symboly či nápisy, které 
nesplňují požadavky tohoto nařízení a příslušných aktů v přenesené 
pravomoci, jestliže by to mohlo uvést zákazníky v omyl nebo vést k 
nejasnostem, pokud jde o spotřebu energie nebo jiných zdrojů během 
používání;  

d) u výrobků, na něž se akty v přenesené pravomoci nevztahují, 
neposkytují ani nevystavují štítky, které napodobují štítky stanovené 
tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci;  

e) u výrobků, které nejsou spojeny se spotřebou energie, neposkytují ani 
nevystavují štítky, které napodobují štítky stanovené tímto nařízením 
nebo akty v přenesené pravomoci.  

Ustanovením prvního pododstavce písm. d) nejsou dotčeny štítky 
stanovené vnitrostátním právem, ledaže se na ně vztahují akty v 
přenesené pravomoci. 

Článek 7 odst. 1 
až 3 

1. Členské státy na svém území nesmějí ztěžovat uvádění výrobků, které 
jsou v souladu s tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené 
pravomoci, na trh nebo do provozu.  

2. Pokud členské státy poskytují pobídky pro výrobek, který je uveden v 
aktu v přenesené pravomoci, zaměří tyto pobídky na dvě nejvyšší 
významně zastoupené třídy energetické účinnosti, nebo na vyšší třídy 
podle tohoto aktu v přenesené pravomoci. 

3. Členské státy zajistí, případně ve spolupráci s dodavateli a 
obchodníky, aby zavedení štítků a změny stupnice štítků provázely 
vzdělávací, informační a propagační kampaně zaměřené na označování 
energetickými štítky. Komise podpoří spolupráci a výměnu osvědčených 
postupů v souvislosti s těmito kampaněmi, včetně poskytování 
doporučení ohledně společných klíčových sdělení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  

Článek 7 odst. 4 Členské státy stanoví pravidla pro sankce a mechanismy vymáhání, 
použitelné v případě porušení tohoto nařízení a aktů v přenesené 
pravomoci a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Pravidla, která splňují požadavky článku 15 směrnice 2010/30/EU, se 
považují za vyhovující požadavkům tohoto odstavce, pokud jde o 
sankce.  

Členské státy do 1. srpna 2017 oznámí Komisi pravidla uvedená v 
prvním pododstavci, jež doposud nebyla Komisi oznámena, a 

406/2000 
ve znění 
177/2006 
299/2011 
318/2012 
183/2017 

§ 12a odst. 2 
písm. a)  

2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku 
dále tím, že 

a) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v 
§ 8 odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8 odst. 2, 

DAD  
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neprodleně Komisi oznámí i všechny jejich následné změny. 
  8484     

  406/2000 
ve znění 
299/2011 
318/2012  

§ 12a odst. 2 
písm. b) 

b) jako obchodník obchodující s výrobky spojenými se spotřebou 
energie uvedenými v § 8 odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8 
odst. 4, 

  

  8484     

  406/2000 
ve znění 
299/2011 
318/2012 

§ 12a odst. 2 
písm. c) 

c) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v 
§ 8 odst. 1 nebo jako obchodník obchodující s těmito výrobky poruší 
některou z povinností podle § 8 odst. 5, 

  

  8484     

  406/2000 
ve znění 
299/2011 
318/2012 

§ 12a odst. 2 
písm. f) 

f) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 
8 odst. 1 nesplní opatření podle § 13c odst. 2 písm. c), d) nebo e), nebo 

  

  406/2000 
ve znění 
318/2012 
310/2013 
103/2015 
183/2017 

§ 12a odst. 3 
písm. c) 

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do 

c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), k) bodu 1 
nebo 3, odstavce 1 písm. m) bodů 1, 2, 3 nebo 4 nebo odstavce 1 písm. 
o) bodu 1 nebo písm. r) nebo podle odstavce 2. 

  

  8484     
  406/2000 

ve znění 
214/2006 
103/2015 

§ 13a odst. 1  (1) Kontrolu dodržování ustanovení tohoto zákona provádí Státní 
energetická inspekce. 

  

  8484     
Článek 8 odst. 1 
až 4 

1. Na výrobky, na něž se vztahuje toto nařízení a příslušné akty v 
přenesené pravomoci, se použijí články 16 až 29 nařízení (ES) č. 
765/2008. 

2. Komise podněcuje a podporuje spolupráci a výměnu informací v 
oblasti dozoru nad trhem, týkající se označování výrobků štítky, mezi 
vnitrostátními orgány členských států, které jsou odpovědné za dozor 
nad trhem nebo za kontrolu výrobků vstupujících na trh Unie, jakož i 
mezi nimi a Komisí, mimo jiné větším zapojením skupiny pro správní 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

spolupráci v oblasti ekodesignu a označování energetickými štítky.  

Tato výměna informací se provádí i v případě, kdy z výsledků zkoušky 
vyplynulo, že výrobek splňuje toto nařízení a příslušné akty v přenesené 
pravomoci. 

3. Obecné programy pro dozor nad trhem a zvláštní programy pro 
jednotlivá odvětví, zavedené členskými státy podle článku 18 nařízení 
(ES) č. 765/2008, zahrnují opatření k zajištění účinného vymáhání 
tohoto nařízení. 

4. Komise a skupina pro správní spolupráci v oblasti ekodesignu a 
označování energetickými štítky společně vypracují pokyny pro 
prosazování tohoto nařízení, zejména pokud jde o osvědčené postupy 
pro zkoušení výrobků a sdílení informací mezi vnitrostátními orgány 
dozoru nad trhem a Komisí. 

Článek 8 odst. 5 Orgány dozoru nad trhem jsou oprávněny vymáhat od dodavatele 
náhradu nákladů na kontrolu dokumentů a fyzické zkoušení výrobků v 
případě nesouladu s tímto nařízením nebo příslušnými akty v přenesené 
pravomoci. 

406/2000 
ve znění  
131/2015 

§ 13c odst. 2 
písm. c) 

(2) Státní energetická inspekce zajišťuje dozor nad tím, zda jsou 
výrobky spojené se spotřebou energie uváděny na trh, do provozu nebo 
dále distribuovány v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem 
nebo přímo použitelnými předpisy Unie upravujícími požadavky na 
ekodesign a na energetické štítky. V této souvislosti je Státní energetická 
inspekce oprávněna 

c) provádět rozbory nebo zajistit provedení rozborů k ověření toho, zda 
výrobky spojené se spotřebou energie plní požadavky tohoto zákona 
nebo přímo použitelných předpisů Unie upravujících požadavky na 
ekodesign a na energetické štítky; provedení těchto rozborů se zajišťuje 
u příslušných orgánů nebo osob; pokud bylo rozborem zjištěno, že 
výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelných 
předpisů Unie upravujících požadavky na ekodesign a na energetické 
štítky, hradí náklady na provedení rozboru kontrolovaná osoba, 

DAD  

  8484     
Článek 9 odst. 1 Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají 

dostatečné důvody domnívat se, že výrobek, na nějž se vztahuje toto 
nařízení, představuje riziko z hlediska ochrany veřejného zájmu, na nějž 
se vztahuje toto nařízení, jako je environmentální hledisko a hledisko 
ochrany spotřebitele, provedou hodnocení, zda dotčený výrobek splňuje 
všechny požadavky týkající se označování energetickými štítky, které 
souvisejí s daným rizikem a jsou stanovené tímto nařízením nebo 
příslušnými akty v přenesené pravomoci. Dodavatelé a obchodníci za 
účelem tohoto hodnocení v nezbytné míře spolupracují s orgány dozoru 
nad trhem. 

406/2000 
ve znění  
131/2015 

§ 13c odst. 2 
písm. c) 

(2) Státní energetická inspekce zajišťuje dozor nad tím, zda jsou 
výrobky spojené se spotřebou energie uváděny na trh, do provozu nebo 
dále distribuovány v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem 
nebo přímo použitelnými předpisy Unie upravujícími požadavky na 
ekodesign a na energetické štítky. V této souvislosti je Státní energetická 
inspekce oprávněna 

c) provádět rozbory nebo zajistit provedení rozborů k ověření toho, zda 
výrobky spojené se spotřebou energie plní požadavky tohoto zákona 
nebo přímo použitelných předpisů Unie upravujících požadavky na 
ekodesign a na energetické štítky; provedení těchto rozborů se zajišťuje 

DAD  
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Poznámka 
 

u příslušných orgánů nebo osob; pokud bylo rozborem zjištěno, že 
výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelných 
předpisů Unie upravujících požadavky na ekodesign a na energetické 
štítky, hradí náklady na provedení rozboru kontrolovaná osoba, 

  8484     

Článek 9 odst. 2 Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v odstavci 1 orgány dozoru nad 
trhem zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky stanovené tímto nařízením 
nebo příslušnými akty v přenesené pravomoci, uloží neprodleně jeho 
dodavateli, nebo případně obchodníkovi, aby přijal veškerá vhodná 
nápravná opatření k uvedení dotčeného výrobku do souladu s těmito 
požadavky, nebo případně aby tento výrobek stáhl z trhu nebo z oběhu, a 
to v přiměřené lhůtě úměrné povaze rizika, kterou mohou stanovit.  

Na opatření uvedená v tomto odstavci se použije článek 21 nařízení (ES) 
č. 765/2008. 

406/2000 
ve znění  
131/2015 

§ 13c odst. 2 
písm. d) 

(2) Státní energetická inspekce zajišťuje dozor nad tím, zda jsou 
výrobky spojené se spotřebou energie uváděny na trh, do provozu nebo 
dále distribuovány v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem 
nebo přímo použitelnými předpisy Unie upravujícími požadavky na 
ekodesign a na energetické štítky. V této souvislosti je Státní energetická 
inspekce oprávněna 

d) uložit kontrolovaným osobám, aby ve stanovené lhůtě odstranily 
zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo aby 
neprodleně provedly nezbytná opatření k nápravě, 

DAD  

  406/2000 
ve znění  
131/2015 

§ 13c odst. 2 
písm. e) 

e) nařídit omezení nebo zákaz uvádění na trh, uvádění do provozu nebo 
distribuci výrobku spojeného se spotřebou energie do doby, než je 
odstraněn protiprávní stav, 

  

  406/2000 
ve znění  
131/2015 

§ 13c odst. 2 
písm. f) 

f) nařídit stažení nevyhovujícího výrobku spojeného se spotřebou 
energie z trhu; současně může Státní energetická inspekce nařídit 
zničení výrobku spojeného se spotřebou energie nebo nařídit jeho 
znehodnocení, 

  

  8484     

Článek 9 odst. 3 Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesplnění požadavků 
uvedené v odstavci 2 netýká pouze území jejich členského státu, 
informují Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o 
opatřeních, jejichž provedení uložily dodavateli nebo obchodníkovi. 

406/2000 
ve znění  
131/2015 

§ 13c odst. 2 
písm. g) 

(2) Státní energetická inspekce zajišťuje dozor nad tím, zda jsou 
výrobky spojené se spotřebou energie uváděny na trh, do provozu nebo 
dále distribuovány v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem 
nebo přímo použitelnými předpisy Unie upravujícími požadavky na 
ekodesign a na energetické štítky. V této souvislosti je Státní energetická 
inspekce oprávněna 

g) oznámit opatření přijatá podle písmen e) a f) neprodleně Evropské 
komisi a ostatním členským státům Evropské unie. 

  

  8484     

Článek 9 odst. 4 Dodavatel, nebo případně obchodník zajistí, aby byla přijata veškerá 
vhodná nápravná či omezující opatření v souladu s odstavcem 2, pokud 
jde o všechny dotčené výrobky, které dodal na trh v celé Unii. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  

Článek 9 odst. 5 Pokud dodavatel, nebo případně obchodník ve lhůtě uvedené v odstavci 406/2000 § 13c odst. 2 (2) Státní energetická inspekce zajišťuje dozor nad tím, zda jsou DAD  
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2 nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad 
trhem veškerá vhodná předběžná opatření k zákazu nebo omezení 
dostupnosti dotčeného výrobku na trhu daného členského státu nebo k 
jeho stažení z tohoto trhu nebo z oběhu. 

ve znění  
131/2015 

písm. e) výrobky spojené se spotřebou energie uváděny na trh, do provozu nebo 
dále distribuovány v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem 
nebo přímo použitelnými předpisy Unie upravujícími požadavky na 
ekodesign a na energetické štítky. V této souvislosti je Státní energetická 
inspekce oprávněna 

e) nařídit omezení nebo zákaz uvádění na trh, uvádění do provozu nebo 
distribuci výrobku spojeného se spotřebou energie do doby, než je 
odstraněn protiprávní stav, 

  8484     

  406/2000 
ve znění  
131/2015 

§ 13c odst. 2 
písm. f) 

f) nařídit stažení nevyhovujícího výrobku spojeného se spotřebou 
energie z trhu; současně může Státní energetická inspekce nařídit 
zničení výrobku spojeného se spotřebou energie nebo nařídit jeho 
znehodnocení, 

  

  8484     

Článek 9 odst. 6 Orgány dozoru nad trhem neprodleně informují Komisi a ostatní členské 
státy o opatřeních přijatých podle odstavce 5. Součástí uvedených 
informací jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména:  

a) údaje nezbytné k identifikaci nevyhovujícího výrobku;  

b) původ výrobku;  

c) povaha údajného nesouladu a související rizika;  

d) povaha a doba trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a 
stanovisko dodavatele, nebo případně obchodníka.  

Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu 
skutečnost, že výrobek nesplňuje požadavky týkající se aspektů ochrany 
veřejného zájmu stanovené v tomto nařízení, nebo zda jsou důvodem 
nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 13, na 
nichž je založen předpoklad shody. 

406/2000 
ve znění 
131/2015 

§ 13c odst. 2 
písm. g) 

(2) Státní energetická inspekce zajišťuje dozor nad tím, zda jsou 
výrobky spojené se spotřebou energie uváděny na trh, do provozu nebo 
dále distribuovány v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem 
nebo přímo použitelnými předpisy Unie upravujícími požadavky na 
ekodesign a na energetické štítky. V této souvislosti je Státní energetická 
inspekce oprávněna 

g) oznámit opatření přijatá podle písmen e) a f) neprodleně Evropské 
komisi a ostatním členským státům Evropské unie. 

DAD  

  8484     

Článek 9 odst. 7 Členské státy jiné než členský stát, který zahájil tento postup, 
neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých 
opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících údajích o nesouladu 
dotčeného výrobku, které mají k dispozici, a v případě nesouhlasu s 
oznámeným vnitrostátním opatřením o svých námitkách. 

406/2000 
ve znění  
131/2015 

§ 13c odst. 2 
písm. g) 

(2) Státní energetická inspekce zajišťuje dozor nad tím, zda jsou 
výrobky spojené se spotřebou energie uváděny na trh, do provozu nebo 
dále distribuovány v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem 
nebo přímo použitelnými předpisy Unie upravujícími požadavky na 
ekodesign a na energetické štítky. V této souvislosti je Státní energetická 
inspekce oprávněna 

DAD  
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g) oznámit opatření přijatá podle písmen e) a f) neprodleně Evropské 
komisi a ostatním členským státům Evropské unie. 

  8484     

Článek 9 odst. 8 Pokud do 60 dnů od obdržení informací uvedených v odstavci 6 žádný 
členský stát ani Komise nevznese námitku proti předběžnému opatření 
přijatému členským státem, považuje se opatření za důvodné. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  

Článek 9 odst. 9 Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným výrobkem 
neprodleně přijata vhodná omezující opatření, jako je například stažení 
dotčeného výrobku z jejich trhu. 

406/2000 
ve znění  
131/2015 

§ 13c odst. 2 
písm. e) 

(2) Státní energetická inspekce zajišťuje dozor nad tím, zda jsou 
výrobky spojené se spotřebou energie uváděny na trh, do provozu nebo 
dále distribuovány v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem 
nebo přímo použitelnými předpisy Unie upravujícími požadavky na 
ekodesign a na energetické štítky. V této souvislosti je Státní energetická 
inspekce oprávněna 

e) nařídit omezení nebo zákaz uvádění na trh, uvádění do provozu nebo 
distribuci výrobku spojeného se spotřebou energie do doby, než je 
odstraněn protiprávní stav, 

DAD  

  406/2000 
ve znění  
131/2015 

§ 13c odst. 2 
písm. f) 

f) nařídit stažení nevyhovujícího výrobku spojeného se spotřebou 
energie z trhu; současně může Státní energetická inspekce nařídit 
zničení výrobku spojeného se spotřebou energie nebo nařídit jeho 
znehodnocení, 

  

  8484     

Článek 10 odst. 1 
a 2 

1. Pokud jsou po ukončení postupu stanoveného v čl. 9 odst. 4 a 5 
vzneseny námitky proti opatření přijatému členským státem nebo pokud 
se Komise domnívá, že vnitrostátní opatření je v rozporu s právem Unie, 
zahájí Komise neprodleně konzultace s členským státem a příslušným 
dodavatelem, nebo případně obchodníkem, a provede hodnocení 
vnitrostátního opatření.  

Na základě výsledků uvedeného hodnocení rozhodne Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu, zda je vnitrostátní opatření důvodné a 
může navrhnout vhodné alternativní opatření. Tento prováděcí akt se 
přijme přezkumným postupem podle čl. 18 odst. 2. 

2. Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o něm 
neprodleně uvědomí členské státy a dotyčného dodavatele nebo 
obchodníka. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  

Článek 10 odst. 3 3. Pokud je vnitrostátní opatření považováno za důvodné, přijmou 
všechny členské státy nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl 

406/2000 
ve znění  

§ 13c odst. 2 
písm. f) 

(2) Státní energetická inspekce zajišťuje dozor nad tím, zda jsou 
výrobky spojené se spotřebou energie uváděny na trh, do provozu nebo 

DAD  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

nevyhovující výrobek stažen z jejich trhu, a informují o tom Komisi. 
Není-li vnitrostátní opatření považováno za důvodné, dotčený členský 
stát toto opatření zruší. 

131/2015 dále distribuovány v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem 
nebo přímo použitelnými předpisy Unie upravujícími požadavky na 
ekodesign a na energetické štítky. V této souvislosti je Státní energetická 
inspekce oprávněna 

f) nařídit stažení nevyhovujícího výrobku spojeného se spotřebou 
energie z trhu; současně může Státní energetická inspekce nařídit 
zničení výrobku spojeného se spotřebou energie nebo nařídit jeho 
znehodnocení, 

  406/2000 
ve znění  
131/2015 

§ 13c odst. 2 
písm. g) 

g) oznámit opatření přijatá podle písmen e) a f) neprodleně Evropské 
komisi a ostatním členským státům Evropské unie. 

  

  8484     

Článek 10 odst. 4 
a 5 

4. Pokud je vnitrostátní opatření považováno za důvodné a je-li nesoulad 
výrobku přisuzován nedostatkům v harmonizovaných normách, jak je 
uvedeno v čl. 9 odst. 6 tohoto nařízení, použije Komise postup 
stanovený v článku 11 nařízení (EU) č. 1025/2012. 

5. Nápravná či omezující opatření podle čl. 9 odst. 2, 4, 5 či 9 nebo čl. 
10 odst. 3 se vztahují na všechny kusy nevyhovujícího modelu a jemu 
rovnocenných modelů vyjma kusů, u nichž dodavatel prokáže, že 
požadavky splňují. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  

Článek 11 odst. 1 
až 13 

1. V případě skupin výrobků uvedených v odstavcích 4 a 5 Komise 
změní stupnici štítků, které byly v platnosti ke dni 1. srpna 2017, s 
výhradou odstavců 4, 5 a odstavců 8 až 12.  

Odchylně od požadavku dosažení významných úspor energie a nákladů 
podle čl. 16 odst. 3 písm. b), nelze-li změnou stupnice takových úspor 
dosáhnout, zajistí se alespoň homogenní stupnice A až G. 

2. Jestliže pro určitou skupinu výrobků neexistuje štítek ke dni 1. srpna 
2017, může Komise s výhradou odstavců 8 až 12 štítky zavést. 

3. Komise může dále změnit stupnici štítků, jejichž stupnice byla 
změněna v souladu s odstavcem 1 nebo jež byly zavedeny v souladu s 
odstavcem 2, jsou-li splněny podmínky odst. 6 písm. a) nebo b) a s 
výhradou odstavců 8 až 12. 
4. Za účelem zajištění homogenní stupnice A až G přijme Komise do 2. 
srpna 2023 akty v přenesené pravomoci podle článku 16 tohoto nařízení 
s cílem doplnit toto nařízení zavedením štítků se změněnou stupnicí A 
až G pro skupiny výrobků, na něž se vztahují akty v přenesené 
pravomoci přijaté na základě směrnice 2010/30/EU, aby mohly být 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  
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Poznámka 
 

štítky se změněnou stupnicí vystaveny v obchodech i na internetu 
osmnáct měsíců po dni vstupu aktů v přenesené pravomoci přijatých na 
základě tohoto nařízení v platnost.  
Při určování pořadí skupin výrobků, jejichž stupnice má být změněna, 
vezme Komise v úvahu podíl výrobků v nejvyšších třídách. 
5. Odchylně od odstavce 4 Komise:  
a) předloží do 2. srpna 2025 přezkumy pro skupiny výrobků, na něž se 
vztahují nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013, (EU) č. 
812/2013 a (EU) 2015/1187, za účelem změny jejich stupnice a je-li to 
vhodné, přijme do 2. srpna 2026 akty v přenesené pravomoci podle 
článku 16 tohoto nařízení s cílem doplnit toto nařízení zavedením štítků 
se změněnou stupnicí A až G.  
V každém případě musí být akty v přenesené pravomoci zavádějící 
štítky se změněnou stupnicí A až G přijaty do 2. srpna 2030;  

b) přijme do 2. listopadu 2018 akty v přenesené pravomoci podle článku 
16 tohoto nařízení s cílem doplnit toto nařízení zavedením štítků se 
změněnou stupnicí A až G pro skupiny výrobků, na něž se vztahují 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 (1), (EU) č. 
1060/2010 (2), (EU) č. 1061/2010 (3), (EU) č. 1062/2010 (4) a (EU) č. 
874/2012 (5) a směrnice 96/60/ES, aby mohly být štítky se změněnou 
stupnicí vystaveny v obchodech i na internetu dvanáct měsíců po datu 
vstupu uvedených aktů v platnost. 
6. Pokud jde o výrobky, u nichž může Komise dále změnit stupnici 
štítků v souladu s odstavcem 3, provede Komise přezkum štítku za 
účelem změny stupnice, pokud se domnívá, že:  
a) 30 % kusů modelů patřících do skupiny výrobků prodaných na trhu 
Unie spadá do nejvyšší energetické třídy A a lze očekávat další 
technologický vývoj, nebo  
b) 50 % kusů modelů patřících do skupiny výrobků prodaných na trhu 
Unie spadá do dvou nejvyšších energetických tříd A a B a lze očekávat 
další technologický vývoj. 
7. Jsou-li podmínky odst. 6 písm. a) nebo b) podle jejího odhadu 
splněny, provede Komise studii za účelem přezkumu.  
Nejsou-li uvedené podmínky pro určitou skupinu výrobků splněny do 
osmi let ode dne vstupu příslušného aktu v přenesené pravomoci v 
platnost, Komise zjistí, které případné překážky brání tomu, aby štítek 
plnil svou úlohu.  
V případě nových štítků vypracuje přípravnou studii vycházející z 
orientačního seznamu skupin výrobků uvedeného v pracovním plánu.  
Komise dokončí studii za účelem přezkumu a konzultačnímu fóru 
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předloží výsledky a případně návrh aktu v přenesené pravomoci do 36 
měsíců ode dne, k němuž odhadla, že jsou splněny podmínky odst. 6 
písm. a) nebo b). Konzultační fórum odhad a studii projedná. 

8. Při zavedení štítku nebo změně stupnice Komise zajistí, aby se v 
okamžiku zavedení štítku očekávalo, že do energetické třídy A nebudou 
spadat žádné výrobky, a aby odhadovaná doba, po jejímž uplynutí bude 
do uvedené třídy spadat většina modelů, činila nejméně deset let. 

9. Odchylně od odstavce 8 v případech, kdy se očekává rychlejší 
technologický vývoj, stanoví Komise požadavky tak, aby se v okamžiku 
zavedení štítku očekávalo, že do energetických tříd A a B nebudou 
spadat žádné výrobky. 

10. Pokud v rámci dané skupiny výrobků již není dále dovoleno uvádět 
na trh nebo do provozu modely zařazené do energetických tříd E, F nebo 
G s ohledem na prováděcí opatření týkající se ekodesignu přijaté podle 
směrnice 2009/125/ES, dotčená třída či třídy se na štítku vyznačí šedě, 
jak stanoví příslušný akt v přenesené pravomoci. Štítek se šedě 
vyznačenými třídami se použije pouze pro nové kusy výrobku uvedené 
na trh nebo do provozu. 

11. Pokud není z technických důvodů možné vymezit sedm 
energetických tříd, které odpovídají významné úspoře energie a nákladů 
z pohledu zákazníka, může štítek odchylně od čl. 2 bodu 14 obsahovat 
méně tříd. V takovém případě je zachováno barevné spektrum 
energetického štítku od tmavě zelené po červenou. 

12. Komise vykonává pravomoci a povinnosti, které jí jsou na základě 
tohoto článku svěřeny, v souladu s článkem 16. 
13. Je-li podle odstavců 1 nebo 3 změněna stupnice na štítku:  
a) dodavatel v období začínajícím čtyři měsíce přede dnem stanoveným 
v příslušném aktu v přenesené pravomoci pro počátek vystavování štítku 
se změněnou stupnicí poskytuje při uvedení výrobku na trh 
obchodníkovi jak stávající štítky, tak štítky se změněnou stupnicí a 
informační listy výrobku.  
Odchylně od prvního pododstavce tohoto písmene, pokud stávající štítek 
a štítek se změněnou stupnicí vyžadují odlišné zkoušky modelu, nemusí 
dodavatel poskytovat stávající štítek u kusů modelu uvedených na trh 
nebo do provozu během období čtyř měsíců přede dnem stanoveným v 
příslušném aktu v přenesené pravomoci pro počátek vystavování štítku 
se změněnou stupnicí, pokud před začátkem tohoto období čtyř měsíců 
nebyly uvedeny na trh nebo do provozu žádné kusy téhož modelu nebo 
rovnocenných modelů. V takovém případě nesmí obchodník tyto kusy 
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nabízet ke koupi před uvedeným dnem. Dodavatel o tom co nejdříve 
uvědomí dotčeného obchodníka, a to i v případech, kdy dotyčné kusy 
zahrnuje do svých nabídek obchodníkům;  
b) dodavatel u výrobků uvedených na trh nebo do provozu před 
začátkem zmíněného období čtyř měsíců poskytuje štítky se změněnou 
stupnicí od počátku uvedeného období na žádost obchodníka v souladu s 
čl. 3 odst. 2. Pro tyto výrobky obchodník získá štítek se změněnou 
stupnicí podle čl. 5 odst. 2.  
Odchylně od prvního pododstavce tohoto písmene:  
i) obchodník, který pro kusy ve svých zásobách není schopen získat 
štítek se změněnou stupnicí v souladu s prvním pododstavcem tohoto 
písmene, protože dodavatel ukončil svou činnost, může prodávat tyto 
kusy výhradně se štítky s nezměněnou stupnicí až po dobu devíti měsíců 
ode dne stanoveného v příslušném aktu v přenesené pravomoci pro 
počátek vystavování štítku se změněnou stupnicí, nebo 
ii) vyžadují-li štítek s nezměněnou stupnicí a štítek se změněnou stupnicí 
odlišné zkoušky modelu, je dodavatel osvobozen od povinnosti 
poskytovat štítek se změněnou stupnicí pro kusy uvedené na trh nebo do 
provozu před začátkem zmíněného období čtyř měsíců, pokud nejsou po 
začátku tohoto období čtyř měsíců uvedeny na trh nebo do provozu 
žádné kusy téhož modelu nebo rovnocenných modelů. V takovém 
případě může obchodník prodávat tyto kusy výhradně se štítkem s 
nezměněnou stupnicí až po dobu devíti měsíců ode dne stanoveného v 
příslušném aktu v přenesené pravomoci pro počátek vystavování štítku 
se změněnou stupnicí;  
c) obchodník nahradí stávající štítky u vystavených výrobků v 
obchodech i na internetu štítky se změněnou stupnicí do čtrnácti 
pracovních dnů po dni stanoveném v příslušném aktu v přenesené 
pravomoci pro počátek vystavování štítku se změněnou stupnicí. Před 
uvedeným dnem obchodník štítky se změněnou stupnicí nevystavuje.  
Odchylně od písmen a), b) a c) tohoto odstavce mohou akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 3 písm. e) stanovit zvláštní pravidla 
pro energetické štítky tištěné na obalu. 

Článek 12 odst. 1 
až 5 

1. Komise zřídí a provozuje databázi výrobků sestávající z veřejné části, 
části věnované souladu a z internetového portálu umožňujícího přístup k 
oběma těmto částem.  

Databáze výrobků nenahrazuje ani nemění odpovědnost orgánů dozoru 
nad trhem. 

2. Databáze výrobků slouží těmto účelům:  

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  
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a) podporovat orgány dozoru nad trhem při plnění jejich úkolů podle 
tohoto nařízení a příslušných aktů v přenesené pravomoci, včetně jejich 
vymáhání;  

b) poskytovat veřejnosti informace o výrobcích uváděných na trh a o 
jejich energetických štítcích a informační listy výrobků;  

c) poskytovat Komisi aktuální informace o energetické účinnosti 
výrobků pro přezkum energetických štítků. 

3. Veřejná část databáze a internetový portál obsahují informace 
stanovené v bodech 1 a 2 přílohy I, které se zpřístupní veřejnosti. 
Veřejná část databáze splňuje kritéria uvedená v odstavci 7 tohoto 
článku a funkční kritéria stanovená v bodě 4 přílohy I. 

4. Část databáze výrobků věnovaná souladu je přístupná pouze orgánům 
dozoru nad trhem a Komisi a obsahuje informace stanovené v bodě 3 
přílohy I, včetně zvláštních částí technické dokumentace uvedených v 
odstavci 5 tohoto článku. Část věnovaná souladu splňuje kritéria 
uvedená v odstavcích 7 a 8 tohoto článku a funkční kritéria stanovená v 
bodě 4 přílohy I. 

5. Povinné zvláštní části technické dokumentace, jež dodavatel zadává 
do databáze, zahrnují pouze:  

a) obecný popis modelu postačující k jeho jednoznačné a snadné 
identifikaci;  

b) odkazy na použité harmonizované normy nebo jiné použité normy 
měření;  

c) zvláštní preventivní opatření, která je třeba učinit při montáži, 
instalaci, údržbě či zkoušení modelu;  

d) naměřené technické parametry modelu;  

e) výpočty provedené u měřených parametrů;  

f) zkušební podmínky, nejsou-li dostatečně popsány v písmenu b).  

Dodavatel kromě toho může dobrovolně zadávat do databáze další části 
technické dokumentace. 

Článek 12 odst. 6 Pokud orgány dozoru nad trhem nebo Komise zjistí, že k plnění svých 
úkolů podle tohoto nařízení potřebují i údaje, které nejsou uvedeny v 
odstavci 5, nebo údaje, které nejsou k dispozici ve veřejné části 

406/2000 
ve znění  
131/2015 

§ 13c odst. 2 
písm. a) 

(2) Státní energetická inspekce zajišťuje dozor nad tím, zda jsou 
výrobky spojené se spotřebou energie uváděny na trh, do provozu nebo 
dále distribuovány v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem 

DAD  
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databáze, mohou si je od dodavatele vyžádat. nebo přímo použitelnými předpisy Unie upravujícími požadavky na 
ekodesign a na energetické štítky. V této souvislosti je Státní energetická 
inspekce oprávněna 

a) vyžádat si od kontrolovaných osob veškeré informace potřebné k 
posouzení souladu výrobků spojených se spotřebou energie s požadavky 
tohoto zákona nebo přímo použitelných předpisů Unie upravujících 
požadavky na ekodesign a na energetické štítky, 

  8484     

Článek 12 odst. 7 
až 12 

7. Databáze výrobků je zřízena v souladu s těmito kritérii:  

a) minimalizace administrativní zátěže pro dodavatele a jiné uživatele 
databáze;  

b) uživatelská vstřícnost a nákladová efektivnost, a  

c) automatické zamezení nadbytečnému registrování. 

8. Část databáze věnovaná souladu je zřízena v souladu s těmito kritérii:  

a) ochrana před nezamýšleným použitím a ochrana důvěrných informací 
prostřednictvím přísných bezpečnostních opatření;  

b) přístupová práva podle zásady „vědět jen to nejnutnější“;  

c) zpracování osobních údajů v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 a 
směrnicí 95/46/ES, v závislosti na dané situaci;  

d) omezení přístupu k údajům co do rozsahu, aby nebylo možné 
kopírovat větší soubory údajů;  

e) možnost pro dodavatele sledovat přístup k údajům jeho technické 
dokumentace. 

9. S údaji v části databáze věnované souladu se nakládá v souladu s 
rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2015/443 (1). Použijí se zejména 
zvláštní ustanovení o kybernetické bezpečnosti rozhodnutí Komise (EU, 
Euratom) 2017/46 (2) a příslušné prováděcí předpisy. Stupeň utajení 
odráží následné škody vyplývající ze zveřejnění údajů neoprávněným 
osobám. 

10. Dodavatel má právo na přístup k informacím, které do databáze 
výrobků zadal podle čl. 4 odst. 1 a 2, jakož i na jejich úpravu. Pro účely 
dozoru nad trhem se uchovává záznam o změnách, v němž jsou uvedena 
data veškerých úprav. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  
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11. Zákazníci využívající veřejnou část databáze výrobků mají možnost 
snadno zjistit nejvyšší zastoupenou energetickou třídu v každé skupině 
výrobků, a mohou tak porovnat vlastnosti modelů a zvolit energeticky 
nejúčinnější výrobky. 

12. Komisi je svěřena pravomoc stanovit prostřednictvím prováděcích 
aktů podrobnosti fungování databáze výrobků. Po konzultaci s 
konzultačním fórem stanoveným v článku 14 se tyto prováděcí akty 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 18 odst. 2. 

Článek 13 odst. 1 
až 4 

1. Po přijetí aktu v přenesené pravomoci podle článku 16 tohoto 
nařízení, který stanoví zvláštní požadavky na označování, Komise v 
souladu s nařízením (EU) č. 1025/2012 zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie odkazy na harmonizované normy, které splňují příslušné 
požadavky aktu v přenesené pravomoci týkající se měření a výpočtů. 

2. Jsou-li při posouzení shody výrobku použity takovéto harmonizované 
normy, má se za to, že model je ve shodě s příslušnými požadavky na 
měření a výpočty stanovenými v aktu v přenesené pravomoci. 

3. Harmonizované normy mají za cíl co nejvíce simulovat používání 
daného výrobku v reálných podmínkách a současně zachovávají 
standardní zkušební metodu. Zkušební metody dále zohlední související 
náklady pro průmysl a malé a střední podniky. 

4. Metody měření a výpočtů, jež tvoří součást harmonizovaných norem, 
jsou spolehlivé, přesné a reprodukovatelné a jsou v souladu s požadavky 
uvedenými v čl. 3 odst. 4 a 5. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  

Článek 14 odst. 1 
až 2  

1. Komise při výkonu svých činností podle tohoto nařízení zajistí v 
souvislosti s každým aktem v přenesené pravomoci přijatým podle 
článku 16 a každým prováděcím aktem přijatým podle čl. 12 odst. 12 
tohoto nařízení vyváženou účast zástupců členských států a 
zúčastněných stran, jichž se dotčená skupina výrobků týká, jako jsou 
výrobní odvětví včetně malých a středních podniků a řemeslníků, 
odborové organizace, velkoobchodníci, maloobchodníci, dovozci, 
skupiny zabývající se ochranou životního prostředí a organizace 
spotřebitelů. Komise za tímto účelem zřídí konzultační fórum, na jehož 
půdě se tyto strany setkávají. Konzultační fórum je spojeno s 
konzultačním fórem uvedeným v článku 18 směrnice 2009/125/ES.  

2. Pokud je to vhodné, Komise při vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci ověří provedení a obsah štítků pro konkrétní skupiny 
výrobků na reprezentativních skupinách zákazníků z Unie, aby zajistila, 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  
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že jsou pro ně tyto štítky jasně srozumitelné. 

Článek 15 Komise po konzultaci s konzultačním fórem uvedeným v článku 14 
vypracuje dlouhodobý pracovní plán a zveřejní jej. Pracovní plán 
stanoví orientační seznam skupin výrobků, které se považují za prioritní 
pro přijetí aktů v přenesené pravomoci. Pracovní plán rovněž stanoví 
plány revize a změn stupnic štítků pro skupiny výrobků v souladu s čl. 
11 odst. 4 a 5, s výjimkou změn stupnic štítků, jež byly v platnosti ke dni 
1. srpna 2017 a pro které je změna stupnice stanovena v článku 11 
tohoto nařízení.  

Komise pracovní plán pravidelně aktualizuje po konzultaci s 
konzultačním fórem. Pracovní plán může být spojen s pracovním 
plánem, který vyžaduje článek 16 směrnice 2009/125/ES, a je 
přezkoumáván každé tři roky.  

Komise informuje každý rok Evropský parlament a Radu o pokroku, 
jehož dosáhla při provádění pracovního plánu. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  

Článek 16 odst. 1 
až 5 

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 17 za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením 
podrobných požadavků týkajících se štítků pro konkrétní skupiny 
výrobků. 

2. Akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 1 stanoví skupiny 
výrobků, které splňují tato kritéria:  
a) skupina výrobků má podle posledních dostupných údajů a vzhledem k 
množství uváděnému na trh Unie významný potenciál z hlediska úspor 
energie a případně jiných zdrojů;  
b) modely s rovnocennou funkcí v rámci skupiny výrobků se výrazně 
liší v příslušných úrovních výkonnosti;  
c) se skupinou výrobků není spojen žádný významný negativní dopad, 
pokud jde o cenovou dostupnost a náklady životního cyklu;  
d) zavedení požadavků na označování energetickými štítky pro skupinu 
výrobků nemá významný negativní dopad na funkčnost výrobku během 
jeho používání. 

3. Akty v přenesené pravomoci týkající se konkrétních skupin výrobků 
stanoví zejména:  
a) definici konkrétní skupiny výrobků spadajících pod definici „výrobku 
spojeného se spotřebou energie“ uvedenou v čl. 2 bodě 1, na kterou se 
mají vztahovat podrobné požadavky týkající se označování 
energetickými štítky; 28.7.2017 L 198/17 Úřední věstník Evropské unie 
CS 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  
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b) provedení a obsah energetického štítku včetně stupnice A až G 
znázorňující spotřebu energie, přičemž provedení musí být v co nejvyšší 
míře jednotné u všech skupin výrobků a musí být ve všech případech 
srozumitelné a čitelné. Klasifikační stupně A až G odpovídají významné 
úspoře energie a nákladů a odpovídajícímu rozlišení výrobků z hlediska 
zákazníka. Stanoví rovněž, jakým způsobem jsou klasifikační stupně A 
až G, a případně spotřeba energie, uvedeny na viditelném místě štítku;  
c) případné využívání jiných zdrojů a doplňující informace týkající se 
výrobku, přičemž v takovém případě je na štítku zdůrazněna energetická 
účinnost výrobku. Doplňující informace jsou jednoznačné a nemají ve 
vztahu k zákazníkům negativní dopad na srozumitelnost a účinnost 
štítku jako celku. Musí být založeny na údajích týkajících se fyzických 
vlastností výrobku, které jsou měřitelné a ověřitelné orgány dozoru nad 
trhem; 
d) případné uvedení odkazu na energetickém štítku umožňujícího 
zákazníkům identifikovat výrobky, jež jsou energeticky inteligentní, tj. 
schopné automaticky měnit a optimalizovat svou spotřebu v reakci na 
vnější podněty (například signály ústředního domácího systému pro 
hospodaření s energií nebo zprostředkované tímto systémem, cenové 
signály, přímé kontrolní signály, místní měření) nebo poskytovat další 
služby, které zvyšují energetickou účinnost a využívání obnovitelných 
zdrojů energie, s cílem zlepšit dopad spotřeby energie na životní 
prostředí napříč celým energetickým systémem;  
e) místa, kde je energetický štítek vystaven, například zda má být 
připevněn k výrobku, aniž dojde k jeho poškození, vytištěn na obalu, 
poskytnut v elektronickém formátu nebo vystaven na internetu, s 
ohledem na požadavky čl. 3 odst. 1 a na důsledky pro zákazníky, 
dodavatele a obchodníky;  
f) případné elektronické prostředky pro označování výrobků;  
g) způsob, jakým mají být energetický štítek a informační list výrobku 
poskytnuty v případě prodeje na dálku;  
h) požadovaný obsah a případně též úpravu a další podrobnosti týkající 
se informačního listu výrobku a technické dokumentace, včetně 
možnosti zadat parametry informačního listu výrobku do databáze v 
souladu s čl. 3 odst. 1;  
i) toleranci pro ověřování, jež mají členské státy používat při ověřování 
souladu s požadavky;  
j) způsob, jakým má být ve vizuálních reklamách a propagačních 
materiálech technického charakteru zobrazena energetická třída a rozpětí 
tříd energetické účinnosti dostupné na štítku, včetně čitelnosti a 
viditelnosti;  
k) metody měření a výpočtů uvedené v článku 13, které mají být použity 
za účelem stanovení údajů na energetickém štítku a v informačním listu 
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výrobku, včetně definice indexu energetické účinnosti (EEI) či 
rovnocenného parametru;  
l) zda je u větších spotřebičů k dosažení dané energetické třídy 
vyžadována vyšší energetická účinnost;  
m) úpravu veškerých dalších odkazů uvedených na energetickém štítku, 
které zákazníkům umožňují elektronický přístup k podrobnějším 
informacím o výkonnosti výrobku, jež jsou uvedeny v informačním listu 
výrobku. Tyto odkazy mohou být upraveny do podoby internetové 
adresy, dynamického kódu QR, odkazu na štítky dostupné na internetu 
či jakékoli jiné podoby vhodné pro spotřebitele;  
n) skutečnost, kde a jakým způsobem by se energetické třídy popisující 
spotřebu energie dotčeného výrobku měly během používání zobrazovat 
na případném interaktivním displeji výrobku;  
o) datum hodnocení a případné následné revize aktu v přenesené 
pravomoci;  
p) případné rozdíly v energetické účinnosti v různých klimatických 
regionech;  
q) pokud jde o požadavky na uchovávání informací v části databáze 
věnované souladu podle čl. 4 odst. 6, uchovávání údajů po dobu kratší 
než patnáct let, případně s ohledem na průměrnou životnost výrobku. 
4. Komise přijme samostatný akt v přenesené pravomoci pro každou 
konkrétní skupinu výrobků. Pokud Komise rozhodne o harmonogramu 
přijetí aktu v přenesené pravomoci pro konkrétní skupinu výrobků, 
nepozdrží přijetí kvůli přijímání aktu v přenesené pravomoci pro jinou 
konkrétní skupinu výrobků, pokud si výjimečné okolnosti nevyžádají 
jiná opatření. 
5. Komise vede aktualizovaný soupis všech příslušných aktů v 
přenesené pravomoci, jakož i opatření, jež rozvíjejí směrnici 
2009/125/ES, včetně úplných odkazů na všechny příslušné 
harmonizované normy. 

Článek 17 odst. 1 
až 6 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za 
podmínek stanovených v tomto článku.  

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 
4 a 5 a článku 16 se Komisi svěřuje na dobu šesti let ode dne 1. srpna 
2017. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto šestiletého období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.  

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  
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Celex: 32017R1369 Lhůta pro implementaci 1.7.2018 Úřední věstník                     L 198 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Petr Vozka 14.6.2018 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro 

označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU 
Schválil    (jméno+datum): Vladimír Sochor 14.6.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

v čl. 11 odst. 4 a 5 a článku 16 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.  

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s 
odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 
zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 
2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Konzultace s odborníky z 
členských států se uskuteční po konzultaci podle článku 14.  

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 
současně Evropskému parlamentu a Radě.  

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 11 odst. 4 a 5 a článku 16 
vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před 
uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva 
měsíce. 

Článek 18 odst. 1 
až 2 

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 19 směrnice 
2009/125/ES. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 
182/2011.  

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 
182/2011. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  

Článek 19 Do 2. srpna 2025 posoudí Komise provádění tohoto nařízení a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu. V této zprávě posoudí, jak 
účinně toto nařízení a akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty 
přijaté na jeho základě umožnily zákazníkům volit účinnější výrobky, 
přičemž vezme v úvahu jeho dopady na podnikání, spotřebu energie, 
emise skleníkových plynů, činnosti v oblasti dozoru nad trhem a náklady 
spojené se zřízením a provozem databáze. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  

Článek 20 odst. 1 
až 5 

1. Směrnice 2010/30/EU se zrušuje s účinkem ode dne 1. srpna 2017.  

2. Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na toto nařízení v 
souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II. 28.7.2017 L 
198/19 Úřední věstník Evropské unie CS 

3. Pro modely, jejichž jednotlivé kusy byly uvedeny na trh nebo do 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  
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Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro 

označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU 
Schválil    (jméno+datum): Vladimír Sochor 14.6.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

provozu v souladu se směrnicí 2010/30/EU před 1. srpnem 2017, 
dodavatel po dobu pěti let od vyrobení posledního kusu zpřístupní 
elektronickou verzi technické dokumentace pro účely kontroly do deseti 
dnů od obdržení žádosti od orgánů dozoru nad trhem nebo od Komise.  

4. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle článku 10 směrnice 
2010/30/EU a směrnice 96/60/ES zůstávají v platnosti až do jejich 
zrušení aktem v přenesené pravomoci přijatým podle článku 16 tohoto 
nařízení, který se vztahuje na příslušnou skupinu výrobků. Skupiny 
výrobků, na které se vztahují akty v přenesené pravomoci přijaté podle 
článku 10 směrnice 2010/30/EU a směrnice 96/60/ES, podléhají 
povinnostem podle tohoto nařízení.  

5. Ve vztahu ke skupinám výrobků, na které se již vztahují akty v 
přenesené pravomoci přijaté podle článku 10 směrnice 2010/30/EU nebo 
směrnice 96/60/ES, se v případě, že Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci podle článku 16 tohoto nařízení, může odchylně od čl. 16 
odst. 3 písm. b) tohoto nařízení i nadále použít klasifikace energetické 
účinnosti zavedená podle směrnice 2010/30/EU, a to až do dne 
použitelnosti aktů v přenesené pravomoci, kterými se zavádějí štítky se 
změněnou stupnicí podle článku 11 tohoto nařízení. 

Článek 21 Toto nařízení vstupuje v platnost čtvrtým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.  

Použije se ode dne 1. srpna 2017.  

Odchylně od druhého pododstavce se článek 4 týkající se povinností 
dodavatelů ve vztahu k databázi výrobků použije ode dne 1. ledna 2019. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech 
členských státech.  

Ve Štrasburku dne 4. července 2017.  

Za Evropský parlament předseda A. TAJANI  

Za Radu předseda M. MAASIKAS 

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  

PŘÍLOHA I INFORMACE ZADÁVANÉ DO DATABÁZE VÝROBKŮ A 
FUNKČNÍ KRITÉRIA PRO VEŘEJNOU ČÁST DATABÁZE  
1. Informace, jež do veřejné části databáze zadává dodavatel:  
a) jméno nebo ochranná známka, adresa, kontaktní údaje a další právní 
identifikace dodavatele;  
b) identifikační značka modelu;  

  Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQLOZ)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               VIII_srovnávací tabulka_406_32017R1369_vláda.doc      str. 24 z 
25   

Celex: 32017R1369 Lhůta pro implementaci 1.7.2018 Úřední věstník                     L 198 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Petr Vozka 14.6.2018 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro 

označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU 
Schválil    (jméno+datum): Vladimír Sochor 14.6.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

c) štítek v elektronické podobě;  
d) třída (třídy) energetické účinnosti a další parametry na štítku;  
e) parametry informačního listu výrobku v elektronickém formátu.  
2. Informace, jež uvádí Komise na internetovém portálu:  
a) kontaktní údaje vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem;  
b) pracovní plán podle článku 15;  
c) zápisy z konzultačního fóra;  
d) soupis aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, přechodných 
metod měření a výpočtů a platných harmonizovaných norem.  
3. Informace, jež do části databáze věnované souladu zadává dodavatel:  
a) identifikační značka všech rovnocenných modelů, které již byly 
uvedeny na trh;  
b) technická dokumentace podle čl. 12 odst. 5. Komise poskytne odkaz 
na Informační a komunikační systém pro dozor nad trhem (ICSMS), 
který obsahuje výsledky kontrol souladu provedených členskými státy a 
přijatých předběžných opatření.  

4. Funkční kritéria pro veřejnou část databáze výrobků:  
a) pro každý model výrobku je veden zvláštní záznam;  
b) generuje jediný soubor, který umožňuje nahlédnutí, stažení i vytištění 
energetického štítku každého modelu, jakož i jazykové verze úplného 
informačního listu výrobku ve všech úředních jazycích Unie;  
c) informace musí být ve formátu umožňujícím strojové čtení, třídění a 
vyhledávání, přičemž musí dodržovat otevřené standardy pro užití třetí 
osobou a být poskytovány bezplatně;  
d) zřídí se a provozuje online asistenční služba či kontaktní místo pro 
dodavatele a portál na ně jasně odkazuje. 

PŘÍLOHA II Srovnávací tabulka   Nerelevantní z hlediska adaptace. NA  

 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  406/2000 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1.1.2001 
2.  177/2006 Zákon č. 177/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2006 
3.  299/2011 Zákon č. 299/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
13.11.2011 

4.  318/2012 Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2013 
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5.  310/2013 Zákon č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další 
související zákony  

2.10.2013 

6.  103/2015 Zákon 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 

1.7.2015 

7.  131/2015 Zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

5.6.2015 

8.  183/2017 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 1.7.2017 
 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.  8484 MPO Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2016 31.4.2018 1.1.2019 
2.  9316 MPO Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se 

spotřebou energie 
1.10.2018 1.2.2019 1.7.2019 

 
3. Poznámky  

Poř.č. Text poznámky 
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