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PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU  
1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu právního předpisu 

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů 

Předkladatel 
Spolupřed- 

kladatel  

Stanovený termín 
předložení vládě, 
v případě návrhu 

vyhlášek 
předsedovi LRV 

Předpokládaný termín 
nabytí účinnosti 

MPO - 9. 2018  7. 2019 

 

Transpozice práva EU: Číselné označení 
právních předpisů EU a jejich název 

v českém znění1 
Termín stanovený pro implementaci 

2010/31/EU směrnice Evropského 
parlamentu a rady ze dne 19. května 
2010 o energetické náročnosti budov 

2012/27/EU 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 
2017/1369 adaptace nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) ze 
dne 4. července 2017, kterým se 
stanoví rámec pro označování 
energetickými štítky a zrušuje 

směrnice 2010/30/EU 

01. 2013 
06. 2014 
08. 2017 

 

 

                                            
1 V případě, že se jedná o směrnici přijatou legislativním postupem, u které může být postupováno podle čl. 260 odst. 3 
Smlouvy o fungování EU, tato skutečnost se výslovně uvede. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQKG6)



 

 2 

2. Definice problému 
V předloženém návrhu zákona musí být řešena náprava výtky ze strany Evropské 
komise (dále jen „Komise“) vznesené ve formálním upozornění týkajícím se řízení pro 
porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie č. 2016/2131, ve 
kterém Komise namítá, že Česká republika nesplňuje některá ustanovení směrnice 
o energetické náročnosti budov. Česká republika vyjádřila souhlas s touto výtkou 
a přislíbila nápravu při nejbližší novelizaci zákona o hospodaření energií.  
Zároveň vyšlo v účinnost 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 (dále jen „nařízení“). Vstupem tohoto Nařízení 
v účinnost došlo k situaci, kdy se daná oblast řídí přímo účinným nařízením a zároveň 
je ukotvena v národním právním řádu, konkrétně v zákoně č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Z důvodu 
uvedení evropské a národní legislativy do souladu a vytvoření jasného právního 
prostředí je žádoucí zrušit ustanovení, která kopírují přímo účinné nařízení. Zároveň je 
potřebné upravit pravomoc kontrolní orgánu (Státní energetické inspekci ČR) k výkonu 
kontroly povinností nově stanovených nařízením. 

3. Cíl návrhu právního předpisu  

Česká republika se stejně jako ostatní členské státy Evropské unie zavázala ke splnění 
cílů pro zvyšování energetické účinnosti v rámci strategie Evropa 2020, Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Obecným cílem navrhované právní 
úpravy je tak realizace takových opatření, která by splnění těchto cílů podpořila, přesněji 
cíle snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990 a zvýšení podílu 
energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % a posun ke zvýšení 
energetické účinnosti o 20 %. Jako konkrétní cíle pak lze využít konkrétní ukazatele 
závazků ČR vůči EU uvedené v Národním akčním plánu energetické účinnosti z roku 
2017 (dále jen „NAPEE“). 
Navržená opatření by měla být v souladu se Směrnicemi a vést k nápravě ustanovení, 
proti kterému byla vznesena výtka ze strany Evropské komise.  
Úprava definic, precizace práv a povinností apod. by pak měla vést ke zrovnoprávnění 
subjektů, snížení administrativní zátěže, zvýšení kvality vydávaných zpráv a tím pádem 
snížení počtu správních řízení ze strany SEI. Tyto indikátory lze použít jako operativní 
cíle. 

4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

ANO   
NE  Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.  
Rozsah a povaha změn je takového charakteru, že nebyla zvažována jiná alternativa.  

5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA.  

ANO  Pro každou oblast budou hodnoceny 3 varianty řešení.  
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NE   

6. Přijetí prováděcích právních předpisů  ANO   NE     

Energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy, energetičtí specialisté.  

 

7. Dotčené subjekty 

• MPO, příp. další příslušná ministerstva; 
• Státní energetická inspekce ČR; 
• právnické osoby, speciálně pak podnikatelé, kteří nejsou malými nebo středními 

podle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici 
mikropodniků a malých a středních podniků; 

• organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace státu, krajů a obcí, 
veřejné vysoké školy; 

• vlastníci, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství 
vlastníků jednotek nevzniklo, správci domu v bytovém spoluvlastnictví, nebo jiné 
osoby odpovědná za správu domu, speciálně pak vlastníci budovy často 
navštěvované veřejností; 

• energetičtí specialisté pro zpracování energetického auditu a energetického 
posudku, zpracování průkazu, provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů 
tepelné energie, nebo provádění kontroly klimatizačních systémů; 

• osoby oprávněné provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii 
z obnovitelných zdrojů; 

• stavebníci; 
• vlastníci výrobny elektřiny nebo tepelné energie, vlastníci rozvodného tepelného 

zařízení; 
• zprostředkovatelé, nájemci nebo kupující budov/jednotek; 
• výrobci, zplnomocnění zástupci, dodavatelé, koneční uživatelé výrobků 

spojených se spotřebou energie; 
• poskytovatelé energetických služeb. 

8. Konzultace  

Pro definování problematických ustanovení zákona o hospodaření energií a navržení 
možných řešení byly vytvořeny dvě pracovní skupiny. Jedna skupina byla sestavena pro 
oblast energetického auditu. Tato skupina byla složena ze zástupců Ministerstva 
průmyslu a obchodu, Státní energetické inspekce ČR, Asociace energetických auditorů, 
Asociace energetických specialistů, společnosti Kinstellar, ČEZ ESCO. 
Druhá skupina byla vytvořena pro oblast energetických specialistů. Tato skupina byla 
složena ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Státní energetické inspekce ČR, 
Asociace energetických auditorů, Asociace energetických specialistů a České komory 
autorizovaných inženýrů. 
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Obě skupiny byly sestaveny tak, aby byli zastoupeni zejména zástupci z praxe. Podklady 
byly vytvořeny na základě praktických zkušeností při naplňování zákona o hospodaření 
energií a náklady vyčísleny na základě konkrétních realizací. 

9. Dostupná data a zdroje statistik  

      

 

10. Charakteristika specifických dopadů  

10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty  ANO     NE     

V důsledku vyhodnocení nákladů spojených s úpravou stávajícího právního předpisu 
nebyla identifikována potřeba navýšení personálních nákladů z důvodu změny počtu 
pracovních míst v rámci veřejné zprávy. Veškeré případné personální dopady spojené 
s přijetím předložené novely zákona budou zabezpečeny v rámci dosavadních 
personálních a platových limitů rozpočtu kapitoly MPO.  
S ohledem na charakter uvažovaných změn právní úpravy se nepředpokládá zásadní 
výdajový dopad na státní rozpočet, naopak existuje možnost nákladové úspory v rámci 
veřejné správy v případě prodloužení platnosti energetického auditu ze 4 na 10 let pro 
vybrané subjekty veřejné zprávy.  Případné nevyčíslené výdajové dopady na státní 
rozpočet (např. náklady SEI se zajištěním aktualizačního průběžného vzdělávání) budou 
hrazeny v rámci stanovených limitů kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu bez 
nároků na jejich dodatečné navýšení.   

10.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR  ANO     NE     

 

10.3 Dopady na podnikatelské subjekty  ANO     NE     

V oblasti povinnosti zpracovat energetický audit bude mít návrh pozitivní dopad na 
podnikatelské prostředí. Návrh výrazně zúží skupinu subjektů, podnikatelů, kteří nejsou 
malými a středními a kteří mají podle stávající právní úpravy povinnost zpracovávat 
energetický audit a v případě, že nezavedou a necertifikují systému hospodaření s 
energií podle ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií nebo 
systému environmentálního řízení podle ČSN EN ISO 14001 - Systémy 
environmentálního managementu, opakovat jeho zpracování každé 4 roky.  
Zákonem č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, vstoupila v platnost povinnost pro podnikatele, kteří 
nejsou malými nebo středními, zpracovávat energetický audit. Jedná se o transpoziční 
ustanovení směrnice o energetické účinnosti, které odkazuje při stanovení skutečnosti, 
zda se podnikatele povinnost dotýká či nikoli, na doporučení Komise 361/2003/ES ze 
dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků. Podle tohoto 
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doporučení se pro stanovení velikosti podnikatele počítá se započítáváním 
nadnárodních vazeb společností. V důsledku tohoto přístupu se podle současného 
znění dotkla tato povinnost podnikatelů, kteří z pohledu národního jsou malými nebo 
středními, ale díky vazbám na zahraniční společnosti v souladu s doporučením Komise 
361/2003/ES jsou podnikateli, kteří nejsou malými nebo středními, a tudíž musí naplnit 
povinnost podle § 9 odst. 2 zákona. Dochází tudíž k nadhodnocování velikosti 
podnikatelů, v důsledku kterého jsou energetické audity zpracovány v případech, kdy 
zpracování energetického auditu neplní svůj účel. 
Zvýšené náklady naopak budou v případě právnických osob, které nabízejí zpracování 
průkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů a energetických posudků a 
provádění kontrol provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie nebo provádění 
kontrol klimatizačních systémů, ke kterým jsou oprávněny fyzické osoby podle § 10 odst. 
1 zákona (oprávnění energetického specialisty k vybraným činnostem). Tyto společnosti 
budou mít povinnost být oprávněny k výkonu těchto činností v případě, že budou mít i 
nadále zájem tyto služby nabízet. Podání žádostí je zpoplatněno podle zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 1000 Kč/činnost 
energetického specialisty. Na základě průzkumu trhu lze předpokládat, že se tato 
povinnost dotkne cca 500 společností. Cílem této úpravy je dosáhnout rovných pravidel 
na trhu a zkvalitnění poskytovaný služeb energetických specialistů.      

10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)  ANO     NE     

V oblasti povinnosti zpracovat energetický audit bude mít návrh pozitivní dopad rovněž 
na územní samosprávné celky. Návrh výrazně zúží skupinu subjektů, kteří nejsou 
malými a středními, a kteří mají podle stávající právní úpravy povinnost zpracovávat 
energetický audit, viz výše. Tato povinnost se dotýká rovněž subjektů, které jsou 
zřizovány krajem nebo obcí a tyto financují jejich rozpočty. Nejčastěji se to dotýká 
příspěvkových organizací krajů a obcí. Zároveň existuje i možnost pozitivního dopadu 
na samosprávní celky v případě prodloužení platnosti energetického auditu ze 4 na 10 
let.      

10.5 Sociální dopady   ANO     NE     

 

10.6 Dopady na spotřebitele   ANO     NE     

 

10.7 Dopady na životní prostředí  ANO     NE     

Zákon dává legislativní rámec pro zvyšování energetické účinnosti, v důsledku kterého 
dochází ke snižování spotřeby energie a tedy i primárních energetických zdrojů a 
snižování emisí skleníkových plynů. Předkládané změny nepřinášejí v tomto smyslu 
žádné změny, naopak cílem je podpora tohoto legislativního rámce.. 

10.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace  ANO     NE     
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10.9 Dopady na výkon státní statistické služby  ANO     NE     

 

 

11. Kontakty na zpracovatele 
 Hana Schvarczová, vedoucí oddělení hospodaření s energií / 41300, 224 853 

463, schvarczova@mpo.cz  
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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
(dokument RIA) k návrhu zákona, kterým se mění zákon 

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů 
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1 Důvod předložení a cíle 
1.1. Název  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Návrh“). 

1.2. Definice problému  
1.2.1. Popis současného stavu 
Efektivní hospodaření s energií, snížení spotřeby a zamezení nehospodárného 
nakládání s energií má v dnešní době stále větší význam. Efekt zvyšování 
energetické účinnosti je spojován s ekonomickým růstem a zvýšením 
konkurenceschopnosti ekonomik. Snížení spotřeby energie uvolňuje provozní 
prostředky pro jinou ekonomickou aktivitu. Dále jsou opatření v oblasti 
energetické účinnosti uznávána jako prostředek k dosažení udržitelných 
dodávek energie, snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení bezpečnosti 
dodávek a snížení výdajů za jejich dovoz.  

V rámci EU je energetické účinnosti a kontinuálnímu snižování konečné/primární 
spotřeby energie věnována velká pozornost. V roce 2007 byl stanoven cíl snížit 
roční spotřebu energie v EU o 20 % do roku 2020, v roce 2014 pak Evropská 
rada stanovila další cíl snížit spotřebu do roku 2030 (vzhledem ke spotřebě v roce 
2007) minimálně o 27 %. Přestože v EU bylo v posledních letech dosaženo 
snížení spotřeby, podle zprávy EEFIG2 investice do projektů zvyšujících 
energetickou účinnost stále nedosahují takové úrovně, aby byl plně využit 
ekonomický potenciál – stále zde existuje velký prostor pro nákladově efektivní 
investice do projektů snižujících energetickou náročnost. Podle Hodnocení 
dopadů Směrnice o energetické náročnosti budov3 jsou problémem především 
tržní a regulatorní selhání, která zapříčinila nerealizování velkého množství 
projektů ke zvýšení energetické účinnosti (především v oblasti budov). 

Důležitost vysoké energetické účinnosti, pozitivní vliv na ekonomiku 
a konkurenceschopnost i společenské dopady stejně jako požadavky EU v této 
oblasti uznává i Česká republika. Největší podíl na energetické náročnosti 
hospodářství v sektorovém členění představují v české ekonomice sektory 
průmyslu a dopravy. Zatímco energetická náročnost průmyslu se stabilně 
dlouhodobě snižovala, energetická náročnost v dopravě spíše rostla nebo 
kolísala4.  

Ke zvyšování energetické efektivity v ČR jsou dlouhodobě aktivně využívány 
regulatorní či ekonomické nástroje a osvěta. V rámci ekonomických nástrojů jsou 

                                            
2https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report%20EEFIG%20v%209.1%2024022015%20clean%20FINA

L%20sent.pdf  
3 http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_impact_assessment_part1_v3.pdf 

4 http://www.mpo.cz/assets/dokumenty/50711/63238/651838/priloha004.pdf 
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využívány jak národní prostředky, tak i zdroje ze strukturálních fondů. Tyto 
nástroje podpory jsou cíleny na domácnosti (např. programy Zelená úsporám, 
program Panel – regenerace panelových domů apod.), průmysl (např. OPPI, 
OPPIK) i sektor veřejné správy (např. OPŽP, EFEKT).  

Výše vnitrostátního orientačního cíle energetické účinnosti ČR je stanovena na 
úrovni 1 060 PJ, tj. 25,315 Mtoe konečné spotřeby energie. Odhad vnitrostátního 
cíle vyjádřeného ve spotřebě primární energie byl určen ve výši 1 855 PJ, tj. 
44,305 Mtoe na základě koeficientu primární energie 1,755.  

Kromě výše uvedeného orientačního cíle pro Českou republiku vyplývají ze 
směrnice o energetické účinnosti jiné, závazné cíle. Zejména se jedná o závazek 
podle čl. 7 směrnice o energetické účinnosti dosáhnout do roku 2020 kumulativní 
úspory energie, která odpovídá každoročnímu snížení konečné spotřeby o 1,5 
%. Cíl České republiky dle čl. 7 směrnice je podle NAPEE stanoven ve výši 51,10 
PJ (14,20 TWh) nových úspor energie, tj. celkem 204,39 PJ (56,78 TWh) 
kumulovaných úspor energie do roku 2020. Podle „Zprávy o stavu dosahování 
národních cílů v oblasti energetické účinnosti“6 z února 2017 se nepodařilo 
naplnit plánovaný cíl úspor již v období 2014 – 2016, kdy byl tento cíl splněn 
pouze z 64 % (namísto 10,8 PJ dosáhly úspory v této oblasti necelých 7 PJ). 
Jako hlavní důvod bylo identifikováno nedostatečné čerpání prostředků 
z dotačních programů zaměřených na energetické úspory (např. OPPIK, IROP, 
Zelená úsporám). 

Návrh zákona reflektuje tuto situaci. Jednak řeší potřebu správné implementace 
evropských směrnic do právního řádu ČR, kterou Evropská komise vyhodnotila 
jako nedostatečnou. Jednak se snaží napravit nedostatky stávajícího 
legislativního nástroje a vytvořit takové právní prostředí v oblasti energetické 
účinnosti, které umožní a podpoří dosažení výše uvedených hodnot (viz dále). 

1.2.2. Definice problému 
V předloženém návrhu zákona musí být řešena náprava výtky ze strany 
Evropské komise (dále jen „Komise“) vznesené ve formálním upozornění 
týkajícím se řízení pro porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování 
Evropské unie č. 2016/2131, ve kterém Komise namítá, že Česká republika 
nesplňuje některá ustanovení směrnice o energetické náročnosti budov. Česká 
republika vyjádřila souhlas s touto výtkou a přislíbila nápravu při nejbližší 
novelizaci zákona o hospodaření energií.  

                                            
5 Koeficient byl určen na základě vývoje koeficientu primární energie z let 2010 – 2015 s předpokladem zvyšující se účinnosti 

přeměny energie. 
6http://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-se-seznamila-se-stavem-dosahovanych-narodnich-cilu-v-

oblasti-energeticke-ucinnosti--226383/ 
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Zároveň vešlo v účinnost 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 (dále jen „nařízení“). 
Vstupem tohoto nařízení v účinnost došlo k situaci, kdy se daná oblast řídí přímo 
účinným nařízením a zároveň je ukotvena v národním právním řádu, konkrétně 
v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon“). Z důvodu uvedení evropské a národní legislativy do souladu 
a vytvoření jasného právního prostředí je žádoucí zrušit ustanovení, která 
kopírují přímo účinné nařízení. Zároveň je potřebné upravit pravomoc kontrolní 
orgánu (Státní energetické inspekci ČR) k výkonu kontroly povinností nově 
stanovených nařízením. 

V únoru 2017 se vláda seznámila se Zprávou o stavu dosahování národních cílů 
v oblasti energetické účinnosti, kterou předložilo Ministerstvo průmyslu 
a obchodu. Zpráva upozornila na stěžejní problémy při plnění závazků ČR 
v oblasti povinného zvyšování energetické účinnosti a potřebu otevřít diskuzi 
o možných nápravných opatřeních. Z  analýzy plnění závazku provedené k 30. 
3. 2017 vyplývá, že plánovaný cíl úspor dle NAPEE z roku 2016 byl za období 
2014 - 2016 splněn na 157 %. Za období 2014-2016 bylo dosaženo 17,04 PJ 
nových úspor energie. V důsledku přijetí dodatečných opatření v průmyslu vznikl 
přebytek ročních úspor na úrovni 6,2 PJ. V plnění závazku ročních úspor energie 
vznikl v důsledku nízkého plnění závazku v letech 2014 a 2015 schodek ve výši 
4,86 PJ. Tento schodek představuje schodek v plnění kumulovaných úspor za 
období 2014 – 2016 na úrovni 23 PJ. Tento deficit bude nutné dohnat 
zintenzívněním plnění závazku v nadcházejícím období 2017 – 2020. 

V neposlední řadě v rámci konzultací s dotčenými subjekty byly identifikovány 
následující bariéry zvyšování energetické účinnosti a problémy v aplikační praxi. 
Lze je rozdělit do několika věcných skupin: 

1) definice (§ 2): mírné nedostatky ve znění současného zákona, které 
mohou snižovat právní jistotu z důvodu ne zcela přesných definic či 
indukovat neodůvodněné administrativní náklady a nesoulad terminologie 
s jinými právními akty (NOZ, EZ, ZZVZ, SŘ) příp. odstranění vazby na jiné 
zákony tam, kde se to jeví jako nevhodné (změna dokončené stavby); 

2) územní energetické koncepce (§ 4): nejistota z pohledu krajů a obcí 
(které územní energetickou koncepci nemusí, ale mohou zpracovat), 
jakým způsobem by měla být územní energetická koncepce uplatňována, 
nevěděly, jak řešit, na co by se měla zpráva o uplatňování územní 
energetické koncepce zaměřit, aby obsahovala všechno, posoudit, zda 
měnit nebo ne; 

3) Státní program na podporu úspor energie (§ 5): úprava znění dle 
nových podmínek Státního programu na podporu úspor energie (původní 
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programová dokumentace z roku 2002, aktuální znění programové 
dokumentace schváleno v roce 2017). Původně měl program velký 
rozpočet (300 mil. Kč) s podporou investičních akcí v oblasti OZE. V roce 
2007 začalo docházet ke každoročnímu snižování rozpočtu programu až 
na 30 mil. Kč, a tudíž byla podpora směrována zejména do neinvestičních 
aktivit. Finanční podpora investičních aktivit byla významně snížena a lze 
říci, že se stala pouze doplňkovou. Nyní se nová programová 
dokumentace zaměřuje především na zvýšení účinnosti v reakci na 
zaměření a souladu se směrnicí, aby docházelo k naplňování cíle 
energetické účinnosti podle čl. 7 směrnice o energetické účinnosti (Komise 
neumožňuje započítat úspory z výměny zdroje za OZE, pokud nedochází 
ke zvýšení energetické účinnosti); 

4) účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie (§ 6): potřeba reflexe 
specifik projektů ekologizace; 

– snižování energetické náročnosti budov, průkaz energetické 
náročnosti (§ 7 a § 7a): 

5) problém přiřazení odpovědnosti za plnění vybraných povinností 
stanovených zákonem v případě neexistence SVJ; 

6) problém obtížné prokazatelnosti neobjektivního, nepravdivého 
a neúplného zpracování zprávy o kontrole provozovaných kotlů 
a příslušných rozvodů tepelné energie, průkazu energetické náročnosti, 
energetického auditu a energetického posudku;  

7) povinnou součástí průkazu energetické náročnosti je doporučení 
energetického specialisty – toto ustanovení je například pro pasivní domy 
kontraproduktivní, doporučení je smysluplné jen tam, kde existuje 
významnější potenciál pro úsporu energií; 

8) SEI jako kontrolní orgán této povinnosti se často v praxi setkává s tím, že 
zprostředkovatel prodeje/pronájmu budovy/jednotky uvede klasifikační 
třídu, která však nemusí odpovídat průkazu ENB, aby tím zlepšil validitu 
nemovitosti; zprostředkovatelé se pak mohou vymlouvat na prodávajícího, 
že jim předal grafickou část průkazu s touto třídou; jelikož však nemá 
povinnost uchovávat předanou grafickou část průkazu, nelze mu toto 
dokázat; 

9) energetický audit (§ 9): existuje silná právní nejistota ohledně toho, kdo, 
na co a jakým způsobem provádí energetický audit; navíc z hlediska 
velkého počtu povinných subjektů generuje současné znění Zákona 
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vysokou administrativní zátěž; SEI má problém s identifikací subjektů, 
které mají povinnost plnit; a v neposlední řadě je zde otázka efektivnosti 
vynakládání veřejných prostředků na časté energetické audity u veřejných 
subjektů; 

– energetičtí specialisté (§ 10 - § 10c): 

10)  nízká kvalita zpracovávaných zpráv a problém chybějící odpovědnosti 
u OSVČ, které si založí společnost s ručením omezeným a své služby 
poskytují přes tuto firmu; nerovné podmínky podnikání pro FO a PO; 

11)  vysoká administrativní zátěž v oblasti průběžného vzdělávání a odlišnost 
systému od jiných profesí – dle výsledků konzultací není opakované 
přezkušování ze znalostí předpisů zárukou růstu vzdělanosti 
energetických specialistů, neumožňuje doplňování vzdělání podle 
individuálních potřeb a je v rozporu se způsobem vzdělávání zpracovatelů 
projektové dokumentace, lékařů, řidičů; zároveň stávající systém 
konzervuje dosaženou odbornost energetických specialistů. 

Problémy jednotlivých věcných okruhů budou dále detailněji rozebrány 
v příslušných kapitolách části 2 – 3 Návrh variant řešení, vyhodnocení nákladů 
a přínosů - hodnocení dopadů opatření jednotlivých věcně souvisejících okruhů. 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  
1.3.1. Evropská legislativa 
Směrnice o energetické účinnosti zavádí společný rámec opatření na podporu 
energetické účinnosti v EU s cílem zajistit do roku 2020 splnění cíle EU 20% 
zvýšení energetické účinnosti a vytvoření podmínek pro další zvyšování 
energetické účinnosti i po tomto datu. Směrnice o energetické účinnosti stanoví 
pravidla zaměřená na odstranění překážek na trhu s energií a překonání 
některých nedokonalostí trhu, jež brání zvýšení účinnosti při dodávkách 
a využívání energie. 

Směrnice o energetické účinnosti nahrazuje od 5. června 2014 (transpoziční 
termín) Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 16. 
prosince 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických 
službách (dále jen „Směrnice 2006/32/ES“) 

Směrnice 2006/32/ES obsahuje dvě oblasti působnosti. První je zaměřená na 
poskytovatele energetických služeb, distributory energie, provozovatele 
distribučních soustav a maloobchodní prodejce energie, druhá pak na konečné 
zákazníky. 

Tyto oblasti působnosti zachovává i směrnice o energetické účinnosti, jsou však 
dále rozšiřovány a podrobněji popsány. Vzhledem k širokému zaměření nové 
směrnice napříč všemi sektory energetické účinnosti, jsou dále tyto dvě oblasti 
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doplněny o další. Jedná se hlavně o posílení příkladné úlohy ústředních vládních 
institucí a státu samotného. 

Část opatření plynoucí ze směrnice 2006/32/ES byla implementována do zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích. Proto i rozšíření požadavků podle směrnice 
o energetické účinnosti je přeneseno do energetického zákona. 

Dále směrnice o energetické účinnosti nahrazuje směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované 
výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním 
trhu s energií.  

Rušená směrnice popisuje opatření ke zvýšení energetické účinnosti a zlepšení 
bezpečnosti zásobování vytvořením rámce pro podporu a rozvoj vysoce účinné 
kombinované výroby tepla a elektřiny na základě poptávky po užitečném teple 
a úspor primární energie na vnitřním trhu s energií s přihlédnutím ke klimatickým 
a hospodářským podmínkám okolnostem dané země. Požadavky plynoucí 
z transpozice této směrnice jsou zapracovány do zákona č. 165/2012 Sb., 
o podporovaných zdrojích energie. 

Směrnice o energetické náročnosti budov je dalším nástrojem na zvyšování 
energetické účinnosti. Tato směrnice se zaměřuje na snižování energetické 
náročnosti budov a prosazování výstavby v nízkoenergetickém standardu. Jedná 
se o druhou směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD II), která 
přepracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. 
prosince 2002 o energetické náročnosti budov.  

Budovy mají vliv na dlouhodobou spotřebu energie. Z tohoto důvodu směrnice 
o energetické náročnosti budov stanovuje požadavky pro nové a stávající 
budovy, které jsou předmětem větší renovace, na plnění minimálních požadavků 
na energetickou náročnost.  

Směrnice o energetické náročnosti budov obsahuje termíny, které jsou pro 
členské státy závazné a které mají za cíl zavádění nízkoenergetické výstavby 
a realizaci energeticky efektivních renovací. Směrnice o energetické náročnosti 
budov stanovuje povinnost výstavby tzv. budov s téměř nulovou spotřebou 
energie od 31. 12. 2018 v případě budov užívaných a vlastněných orgány veřejné 
moci, respektive od 31. 12. 2020 v případě ostatních budov.  

Směrnice o energetické náročnosti budov zavádí tzv. nákladově optimální 
úroveň, čímž je kladen zároveň důraz na ekonomickou stránku renovací 
a výstavby. Podklady pro výpočet nákladově optimální úrovně, tzv. srovnávací 
rámec, stanoví Evropská komise, ale konkrétní výpočty si provádí každý členský 
stát sám.  

Dále směrnice o energetické náročnosti budov stanovuje, kdy je povinnost 
zpracovávat průkaz energetické náročnosti a v jakých případech je nutné 
zpracovaný průkaz energetické náročnosti uveřejňovat. V případě veřejných 
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budov se pro zpracování a vyvěšení průkazu na viditelném místě stává limitní 
hodnotou 500 m2 podlahové plochy. Od 9. 7. 2015 je tato hodnota dále snížena 
na 250 m2.  

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 byla 
dne 1. srpna 2017 nahrazena Nařízením. To v zásadě zachovává tutéž oblast 
působnosti jako směrnice 2010/30/EU a s ohledem na technologický pokrok 
stanovuje rámec pro označování energetickými štítky. Nařízení oproti směrnici 
zajišťuje vyšší míru harmonizace v celé EU, což snižuje náklady pro výrobce, 
zaručuje rovné podmínky a volný pohyb výrobků na vnitřním trhu EU. Výrobky 
spojené se spotřebou energie mají během používaní významný přímý nebo 
nepřímý dopad na spotřebu energie. Cílem označování těchto výrobků štítky je 
informovat konečné uživatele o spotřebě energie a případně jiných hlavních 
zdrojů během používání, aby měl konečný uživatel možnost volby výrobků 
s vyšší účinností. 

1.3.2. Česká legislativa 
Výše uvedené směrnice jsou transponovány zejména v zákoně č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o hospodaření energií“). Poslední novela zákona o hospodaření energií proběhla 
v roce 2015 zákonem č. 103/2015 Sb. Cílem této novely byla transpozice 
směrnice o energetické účinnosti, která nahradila původní směrnici 2006/32/ES. 
Úprava se týkala větší části zákona o hospodaření energií včetně přidání nových 
paragrafů. Do oblastí energetického štítkování a ekodesignu řešeného 
v ustanovení § 8 zákona o hospodaření energií, které byly řešeny novelou v roce 
2011, která transponovala směrnici 2010/30/EU a směrnici 2009/125/ES, nebylo 
zasahováno vůbec. Poslední dvě zmiňované oblasti jsou upraveny 
v předkládaném návrhu zákona z důvodu změny této oblasti na úrovni 
evropského práva. Předkládaný návrh zákona dále precizuje zejména 
ustanovení zákona č.103/2015 Sb. (transpoziční ustanovení) a oblast činnosti 
energetických specialistů. 

Směrnice o energetické účinnosti byla dále transponována i do dalších 
energetických zákonů, konkrétně zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), a to zákonem č. 131/2015 Sb. kterým se 
mění energetický zákon a další související zákony a zákona č. 165/2012 Sb., 
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. 

1.4. Identifikace dotčených subjektů  
Návrh právní úpravy se dotkne především níže uvedených skupin a institucí:  

• MPO, příp. další příslušná ministerstva; 
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• Státní energetická inspekce ČR; 

• právnické osoby, speciálně pak podnikatelé, kteří nejsou malými nebo 
středními podle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 
o definici mikropodniků a malých a středních podniků; 

• organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové organizace státu, krajů 
a obcí, veřejné vysoké školy; 

• vlastníci, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství 
vlastníků jednotek nevzniklo, správci domu v bytovém spoluvlastnictví, 
nebo jiné osoby odpovědná za správu domu, speciálně pak vlastníci 
budovy často navštěvované veřejností; 

• energetičtí specialisté pro zpracování energetického auditu 
a energetického posudku, zpracování průkazu, provádění kontroly 
provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo provádění kontroly 
klimatizačních systémů; 

• osoby oprávněné provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících 
energii z obnovitelných zdrojů; 

• stavebníci; 

• vlastníci výrobny elektřiny nebo tepelné energie, vlastníci rozvodného 
tepelného zařízení; 

• zprostředkovatelé, nájemci nebo kupující budov/jednotek; 

• výrobci, zplnomocnění zástupci, dodavatelé, koneční uživatelé výrobků 
spojených se spotřebou energie; 

• poskytovatelé energetických služeb. 

1.5. Popis cílového stavu  
Jak bylo uvedeno v úvodní kapitole RIA, Česká republika stejně jako ostatní 
členské státy Evropské unie přispívá k plnění cíle pro zvyšování energetické 
účinnosti v rámci strategie Unie pro zaměstnanost a inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění. Obecným cílem navrhované právní úpravy je tak realizace 
takových opatření, která by splnění těchto cílů podpořila. Jako konkrétní cíle pak 
lze využít konkrétní ukazatele závazků ČR vůči EU. 

Vývoj tohoto ukazatele doporučujeme vedle ostatních ukazatelů uvedených 
v kapitole 6. Přezkum účinnosti regulace průběžně vyhodnocovat tak, aby bylo 
možné sledovat efektivnost přijatých opatření.  
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Navržená opatření by měla být v souladu se směrnicemi o energetické účinnosti 
a vést k nápravě ustanovení, proti kterému byla vznesena výtka ze strany 
Evropské komise.  

Úprava definic, precizace práv a povinností apod. by pak měla vést ke 
zrovnoprávnění subjektů, snížení administrativní zátěže, zvýšení kvality 
vydávaných zpráv a tím pádem snížení počtu správních řízení ze strany SEI. 
Tyto indikátory lze použít jako operativní cíle. 

1.6. Zhodnocení rizik 
Největší riziko je spojené s probíhajícím řízením pro porušení povinnosti podle 
čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie č. 2016/2131, které je proti ČR 
vedeno kvůli nesplnění některých ustanovení směrnice o energetické náročnosti 
budov. Česká republika v tomto směru již připustila pochybení a přislíbila ve 
svých vyjádřeních nápravu. V případě, že by tak neučinila, vystavuje se riziku, že 
bude celá věc postoupena Soudnímu dvoru EU. Pokud by Soudní dvůr shledal 
nesplnění povinností, bude ČR povinna přijmout opatření vyplývající z rozsudku 
Soudního dvora. Pokud by ČR rozsudku nevyhověla a stanovená opatření 
nepřijala, může Soudní dvůr uložit zaplacení paušálu nebo penále v řádech 
milionů eur. Výše pokuty a penále závisí na délce doby, po kterou členský stát 
neplnil povinnost vyplývající pro něj z komunitárního práva, závažnosti porušení 
povinnosti a tzv. národním faktoru – ekonomických a politických okolností 
případu. Minimální výše paušální pokuty je v případě ČR 1 773 000 EUR. Avšak 
tato částka se ještě násobí koeficientem závažnosti. Minimální výše penále pro 
ČR je 2 500 EUR denně do té doby, než ČR zjedná nápravu stavu věci. Avšak 
i tato částka se násobí, a to koeficientem závažnosti a délkou trvání porušení. 

Další riziko je spojeno s neúčelným plýtváním prostředků soukromých subjektů, 
které  kvůli majetkovým vazbám na zahraniční podniky mají stanovenou 
povinnost zpracovat energetický audit. Tito podnikatelé často nedosahují 
významné velikosti na území České republiky, při které je zpracování 
energetického auditu smysluplné a věcně správné.   

V oblasti energetických specialistů je riziko spojené s využitím legislativní 
mezery, které může vést k účelovému zakládání společností s ručením 
omezeným fyzickými osobami, které jsou držiteli oprávnění energetického 
specialisty a které zároveň vykonávají činnosti jednatele takto zakládaných 
společností. V takovém případě je problematické s ohledem na správní lhůty 
a současný legislativní rámec takovéto osoby sankcionovat v případech zjištění 
porušení zákona.  

Dalším rizikem je i zachování současného stavu v oblasti kvality zpracování 
průkazů, která je napříč spektrem zpracovatelů velice rozdílná. Tvorba 
nekvalitních dokumentů zpracovaných energetickými specialisty může vést 
k pomalejšímu reálnému snížení konečné spotřeby. Významný a nevratný dopad 
by se projevil v oblasti nové výstavby a větších změnách dokončených budov, 
kdy by v důsledku nekvalitně zpracovaných průkazů energetické náročnosti 
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budov mohlo docházet k výstavbě, která by nesplňovala požadavky na 
energetickou náročnost.  

Bez úpravy v oblasti udělování oprávnění energetického specialisty a povinností 
k výkonu této činnosti a nastavení jasných a transparentních pravidel 
a administrace (požadavků na udělení oprávnění, přehledně definovaných 
okruhů pro ústní část odborné zkoušky, dostatečného počtu členů zkušební 
komise, zpřesnění požadavků vznesených na energetické specialisty při 
kontrole) se otevírá prostor pro korupční jednání. 

 

2 - 3 Návrh variant řešení, vyhodnocení nákladů a přínosů - 
hodnocení dopadů opatření jednotlivých věcně souvisejících 
okruhů 

 

A. Zpřesnění vybraných definic 
Potřeba zpřesnění vybraných definic vyplynula z konzultací s dotčenými subjekty 
a reflektuje jednak problémy v aplikační praxi, jednak nezbytnost dokončit 
implementaci směrnic uvedených v kapitole 1.3.1. Následující text bude hodnotit 
pouze nejvýznamnější změny ve znění zákona o hospodaření energií, které 
mohou mít věcný dopad na fungování současného systému. 

Popis současného stavu a definice problému:  
Energetické hospodářství a jeho ucelená část 

Dle odborníků je současná definice v Zákoně neuchopitelná: 

„…energetickým hospodářstvím soubor technických zařízení a budov sloužících 
k nakládání s energií,..“ 

Hlavním problémem současné definice je nezahrnutí technologických procesů, 
a dále pak spojka a, která vede k zavádějícímu výkladu, že např. technologické 
linky nespojené s budovou (např. betonárky) energetickým hospodářstvím 
nejsou a tudíž nemusí plnit povinnosti stanovené zákonem pro energetická 
hospodářství. Nejasná definice způsobuje problém i předkladateli zákona, který 
může jen obtížně vydávat výkladová stanoviska k termínu energetické 
hospodářství. 

Hlavním cílem Návrhu, jak bylo uvedeno výše, je plnění cílů ČR v oblasti 
energetických úspor a uvedení české legislativy nejen do formálního, ale 
i věcného souladu. Směrnice o energetické účinnosti zavádí společný rámec 
opatření na podporu energetické účinnosti s cílem zajistit do roku 2020 splnění 
20% cíle Unie pro energetickou účinnost a vytvořit podmínky pro další zvyšování 
energetické účinnosti i po tomto datu. Směrnice o energetické účinnosti 
stanovuje pravidla zaměřená na odstranění překážek na trhu s energií 
a překonání některých nedokonalostí trhu, jež brání účinnosti při dodávkách 
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a využívání energie, a stanoví zavedení orientačních vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti do roku 2020. V tomto duchu by měl být připraven i návrh 
Zákona a definice energetického hospodářství stanovena způsobem, který by byl 
v souladu se směrnicí a praxí EU. Definice energetického hospodářství bude 
také prvním dílkem v souboru opatření, z nichž by mělo jasně a jednoznačně 
plynout, na co, kdo a jakým způsobem má povinnost zpracovávat energetický 
audit. 

Pojem energetické hospodářství není ve směrnici o energetické účinnosti 
definován. Definice tak bude navržena na základě kompromisu a dohody 
dotčených stran s reflexí všech požadavků směrnice o energetické účinnosti.   

Zároveň by nová definice měla respektovat definici energetického auditu 
uvedenou ve směrnici o energetické účinnosti:  

„…„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…“ 

a dle požadavku přílohy VI směrnice o energetické účinnosti zahrnout dopravu. 

Ucelená část energetického hospodářství 

Nově by bylo vhodné v souvislosti s povinností zpracovat energetický audit 
používat termín ucelená část energetického hospodářství tak, aby rozsah 
energetického auditu zahrnoval veškeré ucelené části energetického 
hospodářství auditovaného subjektu.  

Návrh novely by měl zachovat logiku platné legislativy, konkrétně vyhlášky 
č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 480/2012 Sb.“)odst. 1 a 2, kde jsou stanoveny dolní hranice spotřeby 
energie pro povinnost zpracovávat energetický audit: 

• 35 000 GJ (9 722 MWh) pro podnikatele 

• 1500 GJ (194 MWh) pro veřejný sektor 

Zavedení tohoto opatření indukovalo potřebu zpracování energetických auditů 
v letech 2004 -2005. Audity se zpracovávaly na každé energetické hospodářství 
zvlášť (nejčastěji areál, který byl považován za „energetické hospodářství“). 
Audity neměly omezenou platnost a drtivá většina údajů v nich již není relevantní 
(ceny a spotřeby energií, stavební stav, technické systémy budov, již realizovaná 
opatření, investiční náklady opatření). 

Nově navržená koncepce energetického auditu subjektu ve smyslu 
energetického hospodářství by měla počítat s tím, že subjekt nebude 
zpracovávat množství jednotlivých auditů, ale pouze jeden souhrnný, který by 
měl sloužit jako strategický dokument pro rozhodování o investicích např. na 
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úrovni kraje v případě kraje a zároveň jako výchozí podklad pro implementaci 
a následnou certifikaci systému řízení ISO. Rozsah energetického auditu by tak 
měl zahrnovat hodnocení veškerých ucelených částí energetického hospodářství 
auditovaného subjektu. 

Otázky, kdo a jakým způsobem má povinnost zpracovávat energetický audit, 
budou řešeny v samostatné kapitole řešící věcnou oblast energetických auditů.  

Energetický audit 

Současná definice v zákoně o hospodaření energií uvádí následující: 

„…energetickým auditem písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo 
předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém 
hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem 
a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení 
úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení 
k realizaci,…“ 

Definice ve Směrnici pak zní: 

„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; 

Termín využívání energie není zákonem definován, proto by v nové definici bylo 
vhodné využít např. termín nakládání s energií, který zahrnuje i spotřebu energie. 

Definice musí být upravena tak, aby odpovídala obecnému přístupu 
vyplývajícímu ze směrnice o energetickém auditu a ČSN EN 16247 a ČSN EN 
ISO 50002. Aktuálně užívaná definice neodpovídá podstatě energetického 
auditu. Písemná zpráva je pouze výstup vlastní činnosti, která má vést 
k identifikaci významné spotřeby energetického hospodářství a návrhu opatření 
ke snížení této významné spotřeby. Forma této zprávy je upravena ve vyhlášce 
č. 480/2012 Sb. 

Při poslední novelizaci výše zmíněné vyhlášky ze zpětné vazby vyšlo, že 
provádění energetického auditu v ČR leží mimo rámec a praxi v EU. Novou 
definicí energetického auditu by se tak Návrh měl snažit  praxi EU přiblížit. 
Základní charakteristikou auditu je, že jde o proces, ze kterého je teprve 
následně zpracována finální zpráva. 

Budova s téměř nulovou spotřebou energie 

Z konzultací vyplynulo, že definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie ve 
znění: „w) budovou s téměř nulovou spotřebou energie budova s velmi nízkou 
energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta 
z obnovitelných zdrojů“ je třeba z důvodu nejednoznačnosti přeformulovat. 
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Jedním z problémů je obtížná uchopitelnost sousloví „ve značném rozsahu“. 
Druhým z důvodů, proč je požadována změna, je ten, že praxe ukazuje, že 
splnění podmínek pro výstavbu budov s minimální spotřebou energie lze 
dosáhnout i jiným způsobem, než je využití obnovitelných zdrojů energie. Navíc 
využitím obnovitelných zdrojů se může celková účinnosti i snižovat. 

Definice by měla být upravena i v souladu se směrnicí o energetické náročnosti 
budov, která dává možnost, že by energie u NZEB měla být pokryta ve značném 
rozsahu z obnovitelných zdrojů energie a říká, že „budovou s téměř nulovou 
spotřebou energie“ je budova, jejíž energetická náročnost určená podle přílohy 
směrnice je velmi nízká a zároveň že 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. 

Cíl: Zvýšení právní jistoty, soulad s evropskou legislativou 

Návrh variant řešení: 

Varianta 0 – zachování současného stavu – ponechání současného znění 
vyhlášky 

Varianta 1 – zpřesnění definice Energetické hospodářství 

Varianta 2 – zpřesnění definice Energetický audit 

Varianta 3 – zpřesnění definice Budova s téměř nulovou spotřebou energie 

U Varianty 3 byla diskutována možnost blíže specifikovat pojem „ve značném 
rozsahu“ poměrem primární neobnovitelné a obnovitelné energie, kdy by podíl 
obnovitelné energie musel být větší než podíl neobnovitelné primární energie. 
Zvoleno bylo změkčení slovesa je na by měla být: Budovou s téměř nulovou 
spotřebou energie s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie 
by měla být ve značné míře pokryta z obnovitelných zdrojů energie. 

Identifikace nákladů a přínosů: 

Náklady 

 

Přínosy 

Snížení nákladů v důsledku eliminace případných soudních procesů 

Zvýšení právní jistoty pro všechny dotčené subjekty 

Zefektivnění vynucování současné právní úpravy 

Soulad s evropskou legislativou 

Soulad s evropskou praxí v oblasti provádění energetických auditů 

Přiblížení se cíli příslušných evropských směrnic 
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Kvantifikace nákladů a přínosů: 
Klíčovým přínosem tohoto opatření by mělo být snížení nákladů v důsledku 
eliminace případných soudních procesů; zvýšení právní jistoty pro všechny 
dotčené subjekty, zefektivnění vynucování současné právní úpravy, dosažení 
souladu s  legislativou EU a přiblížení se praxi EU v oblasti provádění 
energetických auditů. Zároveň lze předpokládat snížení počtu případných 
právních sporů. Vzhledem k charakteru řešeného věcného okruhu 
nepředpokládáme významnější nárůst nákladů. Další přínosy a náklady budou 
spojeny se změnami navázanými na změnu definice. Tyto dopady budou 
vyhodnoceny v kapitolách níže. Zde hovoříme izolovaně pouze o přínosech 
a nákladech plynoucích ze zpřesnění pojmů a termínů v Zákoně. 

Vyhodnocení variant:  
Vzhledem k potřebě reakce na problémy současné praxe volíme k implementaci 
Variantu 1, 2 i 3, protože nebyly v porovnání s přínosy identifikovány žádné 
významnější náklady. Zcela konkrétní dopady bude možné určit až po přesném 
stanovení definic řešených pojmů. Klíčovým doporučením je respektovat pojmy 
používané v současném Zákoně, zohlednit požadavky a definice příslušné 
směrnice (bez nežádoucího zpřísňování pro české subjekty) a na základě takto 
sestavených znění najít kompromisní řešení po konzultaci se všemi dotčenými 
stranami.  

B. Územní energetická koncepce 
Popis současného stavu:  
Dle zákona o hospodaření energií územní energetická koncepce stanoví cíle 
a zásady nakládání s energií na území kraje, hlavního města Prahy, jeho 
městských částí nebo obce. Územní energetická koncepce vytváří podmínky pro 
hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského 
a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného 
nakládání s přírodními zdroji energie. Kraj a hlavní město Praha nejméně jednou 
za 5 let zpracuje zprávu o uplatňování územní energetické koncepce v uplynulém 
období a předloží ji ministerstvu, které ji použije pro vyhodnocení nebo 
aktualizaci státní energetické koncepce. Obec v případě, že územní 
energetickou koncepci přijala, zpracuje nejméně jednou za 5 let zprávu o jejím 
uplatňování v uplynulém období a předloží ji kraji. Zpráva je podkladem pro 
případnou aktualizaci příslušné územní energetické koncepce. 

Definice problému:  
Nejistota z pohledu krajů a obcí, jakým způsobem by měla být územní 
energetická koncepce uplatňována, dále jakým způsobem řešit, na co by se měla 
zpráva o uplatňování územní energetické koncepce zaměřit a zda má dojít 
k aktualizaci jejich územní koncepce. 
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Cíl: poskytnutí závazného návodu, co vše by měla zpráva o uplatňování územní 
energetické koncepce obsahovat, zlepšení energetického managementu 
v krajích a obcích, snížení energetické spotřeby 

Návrh variant řešení: 

Varianta 0: Zachování současného stavu 

Varianta 1: Úprava v zákonné normě 

Varianta 2: Vydání metodického pokynu 

Identifikace nákladů a přínosů: 

Náklady 
 
Přínosy 

Vyšší právní jistota (u Varianty 2 vyšší než u Varianty 1) 

Potenciál plynoucí z energetických úspor 

Kvantifikace nákladů a přínosů: 
Varianta 1 – Úprava v zákonné normě 

Výše nákladů této varianty závisí na obsahu v současné době zpracovávaných 
zpráv o uplatňování územní energetické koncepce. V případě, že by požadavky 
na obsah byly stanoveny přísněji, než jak je k nim nyní přistupováno, náklady na 
zpracování by mohly mírně vzrůst. V rámci konzultací byl vymezen žádoucí 
obsah následovně: vyhodnocení souladu územní energetické koncepce 
s platnými právními předpisy, vyhodnocení souladu územní energetické 
koncepce se státní energetickou koncepcí, vyhodnocení změn podmínek, na 
jejichž základě byla územní energetická koncepce vydána a vyhodnocení 
naplňování cílů, nástrojů a opatření územní energetické koncepce v uplynulém 
období.  

Na druhou stranu Varianta 1 nabízí větší právní jistotu pro dotčené subjekty 
a zajišťuje lepší provázanost na Státní energetickou koncepci.   

Varianta 2 – Vydání metodického pokynu 

Tato varianta obecně ve srovnání s variantou 1 nabízí větší flexibilitu. Zatímco 
zákon umožňuje pouze velmi obecné vymezení, v rámci metodiky lze zohlednit 
případná specifika jednotlivých dotčených stran. Zároveň legislativní proces 
přípravy zákona je významně delší, než je tomu u doby přípravy metodiky. Pokud 
by se potřeby jednotlivých krajů a obcí velmi lišily, jednotná a obecná úprava 
může být na překážku flexibilnímu zpracování a uplatňování. Na druhou stranu 
vydání metodiky vzhledem k její právní nezávaznosti nezvyšuje právní jistotu 
v porovnání s Variantou 1.  

Vyhodnocení variant:  
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Varianta 1 i varianta 2 vykazují vyšší přínosy oproti variantě 0. Nákladem může 
být pouze jednorázový výdaj gesčního orgánu, který bude muset zákon či 
metodiku zpracovat, o kterém lze předpokládat, že nepřevýší pozitivní dopady 
(i když je nyní nelze přesněji kvantifikovat) z vyšší právní jistoty ze strany 
minimálně 13 krajů a dalších obcí, které si dobrovolně nechaly územní 
energetickou koncepci zpracovat. Dalším přínosem v případě úplné a správně 
zpracované zprávy o uplatňování územní energetické koncepce je pak potenciál 
energetických úspor, který může být využit a vykázán do plnění čl. 7 směrnice 
o energetické účinnosti v případě správně vyvozených závěrů ze Zprávy.  

Obecně by varianta 1 měla být zvolena tam, kde nedochází k příliš velkým 
rozdílům mezi potřebami jednotlivých dotčených stran, varianta 2 tam, kde 
k rozdílům docházet bude, ale bude možné vypracovat návod, jak by měl kraj 
nebo obec postupovat. Na základě konzultací bylo vyhodnoceno, že v tomto 
konkrétním případě se bude jednat s velkou pravděpodobností o první situaci 
a volíme proto Variantu 1. 

C. Změny v ustanoveních souvisejících se Státním programem na 
podporu úspor energie 

Popis současného stavu:  
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných 
zdrojů energie 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 rozvoje. 

Program původně pracoval s vysokým rozpočtem a docházelo v jeho rámci 
k podpoře investičních akcí obnovitelných zdrojů energie. Postupným vývojem 
se však objem dostupných prostředků snížil a výše uvedené investiční akce 
zůstaly jen doplňkovým opatřením. V neposlední řadě skončilo programové 
období 2006 – 2016 a pro nové 2017 – 2021 byla zpracována nová 
dokumentace, která cílí převážně na zvyšování účinnosti v souladu s cíli 
směrnice o zvyšování účinnosti. Posledním faktorem, který bude mít vliv na volbu 
variant, je ten, že Komise neumožňuje do národního cíle započítat úspory 
plynoucí z výměny zdroje za obnovitelný zdroj energie, pokud zároveň nedochází 
ke zvýšení účinnosti.  

Definice problému:  
Je třeba reagovat na změnu programové dokumentace a priorit ve strategii 
zvyšování energetické účinnosti ČR. 

Cíl:   
Soulad právní úpravy s aktuální praxí. 

Návrh variant řešení: 
Varianta 0: Zachování současného stavu 
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Varianta 1: Průřezově, kde je to nutné, změna akcentace z pouhého využití OZE 
na zvyšování účinnosti užití energie s využitím kombinované výroby elektřiny 
a tepla 

Varianta 2: Nahrazení konkrétních postupů a podmínek odkazem na postupy 
a podmínky v programové dokumentaci   

Identifikace nákladů a přínosů: 

Náklady 

Nižší právní jistota, vyšší náklady na realizaci projektů, u nichž bude nově 
požadováno nejen využití OZE, ale využití OZE spolu se zvýšením účinnosti 

Přínosy 

Nižší spotřeba energie 

Vyšší flexibilita v reakci na změnu programové dokumentace 

Kvantifikace nákladů a přínosů a vyhodnocení variant: 
U Varianty 1 může dojít ke zvýšení nákladů na zpracování a realizaci projektů 
splňujících přísnější podmínky. Dalším přínosem je respektování cílů příslušných 
směrnic EU a případné zlepšení pozice ČR při plnění závazků vůči EU v oblasti 
energetických úspor. 

Varianta 2 s sebou také nepřináší výrazné náklady. Změna jejich výše oproti 
současnému stavu se bude odvíjet od konkrétně stanovených podmínek 
a parametrů v dokumentaci k novému programovacímu období. Pokud však 
řešíme jen způsob odrazu změn v programové dokumentaci v zákoně 
o hospodaření energií, lze v případě volby Varianty 2 zmínit spíše přínosy ve 
formě větší přehlednosti právní úpravy a vyšší flexibility v případě potřeby 
zpracování nových dokumentů k dalšímu programovacímu období. Přesné 
vymezení neumožňovalo dostatečnou flexibilitu programu. Vzhledem k tomu, 
aby nemuselo docházet k novelám zákona při změně programové dokumentace, 
bylo by za účelné uvést ustanovení s odkazem na programovou dokumentaci.  

D. Oblast účinnosti užití energie zdrojů a rozvodů energie  
Popis současného stavu:  
Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie je povinen 
u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se provádí změna dokončené 
stavby, zajistit alespoň minimální účinnost užití energie výroben elektřiny nebo 
tepelné energie stanovenou prováděcím právním předpisem. 

Definice problému:  
V rámci konzultací byl identifikován problém spojený s použitým termínem 
změna dokončené stavby. Tento pojem je interpretován ve vazbě na stavební 
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zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení), což by 
znamenalo, že při jakékoli změně stavby (i změně nesouvisející s technologií 
transformace energie) je třeba projít povolovacím procesem, v rámci kterého by 
mělo dojít k hodnocení plnění požadavků na minimální účinnost zdroje.  

Při hledání nového pojmu bylo potřeba zohlednit následující: 

• způsob, jaký bude zvolen pro naplňování Státní energetické koncepce; 

• životnost a plány v oblasti rozvoje/útlumu uhelných bloků;  

• fakt, že prozatím neexistuje nástroj motivující uhelné elektrárny ke 
zvyšování energetické účinnosti – v roce 2015 navrženo zavedení 
systému malusů, které bylo na základě poslaneckých pozměňovacích 
návrhů vypuštěno; 

• probíhající proces ekologizace uhelných elektráren a potřebu dokončení 
všech projektů tak, aby nová definice nevytvořila bariéru pro jejich 
implementaci (očekávané dokončení 2020) – některá ekologická opatření 
mohou způsobit snížení energetické účinnosti (instalace filtrů apod.)  

Cíl:  
Nalézt uspokojivý pojem nahrazující termín změna dokončeně stavby tak, aby 
byla účinnost užití energie výroben elektřiny nebo tepelné energie zajištěna, ale 
významně snížena administrativní zátěž; 

Zajistit zvyšování energetické účinnosti zdrojů v souladu s Aktualizací Státní 
energetické koncepce a zároveň chce omezit případy, kdy je potřebné 
požadavky na účinnost plnit, aby nedocházelo k vynucování povinnosti 
v případech, kdy není technicky možné (nebo za vysokých finančních nákladů) 
požadavek naplnit. 

Návrh variant řešení: 
Varianta 0: Zachování současného stavu 

Varianta 1: Úprava terminologie daného ustanovení 

Varianta 1 nebude diskutována v podvariantách, protože z důvodu nedostatku 
dat nebylo možné jednotlivé podvarianty od sebe kvantitativně odlišit. V rámci 
vyhodnocení tak bude shrnuta jen diskuze, která při tvorbě předpisu probíhala 
s uvedením kompromisního znění, které bylo právě výstupem konzultací 
a pracovních skupin.  

Identifikace nákladů a přínosů: 

Náklady 
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V případě volby nesprávné formulace omezení počtu subjektů, na něž se 
bude povinnost vztahovat, a z toho plynoucí neplnění cílů v oblasti snižování 
spotřeby energií. 

Nebo opačně příliš velký počet subjektů, na něž se bude povinnost vztahovat 
– plnění požadavků na účinnost a vynucování povinnosti v případech, kdy 
není technicky možné (nebo za vysokých finančních nákladů) požadavek 
naplnit 

Přínosy 

Rychlejší realizace projektů a z toho plynoucí finanční a nefinanční přínosy 

Kvantifikace nákladů a přínosů a vyhodnocení variant: 
V rámci pracovní skupiny byly diskutovány a připomínkovány následující 
termíny:  

• podstatná rekonstrukce určená náklady přesahujícími 50 % investičních 
nákladů na novou srovnatelnou výrobnu; 

• (větší) změna technických parametrů; 

• změna technologických částí. 

Při zvažování jednotlivých termínů bylo vyhodnoceno, že v prvním případě by se 
ustanovení nedotklo téměř žádného subjektu a ve druhém by nebylo vyhověno 
cíli zajištění zvyšování energetické účinnosti zdrojů v souladu s Aktualizací Státní 
energetické koncepce a zároveň omezení případů, kdy je potřebné požadavky 
na účinnost plnit, aby nedocházelo k vynucování povinnosti v případech, kdy 
není technicky nebo finančně možné požadavek naplnit. Jako nejvhodnější tak 
byla zvolena třetí možnost. Nicméně protože tento termín není nikde definován, 
bude třeba alespoň ve vyhlášce stanovit, co je změna technologických částí, při 
které lze zvyšovat energetickou účinnost. Pro přípravu novely vyhlášky bude 
ustanovena pracovní skupina, do které budou přizváni i zástupci z praxe tak, aby 
byl předpis v praxi reálně použitelný a neobsahoval věcné chyby. 

E. Rozšíření výčtu povinných osob  
Popis současného stavu:  
Stávající právní úprava (konkrétně zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
ve znění pozdějších předpisů pracuje v oblasti kontroly provozovaných kotlů 
a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů (§6a), průkazu energetické 
náročnosti (§7a), energetického posudku (§9a) s výčtem povinných osob na 
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úrovni vlastníka nebo společenství vlastníků jednotek7. V praxi se výčet 
povinných osob ukazuje jako nedostatečný a může způsobovat existenci právní 
nejistoty, což je z hlediska cílů zákona nežádoucí.  

Definice problému:  
Dle výčtu povinných osob dle současného zákona o hospodaření není 
dostatečně řešena situace, kdy dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
(nový) není nutný vznik společenství vlastníků a osobou odpovědnou za správu 
domu je správce. 

Cíl:  
Cílem je minimalizovat právní nejistotu spojenou s nedostatečným vymezením 
výčtu povinných osob a rovnocenné podchycení případů, kdy je povinnost 
stanovena. 

Návrh variant řešení: 
Varianta 0: Zachování současného stavu 

Varianta 1: Rozšíření výčtu povinných osob – vlastník, většinový vlastník, 
společenství vlastníků jednotek a v případě, že společenství vlastníků jednotek 
nevzniklo, správce domu v bytovém spoluvlastnictví. 

Varianta 2: Rozšíření výčtu povinných osob - vlastník, společenství vlastníků 
jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce 
domu v bytovém spoluvlastnictví, nebo jiná osoba odpovědná za správu domu 

Identifikace nákladů a přínosů Varianty 1: Rozšiřující výčet povinných osob 
– „většinový vlastník“ 

Náklady 

Možnost vzniku nákladů z důvodu právní nejistoty v souvislosti 
s nejednoznačností přednostní povinnosti a povinnosti pouze pro 
„většinového“ vlastníka 

Přínosy 

Přínosy plynoucí z minimalizace právní nejistoty díky řešení situace, kdy dle 
Občanského zákoníku není nutný vznik společenství vlastníků a osobou 
odpovědnou za správu domu je správce. 

Varianta 1 rozšířením výčtu povinných osob reaguje na situaci, kdy není nutný 
vznik společenství vlastníků a osobou odpovědnou za správu domu je správce 

                                            
7 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. 
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a vzniká tak významný přínos snižující či dokonce eliminující současnu právní 
nejistotu v této oblasti.  

Na druhou stranu z nově vymezeného výčtu povinných osob není zřejmé, zda 
má některý z vymezených subjektů při plnění povinnosti přednost, či zda ji lze 
vymáhat na kterémkoli z nich. Obdobně může být za přinejmenším sporné proč 
u budovy se dvěma či více spoluvlastníky s různými podíly by měl být povinován 
pouze ten „většinový“. Výše popsané nejasnosti tak mohou vést k vzniku nové 
právní nejistoty a s tím spojených nákladů. 

Identifikace nákladů a přínosů Varianty 2: Rozšiřující výše povinných osob 
– „jiná osoba odpovědná za správu“ 

Náklady 

- 

Přínosy 

Přínosy plynoucí z minimalizace či eliminace právní nejistoty díky řešení 
situace, kdy dle Občanského zákoníku není nutný vznik společenství vlastníků 
a osobou odpovědnou za správu domu je správce. 

Varianta 2 obdobně jako Varianta 1 rozšiřuje výčet povinných osob, čímž řeší 
situaci, kdy není nutný vznik společenství vlastníků a osobou odpovědnou za 
správu domu je správce a významným způsobem snižuje či dokonce eliminuje 
v současnosti existující právní nejistotu v této oblasti. Zároveň se Varianta 
2 v porovnání s Variantou 1 nesnaží o úplný taxativní výčet, ale používá obecnou 
formulaci „nebo jiná osoba odpovědná za správu domu“.  

Kvantifikace nákladů a přínosů: 
Posouzení nákladů a přínosů v rámci rozšíření výčtu povinných osob je 
provedeno pouze v kvalitativní rovině, neboť kvantifikace identifikovaných 
nákladů a přínosů je velmi obtížná.  

V obou posuzovaných variantách je zásadním přínosem významné snížení či 
eliminace právní nejistoty plynoucí ze situace, kdy není nutný vznik společenství 
vlastníků a osobou odpovědnou za správu domu je správce. Rozšíření výčtu 
povinných osob tak pozitivně ovlivní právní jistotu v oblasti hospodaření energií, 
což se v konečném důsledku může pozitivně projevit ve formě snížení 
energetické náročnosti budov.  

Náklady realizace byly identifikovány pouze v případě Varianty 2, kdy se jedná 
o náklady spojené s možným rizikem vzniku právní nejistoty v souvislosti 
s nejednoznačností přednostní povinnosti a povinnosti pouze pro „většinového“ 
vlastníka. Možná existence právní nejistoty v oblasti výčtu povinných osob by tak 
mohla v krajním případě mít negativní dopad na energetickou náročnost budov 
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a představovala tak riziko vzniku nákladů pro veřejné rozpočty přinejmenším 
z důvodu potřeby vydání stanoviska ohledně výkladu ve vztahu k soukromé sféře 
(např. komunikace s dotčenými subjekty, různé typy řízení ve snaze sjednat 
nápravu atd.). Obdobné náklady na vyjasnění by tak vznikly také na straně 
soukromé sféry.  

Vyhodnocení variant:  
Na základě výše uvedeného doporučujeme realizovat Variantu 2, tj. rozšíření 
výčtu povinných osob následujícím způsobem „vlastník, společenství vlastníků 
jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce 
domu v bytovém spoluvlastnictví, nebo jiná osoba odpovědná za správu domu“. 
Realizací Varianty 2 dojde obdobně jako ve Variantě 1 k rozšíření výčtu 
povinných osob a tím k zásadnímu snížení či eliminaci současné právní nejistoty 
plynoucí ze situace, kdy není nutný vznik společenství vlastníků a osobou 
odpovědnou za správu domu je správce. Realizace Varianty 2 zároveň na rozdíl 
od Varianty 1 minimalizuje riziko vzniku nové právní nejistoty a s ní spojených 
potenciálních nákladů.    

F. Úprava rozsahu vydávání závazných stanovisek SEI při stavebním 
nebo společném stavebním a územním řízení 

Popis současného stavu:  
V případě nové stavby nebo větší změny dokončené budovy je stavebník, 
vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinen při podání žádosti 
o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem 
na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby, doložit průkazem 
energetické náročnosti budovy (průkaz) plnění požadavků na energetickou 
náročnost budov.  

V některých případech je však stavebník povinen předložit kromě průkazu i další 
dokument, tzv. energetický posudek (posudek). Státní energetická inspekce 
(SEI) vydává jako dotčený orgán závazná stanoviska mj. právě v situacích, kdy 
je stanovena povinnost zpracovat energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. 
a) tohoto zákona, tedy při řízeních, jejichž předmětem je výstavba nové budovy 
či větší změna dokončené budovy s instalovaným zdrojem energie nad 200 kW. 
Posudek je pak součástí průkazu. SEI pro vydání závazného stanoviska posoudí, 
zda oba dokumenty – průkaz a posudek jsou v souladu s požadavky zákona.  

Průkaz jako samostatný dokument slouží při žádosti o vydání stavebního 
povolení k dokládání plnění požadavků na energetickou náročnost budovy na 
nákladově optimální úrovni nebo v definovaných případech parametry budovy 
s téměř nulovou spotřebou energie.  

Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou budovou 
se v první fázi týkalo pouze orgánů veřejné moci. Od 1. ledna 2018 ovšem 
vstoupila v účinnost povinnost pro všechny novostavby s celkovou energeticky 
vztažnou plochou nad 1500 m2 a od 1. ledna 2019 se množina povinných 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQKG6)



 

 31 

novostaveb dále rozšíří o budovy s celkově energeticky vztažnou plochou nad 
350 m2. Nástup požadavků na budovu s téměř nulovou spotřebou energie je tedy 
dalším milníkem v české výstavbě, jelikož se zavádí přísnější pravidla pro 
spotřebu energie budovami, která se tímto krokem má opět výrazně snížit.  

Zároveň má SEI stanovenu číselnou povinnost provést kontrolu u 1/20 průkazů 
vydaných v předchozím roce. V roce 2017 činila 1/20 celkem 1500 průkazů. Je 
tedy patrné, že již v současném stavu je kontrola průkazů hlavní činností SEI. 
Kontroly průkazů jsou prováděny podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád) a jsou doplňovány průkazy prošetřenými v rámci vydání 
závazného stanoviska.  

Znázornění současně potřebných dokumentů pro vydání stavebního povolení 
z pohledu požadavků tohoto zákona: 

Budova s inst. zdrojem nad 
200 kW8 

 Průkaz 
 Posudek 
 Závazné stanovisko SEI 

Ostatní budovy9  Průkaz  

 

 

Definice problému:  
Záměr stávajícího znění zákona byl takový, že stavební úřad zkontroluje, zda je 
průkaz součástí stavební dokumentace pro vydání stavebního povolení a zda 
jsou podle něj plněny požadavky na energetickou náročnost budovy. Povinnost 
plnění požadavků na energetickou náročnost je uložena stavebníkovi, který by 
neměl předložit pro vydání stavebního povolení projekt, jež zákonným 
požadavkům neodpovídá. Tento mechanismus se však ukázal jako nefunkční a v 
ČR se zvyšuje počet budov (ať už nových či rekonstruovaných), které 
neodpovídají požadavkům zákona.  

Kontrolní orgán (SEI), který má věcnou kvalifikaci posoudit kvalitu zpracovaného 
PENB, a tudíž posouzení plnění požadavkům na energetickou náročnost podle 
zákona o hospodaření energií, se v  počáteční fázi nemá možnost k průkazu 
vyjádřit. Běžný stavebník, který není vystudován v oblasti stavebnictví, většinou 
nedokáže posoudit, zda jemu předložený projekt ze strany projektanta 
a energetického specialisty je v souladu s předmětnou legislativou a jestliže na 
projekt obdrží stavební povolení, nemá důvod toto zkoumat. Ze strany SEI mu 

                                            
8 Přesné znění podle § 9a odst. 1 písm. a) tohoto zákona 

 
9 Výjimky z plnění požadavků na energetickou náročnost budovy jsou definované v § 7 odst. 5 tohoto zákona 
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však může být udělena pokuta za neplnění zákonných požadavků, aniž by vůbec 
věděl o tom, že jim předložený projekt nebyl v souladu s předmětnou legislativou.  

Počet ročně vydávaných průkazů se neustále zvyšuje se zvyšujícím se povědomí 
občanů ČR o této povinnosti. Největší podíl ročně vydaných průkazů však tvoří 
průkazy pro účely pronájmů a prodejů budov či ucelených částí. Tento průkaz má 
pro zákazníka informativní charakter. V tomto případě nelze hovořit o průkazu 
jako o nástroji snižování spotřeby energie. Naopak průkazy vydávané za účelem 
stavebního povolení mají významný dopad na spotřebu energie. Pokud má 
průkaz pro tyto účely odpovídat projektové dokumentaci, pak je patrné, že 
průkaz, který dokládá plnění požadavků, je zároveň potvrzením, že i návrh 
budovy je v odpovídající energetické náročnosti a opačně. Jestliže SEI kontroluje 
1/20 průkazů vydaných v předchozím roce, jedná se převážně o kontroly průkazů 
právě pro prodej a pronájem. 

Cíl:  
Zajištění výstavby a realizace větších změn dokončené budovy splňující 
požadavky na energetickou náročnost budov. Tohoto cíle může být dosaženo 
přenesením kontrolní povinnosti SEI z kontrol průkazů podle požadavku na počet 
provedených kontrol (kde jsou zahrnuty zejména kontroly průkazů pro prodej 
a pronájem budov nebo ucelených částí budovy) do kontrol průkazů pro vydávání 
stavebních povolení skrze závazná stanoviska pro budovy nad 350 m2 celkové 
energeticky vztažné plochy.  

Návrh variant řešení: 
Varianta 0: Zachování současného stavu 

Varianta 1: Úprava kompetence SEI jako dotčeného orgánu tak, že dojde ke 
změně množiny budov, jež budou do stavebního řízení předkládat závazné 
stanovisko SEI. V této množině budou nově stavěné budovy nebo budovy 
procházející větší změnou dokončené budovy s celkovou energeticky vztažnou 
plochou větší než 350 m2, což je od 1. ledna 2019 hranice nových budov, která 
má povinnost plnit požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. 

Přenesením kontrolní povinnosti SEI z kontrol průkazů podle požadavku na počet 
provedených kontrol (kde jsou zahrnuty zejména kontroly průkazů pro prodej 
a pronájem budov nebo ucelených částí budovy) do kontrol průkazů pro vydávání 
stavebních povolení skrze závazná stanoviska pro budovy nad 350 m2 celkové 
energeticky vztažné plochy, by mělo minimalizovat riziko výstavby nesplňující 
zákonné standardy. 

Znázornění návrhu potřebných dokumentů pro vydání stavebního povolení 
z pohledu požadavků návrhu zákona: 

Budovy s EVP > 350 m2  Průkaz 
 Závazné stanovisko SEI 
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Budova s inst. zdrojem nad 
200 kW 

 Průkaz 
 Posudek 
 Závazné stanovisko SEI 

Budovy s EVP < 350 m2  Průkaz  

 
Identifikace nákladů a přínosů: 

Náklady 

Zvýšení administrativní zátěže pro některé stavebníky 

Přínosy 

Možnost reálně ovlivnit energetickou náročnost výstavby v ČR  

 
Kvantifikace nákladů a přínosů a vyhodnocení variant: 
Povinnost spojená s budovou s téměř nulovou spotřebou se v zákoně objevuje 
již od roku 2013 a její postupný náběh dává stavebníkům prostor se na tuto 
změnu připravit. Žádost o vydání závazného stanoviska sice evokuje zvýšení 
administrativy pro stavebníka, avšak v případě, že je návrh jeho stavby v souladu 
se zákonem č. 406/2000 Sb., je jeho žádost řádně vyřízena bez jakýchkoliv 
dalších požadavků v co nejkratší lhůtě, jako v případě ostatních závazných 
stanovisek jiných dotčených orgánů. Zvýšenou administrativu převáží fakt, že 
i stavebník bude v tu chvíli mít jistotu, že jeho projekt odpovídá současným 
standardům energeticky úsporného stavebnictví a tedy, že v budoucnu při 
užívání stavby nebude muset vynakládat zbytečné finanční prostředky za 
energie.  

Vzhledem k tomu, že dojde pouze k úpravě zaměření z čistě provádění kontrol 
podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) všech průkazů na 
navýšení podílu průkazů prošetřených v rámci mechanismu vydávání závazného 
stanoviska, nebudou s touto změnou spojeny žádné náklady, protože bude 
využita stávající kapacita pracovníků kontrolního orgánu. 

Mechanismus vydání závazného stanoviska neprobíhá v režimu zákona 
o kontrole, je tedy méně administrativně zatěžující. Na druhou stranu nedochází 
k pokutování za nekvalitně zpracovaný průkaz a posudek, ale je vyžádána 
oprava dokumentu, bez které nelze kladné závazné stanovisko vydat. Tím je 
ohlídáno, že budovy, které mají povinnost předložit závazné stanovisko SEI při 
stavebním řízení, jsou budovy, jež odpovídají požadavkům zákona č. 406/2000 
Sb. 
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Vyhodnocení variant:  
I přesto, že s variantou I pojí zvýšení administrativy pro některé stavebníky, 
benefity pro něj převažují toto mírné zvýšení, proto volíme variantu I jako 
nejvhodnější. 

G. Energetické štítky a ekodesign 
Energetické štítky slouží k označení výrobků spojených se spotřebou energie, 
které jsou stanoveny přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo 
prováděcím právním předpisem10. Dodavatel těchto výrobků má povinnost 
dodávat energetický štítek a informační list v českém jazyce ke každému výrobku 
podle článku 3, odstavec 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie a § 8, 
odstavec 2. Dodavatel má podle článku 3, odstavec 3 přímo použitelného 
předpisu Evropské unie povinnost vyhotovit technickou dokumentaci, která 
umožní posoudit přesnost údajů na štítcích a v informačních listech výrobků. Od 
1. ledna 2019 má dodavatel povinnost technickou dokumentaci vložit do 
databáze výrobků podle článku 4, odstavec 1 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie. Před tímto datem má dodavatel povinnost poskytnout technickou 
dokumentaci orgánům dozoru nad trhem nebo Evropské komisi na jejich žádost 
podle znění článku 4, odstavec 2 přímo použitelného předpisu Evropské unie. 
Technická dokumentace je definována v článku 3, odstavec 23 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie. Obchodník má povinnost viditelně vystavit 
u výrobku spojeného se spotřebou energie energetický štítek a zpřístupnit 
informační list. Speciální přístupy pro poskytnutí energetického štítku jsou 
stanoveny v případě prodeje výrobku na dálku, tj. jiného druhu prodeje než 
prodeje v provozovně obchodníka (např. zásilkový prodej, katalogový prodej, 
prodej přes internet) v článku 16, odstavci 3, písmeno g přímo použitelného 
předpisu Evropské unie. Odkaz na energetickou třídu je nutné uvádět také ve 
vizuálních reklamách a propagačních technických materiálech popisujících 
výrobek.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 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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Provozní náklady lednic s běžným objemem za 10 let 

Třída Provozní 
náklady 

Úspora vůči typu 
D 

Lednice A+++ 7 730 Kč 6 370 Kč 

Lednice A++ 10 580 Kč 3 520 Kč 

Lednice A+ 13 230 Kč 870 Kč 

Lednice D 14 100 Kč 0 Kč 

Rok výroby 
1990 31 740 Kč -17 640 Kč 

Zdroj: modelový případ E.ON 

Definice problému: 
Dne 1. srpna 2017 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady 
2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování 
energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU. Současné znění §8 zákona 
o hospodaření energií, které definuje povinnosti spojené s označováním výrobků 
energetickými štítky, se tak stalo redundantní, jelikož transponuje nařízením 
zrušenou směrnici 2010/30/EU. Vzhledem k tomuto stavu může docházet k 
situacím, kdy pro dotčené subjekty nebude zřejmé, která ustanovení jsou platná. 
Tato situace by mohla být problematická i v případech kontroly a následných 
správních řízeních. 

Cíl:  
Cílem je náprava současné situace, kdy dochází k paralelní účinnosti rozdílných 
znění domácí právní úpravy a Nařízení.  

Návrh variant řešení: 
Varianta 0: Zachování současného stavu 

Varianta 1: Vypuštění současného ustanovení týkajícího se energetických štítků 
a nahrazení pouhým odkazem na přímo použitelný předpis 
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Identifikace nákladů a přínosů: 

Náklady 

- 

Přínosy 

jednoznačný výklad 

Varianta 1 nepřináší dodatečné náklady, jedná se pouze o technickou změnu, 
která zajistí jednoznačný výklad dle přijatého nařízení. Přínosy budou ve formě 
eliminace soudních sporů, které by mohly být v případě nejednoznačného 
výkladu. Dopad na spotřebitele není předpokládán, jelikož Nařízení zachovává 
rozsah a působnost předchozí směrnice 2010/30/EU, resp. současného znění 
zákona.  

Vyhodnocení variant:  
Stanovenému cíli vyhovuje Varianta 1 dávající právní jistotu respektování práva 
EU ve formě přímo použitelného nařízení a  zrušení směrnice 2010/30/EU, která 
je v tomto ustanovení transponována. Úpravou bude zohledněna platnost přímo 
použitelného předpisu Evropské unie a odstraněno nadbytečné znění domácí 
právní úpravy.  

H. Reakce na výtku Komise  
Popis současného stavu a definice problému:  
V předloženém návrhu zákona musí být řešena náprava výtky ze strany 
Evropské komise vznesené ve formálním upozornění týkajícím se řízení pro 
porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie 
č. 2016/2131, ve kterém Komise namítá, že Česká republika nesplňuje některá 
ustanovení směrnice o energetické náročnosti budov. Česká republika vyjádřila 
souhlas s touto výtkou a přislíbila nápravu při nejbližší novelizaci zákona 
o hospodaření energií.  

Směrnice stanovuje následující: „Budovy užívané orgány veřejné moci a budovy 
často navštěvované veřejností by měly být příkladem zohlednění 
environmentálních a energetických hledisek, a proto by tyto budovy měly být 
předmětem pravidelné energetické certifikace. Ke zvyšování informovanosti 
veřejnosti o energetické náročnosti by mělo přispět vystavení těchto certifikátů 
energetické náročnosti na viditelném místě, zejména v budovách určité velikosti, 
které jsou užívány orgány veřejné moci nebo které jsou často navštěvovány 
veřejností, jako jsou obchody a nákupní střediska, supermarkety, restaurace, 
divadla, banky a hotely.“ 
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Dále směrnice o energetické náročnosti budov říká, že pokud povinný subjekt 
průkaz má, musí ho umístit, pokud ho však nemá, nemusí si ho z důvodu 
povinnosti umístit průkaz v budově zajišťovat.  

Zákon o hospodaření energií však požaduje pouze: 

„Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen 
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,…“ 

tj. není upravena povinnost pro vyjmenované subjekty u budovy často 
navštěvované veřejností. 

Cíl:  
Reakce na výtku Komise a náprava tak, aby řízení ze strany Komise mohlo být 
ukončeno. 

Návrh variant řešení: 
Varianta 0: Zachování současného stavu 

Varianta 1: Použití stejného znění, jako je v příslušné směrnici  

Varianta 2: Definice s přesným vymezením pojmů „často navštěvované“ 

Varianta 3: Zavedení opětovné povinnosti zpracovat průkaz energetické 
náročnosti ve znění zákona č. 318/ 2012 Sb. s úpravou o jejich uveřejňování - 
tato varianta by znamenala znovuzavedení povinnosti zpracovávat průkaz 
energetické náročnosti budov u bytových domů a administrativních budov podle 
velikosti energeticky vztažné plochy v různých časových intervalech; tím by bylo 
zajištěné zpracování průkazu energetické náročnosti, který by byl následná 
uveřejňován. 

Identifikace nákladů a přínosů: 

Náklady 

Náklady na plnění povinnosti subjekty, které nově spadnou pod dané 
ustanovení 

V případě Varianty 1 nižší právní jistota než v případě Varianty 2 

Přínosy 

Ukončení řízení ze strany Komise 

Zvyšování informovanosti veřejnosti o energetické náročnosti 

Naturalizace užívání průkazů energetické náročnosti budov a vedení k jejich 
užívání obdobně jako je tomu při štítkování výrobků spojených se spotřebou 
energie 
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Kvantifikace nákladů a přínosů: 
Se zavedením této právní úpravy nejsou identifikovány zvýšené náklady, kromě 
nákladů na pořízení kopie grafické části průkazu energetické náročnosti budov, 
která nemusí být ověřená. Již podle stávající právní úpravy si mají stavebníci, 
vlastníci budov nebo společenství vlastníků při výstavbě nových budov povinnost 
opatřit si průkaz energetické náročnosti budov, dále vlastníci budovy nebo 
společenství vlastníků si mají povinnost při prodeji nebo pronájmu budovy nebo 
ucelené části budovy opatřit průkaz energetické náročnosti budov. V takovýchto 
případech je povinnost průkaz energetické náročnosti předkládat a následně 
kupujícímu nebo pronajímajícímu předávat. Nad rámec těchto povinností po 
zpracování bude grafická část průkazu energetické náročnosti budov pouze 
vyvěšována na viditelném místě. 

Oproti tomu Varianta 3 by představovala administrativní a finanční zatížení 
majitelů bytových domů a administrativních budov, protože by zpracování 
průkazu energetické náročnosti bylo vyžadováno i v případech, kdy není dále 
využíván. Zpracování by tudíž bylo prováděno pouze účelově s cílem uveřejnění 
a pro zajištění povinností při prodeji a pronájmu budov, aby došlo k minimalizaci 
zneužití ustanovení § 7a odst. 7 zákona o hospodaření energií. 

Hlavním přínosem tohoto opatření bude především reakce na výtku Komise 
a náprava tak, že bude řízení ze strany Komise ukončeno. 

Vyhodnocení variant:  
Variantu 3 zamítáme z důvodu její vysoké finanční náročnosti. V rámci pracovní 
skupiny byla diskutována možná definice pojmu „často navštěvovaná“, příp. 
pojmu „veřejnost“. I přesto, že význam výše uvedených termínů není 
jednoznačný a může připouštět různé výklady, zpracovatel RIA vyhodnotil jako 
nejvhodnější Variantu 1 s tím, že se jedná  o nápravu způsobu transpozice 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov, při jejímž neprovedení hrozí ČR vysoké sankce. 
Uvedení přesnější definice do zákona by zároveň omezilo flexibilitu v případě 
potřeby změny obsahu pojmu. Při volbě Varianty 1 nepředpokládáme výrazné 
zvýšení počtu případných sporů vzniklých z důvodu nejasné definice, neboť 
náklady pro jeden subjekt na umístění průkazu v budově jsou velmi nízké 
a v případě, že si subjekt nebude jist, zda musí nově povinnost plnit či ne, pro 
něho bude jednodušší průkaz umístit v budově než řešit případné následné pře. 

I. Doporučení v rámci průkazu energetické náročnosti 
Popis současného stavu:  
V případě nové stavby nebo větší změny dokončené budovy je stavebník, 
vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinen při podání žádosti 
o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem 
na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby, doložit průkazem 
energetické náročnosti budovy plnění požadavků na energetickou náročnost 
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budov. Součástí průkazu je stanovení doporučených opatření pro snížení 
energetické náročnosti budovy podle prováděcího právního předpisu. 

Definice problému:  
Průkaz energetické náročnosti musí obsahovat doporučení na snížení 
energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy, které je optimální 
nebo efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům, i přestože se jedná 
o nízkoenergetickou budovu, tzn. potenciál na snížení energetické náročnosti 
budovy je minimální a ekonomicky nemusí být efektivní.  

Cíl:  
Snížení administrativní zátěže, posun od chápání doporučení jako formální 
součásti průkazu. 

Návrh variant řešení: 
Varianta 0: Zachování současného stavu 

Varianta 1: Zavedení výjimky u průkazu, při jehož zpracování dojde k prokázání 
dosažení mimořádně úsporné klasifikační třídy u celkové dodané energie budovy 
a neobnovitelné primární energie podle prováděcího právního předpisu. 

Identifikace nákladů a přínosů: 

Náklady 

 

Přínosy 

Snížení administrativní zátěže 

Posun od chápání doporučení jako formální součásti průkazu 

Kvantifikace nákladů a přínosů a vyhodnocení variant: 
Podíl nových pasivních domů na celkovém počtu postavených rodinných domů 
v roce 2016 v ČR zůstal zhruba na úrovni 4,5 % (v roce 2015 činil 4,3 %). Bylo 
jich 600 až 700, podobně jako v roce 2015. Rodinných domů se loni v ČR 
postavilo přes 15 000. (Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/pasivni-domy/15358-
pasivnich-domu-se-loni-postavilo-podobne-jako-v-roce-2015) 

Předpokládáme, že u menších jednoduchých budov trvá zpracování průkazu 
2 až 3 dny. Zpracování doporučení může z tohoto času zabrat 2 – 3 hodiny. 
Administrativní úspora u pasivních domů tak může ročně činit cca 0,49 – 0,85 
mil. Kč. 

Vyhodnocení variant:  
Protože jsme neidentifikovali žádné významné náklady spojené s Variantou 1, 
volíme ji jako nejvhodnější. 
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J. Energetický specialista 
Popis současného stavu:  
Energetickým specialistou je podle současného znění zákona o hospodaření 
s energií fyzická osoba s oprávněním uděleným 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. 

Jednotlivá oprávnění v oblasti energetické účinnosti (tj. zpracování 
energetického auditu, zpracování průkazu, provádění kontroly kotlů a provádění 
kontroly klimatizačních systémů) jsou vydávána na základě splnění podmínek 
pro udělení definovaných zákonem o hospodaření energií, z nichž jednou 
z podmínek je složení odborné zkoušky. Jednotlivá oprávnění lze libovolně 
kombinovat na základě volby uchazeče, jeho odborné způsobilosti a dalších 
požadavků stanovených příslušnými právními předpisy. 

Energetickým specialistou je tudíž osoba splňující následující podmínky: 

a) složení odborné zkoušky, které se prokazuje protokolem o výsledku 
zkoušky podle § 10a zákona o hospodaření energií, 

b) plná svéprávnost, 

c) bezúhonnost, prokázaná absencí pravomocného odsouzení 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, 

d) odborná způsobilost, prokázaná vysokoškolským vzděláním získaným 
studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních 
programech v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky, 
energetických zařízení nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo 
středním vzděláním s maturitní zkouškou v oblastech vzdělání 
technického směru v oboru energetiky, energetických zařízení nebo 
stavebnictví a 6 lety praxe v oboru nebo vyšší odborné vzdělání 
v oblastech technického směru v oboru energetiky, energetických zařízení 
nebo stavebnictví a 5 lety praxe v oboru. 
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Rozdělení energetických specialistů dle činností 

Celkem specialistů 1696 

z toho oprávněných k činnosti:   

    Energetický audit  492 

    Kontrola klima  204 

    Kontrola kotlů  268 

    Energetická certifikace budov 1434 

z toho oprávnění na vše:   

     Všechny činnosti 119 

Zdroj: SEI CR, 2016  

Kvalita zpracovaných dokumentů podle kontroly kvality SEI ČR je napříč 
spektrem zpracovatelů velmi rozdílná, ale počet prováděných kontrol má pozitivní 
vliv. SEI CR provedla v roce 2016 kontrolu 279 specialistů a u 178 z nich došlo 
k porušení zákona a v současnosti tedy probíhá 178 správních řízení. 

Definice problému: 
Právnické osoby mají na trhu odlišné podmínky při zpracování hodnocení 
v oblasti energetické účinnosti oproti fyzickým osobám. Oprávnění pro výkon 
energetického specialisty pouze jako fyzické osoby je v praxi zneužíváno účelově 
založenými společnostmi s ručením omezeným, kde jsou fyzické osoby 
s oprávněním pro výkon energetického specialisty vedeni v zaměstnaneckém 
poměru.  

SEI ČR neměla možnost kontrolovat takové fyzické osoby jako energetické 
specialisty využívající možnosti vykonávat činnost energetického specialisty pod 
hlavičkou společnosti s ručením omezeným, fyzická osoba tak vykonávala 
fakticky činnost jako právnická osoba. Ta není v zákoně 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií definována a nevztahují se na ni uvedené sankce. Je tedy 
obtížné s ohledem na správní lhůty a současný legislativní rámec výše uvedené 
energetické specialisty postihnout za zpracování nekvalitního energetického 
dokumentu. 

Nerovnost podmínek mezi subjekty může vést k nižší kvalitě zpracování 
u některých subjektů a vést k pomalejšímu naplňování cílů EU v oblasti 
energetické účinnosti. Při přetrvání stavu může docházet v rámci konkurenčního 
prostředí k tlakům na nejnižší cenu a v důsledku toho hledání nejlevnějších 
řešení zpracování auditu energetickými specialisty. 
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Cíl:  
Narovnání podmínek pro udělování oprávnění energetických specialistů pro 
fyzické a právnické osoby a právní odpovědnost za vydání nekvalitních 
a neúplných dokumentů nebo zamezení výše definovaného problému. Dosažení 
hlavně vyšší kvality činnosti energetických specialistů a zajistit tak dostatečnou 
kvalitu dokumentů, které jsou součástí stavebního řízení. 

Návrh variant řešení: 
Varianta 0: Zachování současného stavu 

Varianta 1: Činnost energetického specialisty jako vázané činnosti 

Změnou činnosti energetického specialisty na vázanou činnost úpravou zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání by došlo k zamezení využívání 
právnických osob v souvislosti s problematickým jednáním při zpracování 
hodnocení v oblasti energetické účinnosti. 

Varianta 2: Možnost udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického 
specialisty právnickým osobám 

Rozšíření vydávání oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty na 
právnické osoby a stanovení sankcí při zjištění správního deliktu za zpracování 
nekvalitního energetického dokumentu kontrolou. 

Identifikace nákladů a přínosů: 

Náklady 

Varianta 1:  

zásah do zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  

Varianta 2: 

-  

Přínosy 

Varianta 1: 

možnost omezení zneužívání společností s ručením omezeným  

Varianta 2: 

možnost omezení zamezení zneužívání společností s ručením omezeným 

vytvoření rovných podmínek podnikání v oboru poskytování služeb 
energetických specialistů 

Varianty 1 i 2 řeší nerovnost fyzických a právnických osob, kdy právnické osoby 
využívají ztížené možnosti postihu po zpracování nekvalitních zpráv. Při 
implementaci Varianty 1 dojde k vyčištění trhu od právnických osob provádějících 
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činnost energetického specialisty. Zbývající fyzické osoby se budou účastnit trhu 
za vyrovnaných podmínek, což bude mít za následek dosažení vyrovnané kvality 
zpracování zpráv. Ve Variantě 2 dojde k výraznému vyrovnání podmínek mezi 
právnickými osobami a fyzickými osobami včetně sankcí za zpracování 
nekvalitních zpráv, což povede k pozitivnímu vlivu na kvalitu zpracování. Varianta 
1 je podmíněna zásahem do zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(dále jen „živnostenský zákon“) a definováním nové vázané živnosti. Novelizace 
živnostenského zákona by byla několikátou novelizací za krátké období a může 
tak nastat problém při implementaci další novely. Je zde snaha o minimalizaci 
vázaných živností, které jsou v České republice, oproti ostatním členským 
státům, nadužívány. Varianta 2 umožňuje technicky jednodušší řešení úpravy 
přímo v novele zákona o hospodaření. Rizikem při implementaci Varianty 2 může 
být možnost fyzické osoby jako odborného zaměstnance – energetického 
specialisty zastupovat větší množství právnických osob oprávněných k činnosti 
energetického specialisty a zneužívat tak získané oprávnění. Omezení počtu 
právnických osob vykonávajících činnost energetického specialisty, kde může 
fyzická osoba s oprávněním k výkonu činnosti energetického specialisty být 
v zaměstnaneckém poměru je legislativně komplikovaná. Dalším rizika mohou 
vyvstat, pokud zákonodárce nedostatečně upraví oblast odebírání oprávnění při 
nesplnění podmínek právnickým osobám vykonávajícím činnost energetického 
specialisty.  

Při implementaci varianty 2 je nutné zahrnutí znění zákona o č. 250/2016 Sb. 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který vstoupí v platnost 1. července 
2017 a může mít dopad na lhůty pro postih za zpracování nekvalitní energetické 
dokumentace energetickým specialistou. Rizikem pro provedení novelizace 
v podobě Varianty 2 je změna v důsledku změnového zákona k zákonu o č. 
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení, který se v současnosti 
projednává ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Z výše 
uvedených důvodů doporučujeme k implementaci Variantu 2. 

Kvantifikace nákladů a přínosů: 
Varianta 1 a Varianta 2 se podle záznamů SEI ČR týkají přibližně čtvrtiny až 
třetiny, tedy přibližně 500, energetických specialistů, kteří si založili společnost 
s ručením omezeným a budou přímo dotčeni změnou legislativy. U Varianty 2, 
při zavedení možnosti udělit oprávnění k činnosti energetického specialisty, 
a pokud budeme předpokládat stejnou výši správního poplatku za udělení 
oprávnění ve výši 1000 Kč/činnost jako u fyzických osob, můžeme očekávat 
dodatečný příjem za žádosti o udělení oprávnění energetického specialisty pro 
právnickou osobu ve výši až 480 000 Kč.  

Vyhodnocení variant:  
Na základě vyhodnocení variant nelze jednoznačně vyhodnotit kvalitativní vztah 
mezi Variantou 1 a Variantou 2. Varianta 1 nabízí dlouhodobě lepší řešení, ale 
vyžaduje zásah do zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a vznik 
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nové vázané činnosti. Varianta 2 umožňuje úpravu definovaného problému 
v rámci současné novelizace. Fyzické osoby s oprávněním k činnosti 
energetického specialisty jsou zapsány v seznamu energetických specialistů 
vedeném ministerstvem. Při aplikaci Varianty 2 dojde k udělování oprávnění 
k činnosti energetického specialisty právnickým osobám a bude nutné zřídit také 
evidenci právnických osob s oprávněním k činnosti energetického specialisty. Do 
seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem by se nově měly 
zapisovat údaje o právnických osobách s oprávněním k činnosti energetického 
specialisty (§ 10c odst. 2). Bylo by vhodné evidovat informace o čísle oprávnění, 
název, sídlo a osobu jednatele právnické osoby, identifikační číslo osoby, adresu 
sídla, druh nebo druhy oprávnění a datum zápisu a případně vyškrtnutí, kontaktní 
údaje a jméno a příjmení fyzické osoby určených pro udělení oprávnění 
energetického specialisty.  

Navrhovaná úprava v této části seznamu však neobsahuje ustanovení, které by 
představovalo dopad na soukromí dotčených osob, neboť v návrhu § 10c odst. 
2 písm. g) se stanovuje, že do seznamu energetických specialistů se zapisuje 
(pouze) „jméno, popřípadě jména osob rozhodných pro udělení oprávnění“. 
Jméno samo o sobě neumožňuje danou osobu přímo identifikovat, avšak ve 
spojení s veřejně přístupnými údaji uvedenými v části seznamu upraveném 
v § 10c odst. 1 lze (nepřímo) takovou osobu identifikovat, neboť osobou 
rozhodnou pro udělení oprávnění musí být (mimo jiné) osoba, která je držitelem 
oprávnění energetického specialisty, tedy osoba zapsaná v části seznamu 
vedeném ministerstvem pro fyzické osoby. K tomu je ovšem třeba uvést, že 
osobní údaje o této osobě jsou na seznamu vedeném ministerstvem uváděny již 
de lege lata. Proto zde navrhovanou právní úpravou nedochází (oproti stávající) 
ke změně. 

K. Zisk oprávnění odbornou zkouškou, průběžné aktualizační vzdělávání 
Popis současného stavu:  
Energetický specialista získá oprávnění na provádění hodnocení v oblasti 
energetické účinnosti na základě složení odborné zkoušky složené z písemné 
a ústní části pořádané Státní energetickou inspekcí. Zkouška je zakončena 
protokolem o výsledku zkoušky, který zkušební komise bezodkladně předává 
ministerstvu. Ministerstvo udělí oprávnění žadateli po splnění podmínek a zapíše 
jej do seznamu energetických specialistů. 

SEI ČR provádí zkoušky oprávnění energetických specialistů. Úspěšnost 
uchazečů se pohybuje mírně nad 50%. 
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Definice problému: 

Pro zachování platnosti získaného oprávnění k výkonu činnosti je energetický 
specialista povinen absolvovat průběžné vzdělávání prohlubující a aktualizující 
odborné znalosti. Dvoudenní seminář je zakončen písemným odborným testem. 
Organizace pořádající průběžné vzdělávání předá specialistovi protokol 
o absolvování průběžného vzdělávání a jeho kopii předá ministerstvu. 
Specialista je povinen podat žádost o absolvování průběžného vzdělávání 
nejpozději 3 měsíce před uplynutím 3 let od termínu udělení oprávnění nebo 
absolvování posledního průběžného vzdělávání. 

Systém průběžného vzdělávání vyžaduje velkou administrativní zátěž. Zároveň 
je dlouhodobě diskutováno věcné naplnění povinnosti absolvovat průběžné 
aktualizační vzdělávání aktuálně nastaveného systému.  

Cíl:  
Zefektivnění a zjednodušení systému průběžného vzdělávání energetických 
specialistů a zvýšení odbornosti energetických specialistů.  

Návrh variant řešení: 
Varianta 0: Zachování současného stavu 

Varianta 1: Nahrazení systému průběžného přezkušování systémem 
aktualizačního vzdělávání  

Varianta 2: Zřízení profesní instituce na způsob samosprávné komory 
s povinným členstvím, která by převzala všestranné garance za obor. 

 
 
 

Úspěšnosti uchazečů o oprávnění energetického specialisty 

  Energetický 
audit  

Energetická 
certifikace 
budov 

Kontrola 
klimatizač
ních 
systémů 

Kontrola 
provoz. 
Kotlů 

Počet zkoušených uchazečů 67 173 15 17 

Počet úspěšných uchazečů 35 92 9 11 

Podíl úspěšných uchazečů 52% 53% 60% 65% 

Zdroj: SEI CR, 2016     
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Identifikace nákladů a přínosů: 

Náklady 

Varianta 1:  

vytvoření systému průběžného vzdělávání a jeho zajišťování 

vyšší náklady soukromých subjektů na vzdělávací akce  

Varianta 2:  

finanční dopady ve formě jednorázových nákladů na založení komory  

soukromé subjekty nuceny hradit administrativní náklady na chod komory  

Přínosy 

Varianta 1: 

snížení administrativní zátěže na soukromé subjekty 

plynulejší vzdělávání energetických specialistů  

Varianta 2:  

dohled a dozor zajišťuje samotná profesní instituce 

snížení nákladů státní správy na kontrolu a dozor 

Varianta 1 by měla vést k snížení zátěže kladené na energetické specialisty při 
naplňování povinnosti absolvovat přezkoušení a oproti Variantě 0 zjednoduší 
systém průběžného vzdělávání. Nebude již nutné každé 3 roky absolvovat 
aktualizaci odborných znalostí ukončenou písemným odborným testem. Naopak 
umožní systém průběžného aktualizačního vzdělávání energetický specialistů 
účastnit se odborných vzdělávacích akcí zaměřených na jejich odbornost a touto 
účastí naplnit povinnost průběžného aktualizačního vzdělávání. Díky tomu může 
dojít k pohotovějšímu a plynulejšímu vzdělávání specialistů. Riziky pro Variantu 
1 jsou a) zajištění dostatečnosti průběžného vzdělávání, tedy dostatečné 
množství a obsah absolvovaných vzdělávacích akcí a b) dostatečné a efektivní 
předání informací v rámci vzdělávacích akcí. Základní podmínkou pro zachování 
úrovně kvality energetických specialistů je složení odborné zkoušky složené 
z písemné a ústní části a pořádané Státní energetickou inspekcí a její nutnost 
pro získání oprávnění na provádění hodnocení v oblasti energetické účinnosti. 
Mimo zrušení oprávnění energetického specialisty v důsledku úmrtí nebo 
prohlášení fyzické osoby za mrtvého oprávnění zanikne při nesplnění podmínek 
průběžného vzdělávání (např. neabsolvováním dostatečného množství 
vzdělávacích akcí za stanovené období). Odebrání oprávnění v důsledku 
nesplnění podmínek oprávnění a dostatečná kontrolní činnost je klíčová pro 
udržení kvality průběžného vzdělávání.  Varianta 1 umožní výběr vzdělávacích 
akcí podle potřeby energetického specialisty a zároveň stanovuje minimální 
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počet těchto akcí. Dopad na náklady energetických specialistů závisí na ceně 
kurzů a stanovení počtu nutného k splnění podmínky.    

Varianta 2 by vedla ke kvalitativně lepšímu zpracování energetické dokumentace 
díky zajištění vyšší kvality práce energetických specialistů. Je otázkou, zda by 
vznik nové komory vedl k zodpovědnějšímu chování energetických specialistů 
a vyššímu přínosu v porovnání s variantou 1. Na základě porovnání se 
zavedením jiných profesních institucí v ČR nelze v tomto směru udělat 
jednoznačný závěr. Varianta 2 v celkovém pohledu přináší dodatečné finanční 
dopady oproti variante 1 ve formě jednorázových nákladů na založení komory 
a administrativních nákladů na její fungování, hrazených členy komory. Riziko 
může představovat možnost neschválení komory EU, která ji může uchopit 
například jako instrument omezující volný pohyb služeb. 

Kvantifikace nákladů a přínosů: 

Přínosem pro energetické specialisty je omezení zátěže pro průběžné 
vzdělávání. Náklady pro organizátora školení vyvstávají z povinnosti tyto školení 
organizovat. Tyto náklady však již v současnosti existují, neboť i ve stávajícím 
stavu jsou pořádána školení.  

Vyhodnocení variant:  
Varianta 1 vede k dosažení cíle vzdělávání energetických specialistů a zvyšování 
jejich odbornosti s minimálními náklady. 

L. Definice malých a středních podniků pro povinnost podnikatelského 
sektoru zpracovat energetický audit 

Popis současného stavu:  
Povinnost zpracovat energetický audit byla zavedena do zákona o hospodaření 
energií v roce 2012 zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (povinnost dle spotřeby 
energie) a zákonem č. 103/2015 Sb. (povinnost dle velikosti podnikatele). 
Povinnost zpracovat energetický audit tak má v současné době podnikatel, který 
není malým nebo středním podnikatelem dle definice tohoto pojmu obsaženého 
v Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici 
mikropodniků a malých a středních podniků.  

Povinnost zpracovat energetický audit nemá ten podnikatel (který není malým 
nebo středním podnikatelem), který má zaveden a akreditovanou osobou 
certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy 
upravující systém managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001) 
nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém 
environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy 
environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001), který zahrnuje 
energetický audit. 
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Bez ohledu na definici velikosti podniku je dle platné právní úpravy stavebník, 
společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického 
hospodářství povinen zpracovávat pro své budovy nebo energetické 
hospodářství energetický audit v případě, že součet roční celkové spotřeby 
energií za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby dosáhne 
výše 35 000 GJ (9722 MWh), týká se ovšem pouze jednotlivých budov nebo 
jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 
700 GJ (194 MWh) za rok. Dále tato povinnost vzniká fyzické osobě či právnické 
osobě u větší změny dokončené budovy v případě, že nejsou splněny požadavky 
na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f) zákona 
o hospodaření energií. 

Pro obě dvě kategorie dotčených subjektů se povinnost zpracovat energetický 
audit nevztahuje na (i) stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení 
na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny 
a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkům na účinnost užití energie 
podle prováděcího právního předpisu; (ii) dokončené budovy, jejichž měrná 
spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným prováděcím 
právním předpisem. 

Definice mikropodniků a malých a středních podniků. 

Pro kategorizaci podniků je využit počet zaměstnanců, výše ročního obratu 
a výše roční bilanční sumy. Pro klasifikaci do kategorie malého nebo středního 
podnikatele je kumulativní splnění podniky počtu zaměstnanců a výše ročního 
obratu nebo roční bilanční sumy. Přehled mezních hodnot pro kategorie 
mikropodniků, malých podniků a středních podniků je uveden v Obrázku níže. 
Z tohoto důvodu lze konstatovat, že podnikem, který není malý nebo střední je 
podnik, který již nenaplní jednu z podmínek pro kategorizaci. 

Obrázek 1: Mezní hodnoty kategorizace podniku dle Doporučení Komise 
2003/361/E3 
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Box: Kategorie malých nebo středních podniků dle Doporučení Komise 

Dle doporučení Evropské komise rozeznáváme tři kategorie malých nebo 
středních podniků11:  

Nezávislé podnikatele vymezuje článek 3 odst. 1 doporučení Komise pokud: 

• je zcela nezávislý, tj. nemá žádné podíly v jiných podnicích,  

• žádný podnik nemá podíly v daném podniku nebo vlastní méně než 
25% základního kapitálu nebo hlasovacích práv (podle toho, která 
hodnota je vyšší) v jednom nebo více jiných podnicích a/nebo externí 
subjekty nedrží více než 25% základního kapitálu nebo hlasovacích 
práv (podle toho, která hodnota je vyšší) v daném podniku nebo není 
propojená s jiným podnikem prostřednictvím fyzické osoby ve smyslu 
článku 3 odst. 3 doporučení Komise. 

Podnik se může považovat za nezávislý, a nemít tudíž žádné partnerské 
podniky, i tehdy, je-li 25% - 50% dosažen jedním z následujících investorů: (i) 
veřejné investiční společnosti, společnosti rizikového kapitálu a business 
angels; (ii) univerzity nebo neziskové výzkumné organizace; (iii) institucionální 
investoři včetně fondů pro regionální rozvoj; (iv) samostatné místní orgány 
s ročním rozpočtem nižším než 10 mil. EUR a s méně než 5 000 obyvateli. 

Partnerské podnikatele vymezuje článek 3 odst. 2 doporučení Komise jako 
všechny podnikatele, kteří nejsou klasifikováni jako propojení podnikatelé 
a mezi nimiž existuje následující vztah: podnikatel (mateřský podnik) vlastní 
sám nebo společně s jedním či více propojenými podnikateli 25 až 50 % 
základního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podnikatele (dceřiného 
podniku).  

Propojenými (spojenými) podnikateli jsou podle článku 3 odst. 
3 doporučení Komise takoví podnikatelé, mezi nimiž existuje některý z těchto 
vztahů: 

• podnikatel má většinu (tj. více než 50 %) hlasovacích práv akcionářů, 
společníků nebo členů jiného podnikatele; 

• podnikatel má právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů správního, 
řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podnikatele; 

• podnikatel má právo uplatňovat dominantní vliv nad jiným 
podnikatelem podle smlouvy uzavřené s tímto podnikatelem nebo 

                                            
11 Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků vydaná Evropskou komisí 
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podle ustanovení v jeho zakladatelské (společenské) smlouvě (listině) 
nebo ve stanovách dotyčného podnikatele; 

• podnikatel, který je akcionářem, společníkem nebo členem jiného 
podnikatele, ovládá sám, či podle písemné dohody s ostatními 
akcionáři, společníky nebo členy uvedeného podnikatele většinu 
hlasovacích práv akcionářů, společníků nebo členů v dotyčném 
podnikateli. 

Podniky, které sestavují konsolidované účetní závěrky nebo které jsou 
zahrnuty do účetních závěrek podniku, jenž je sestavuje, se budou zpravidla 
klasifikovat jako propojené. Za propojené podnikatele se však považují také 
podnikatelé, mezi nimiž existuje jeden nebo více vztahů uvedených výše 
prostřednictvím fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob jednajících 
společně, pokud provozují svou činnost nebo část své činnosti na stejném 
relevantním trhu nebo na sousedních trzích. 

 

Je důležité zmínit, že při posuzování kritérií počtu zaměstnanců a výše 
uvedených finančních hodnot se ovšem musí zohlednit také hodnoty tzv. 
partnerských a propojených podnikatelů.  Jinými slovy je při stanovení počtu 
zaměstnanců a finančních hodnot nutné započítat i hodnoty ostatních 
společností, které jsou součástí jednoho podnikatelského seskupení. Výše 
popsaný výklad platí i pro partnerské nebo propojené podniky sídlící v jiné 
zemi12. 

Údaje (počet zaměstnanců / roční obrat nebo bilanční suma) o partnerském 
podnikateli se přičítají ve výši procentuálního podílu na kapitálu nebo hlasovacích 
právech (podle toho, který je vyšší). K údajům o přímém partnerském podnikateli 
se před provedením poměrného přepočtu přičtou v plné výši údaje o všech 
podnikatelích, s nimiž je podnikatel propojen. Údaje za partnery partnerského 
podnikatele se již dále nepřičítají.  

Údaje (počet zaměstnanců / roční obrat nebo bilanční suma) o přímo nebo 
nepřímo propojeném podnikateli se přičítají v plné výši, tj. 100 % za celého 
podnikatele bez ohledu na skutečný podíl. K údajům o přímo nebo nepřímo 
propojeném podnikateli se pak poměrně přičítají údaje o každém jejich 

                                            
12 Vyplývá ze Sdělení Komise ze dne 6. listopadu 2013 Evropskému parlamentu a Radě k provádění směrnice o energetické účinnosti 

– pokyny Komise[5], které v článku 3.4. výslovně stanoví, že „pro použití této definice v praxi je například nutné vzít v úvahu 

konsolidované údaje týkající se každého podniku, včetně podniků v jiných členských státech a mimo Evropu, aby se zajistilo použití 

harmonizované definice a přístupu v celé EU.“ 
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partnerském podnikateli, a to opět úměrně procentuálnímu podílu na kapitálu 
nebo hlasovacích právech (podle toho, který je vyšší). 

Box: Definice malého a středního podniku – případ veřejných subjektů 

Podle definice není podnik malý nebo střední, jestliže je 25% nebo více jeho 
základního kapitálu či hlasovacích práv přímo nebo nepřímo drženo nebo 
ovládáno, společně či jednotlivě, jedním či více veřejnými subjekty. 

 
Definice problému:  

S ohledem na použití definice malých a středních podnikatelů dle definice tohoto 
pojmu obsaženého v Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 
o definici mikropodniků a malých a středních podniků dopadá povinnost 
zpracovat energetický audit na významný počet podniku, které jsou v rámci 
národního měřítka považovány za malý nebo střední podnik, avšak kvůli 
zohlednění jeho postavení, jakožto partnerského či propojeného podniku vůči 
zahraniční mateřské společnosti je nutné je dle definice uvedené v Doporučení 
klasifikovat jako podnik, který není malý nebo střední.  

Směrnice o energetické účinnosti v článku 8 odst. 4 stanovuje, že energetické 
audity zpracované podniky, které nejsou malými nebo středními, mají být 
prováděné nezávisle a nákladově efektivním způsobem. Právě nákladová 
efektivita zpracování energetického auditu není dle vyjádření Ministerstva 
průmyslu a obchodu s ohledem na aktuální znění zákona naplňována.  

Cíl:  
Zajistit naplnění věcného záměru o motivaci dotčených subjektů a naplnění 
povinnosti na vlastněné nebo užívané energetické hospodářství pro všechny 
povinné subjekty 

Návrh variant řešení: 

Varianta 0: Zachování současného stavu 

Varianta 1: Definice MSP doplněná o výklad Doporučení komise zohledňující 
existenci partnerských nebo propojených podniků, avšak platí pouze pro podniky 
sídlící na daném území 

Varianta 2: Definice MSP dle zákona o účetnictví 

Identifikace nákladů a přínosů Varianty 1: upravená definice MSP dle 
doporučení Evropské komise 

Ve Variantě 1 předpokládáme obdobnou definice MSP, kterou uvádí Doporučení 
Evropské komise, avšak bez zohlednění partnerských a propojených podniků ze 
zahraničí při výpočtu hodnot pro klasifikaci podniku. Pokud by došlo k vymezení 
touto formou lze očekávat významný pokles povinných subjektů v porovnání se 
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stávajícím stavem, kdy se klasifikace malých a velkých podniků řídí plně 
doporučením Evropské komise 2003/361/ES. Na druhou stranu je zapotřebí 
zmínit významné riziko ve formě možnosti nesouladu s evropskou směrnicí 
o energetické účinnosti, z čehož by České republice mohly hrozit sankce. 

Náklady 

Možnost vzniku nákladů spojených s rizikem sankcí ze strany EU z důvodu 
nesplnění některých ustanovení směrnice v transpozičním předpisu. 

Přínosy 

Přínosy ve formě úspor soukromého sektoru z důvodu nižšího počtu subjektů 
komerční sféry podléhající povinnost energetického auditu. 

Přínosy v možnosti zkvalitnění kontrolní činnosti SEI s ohledem na jasně 
definovaný seznam kontrolovaných subjektů a i s ohledem na očekávané 
snížení povinných subjektů. 

 
Kvantifikace nákladů a přínosů Varianty 1: 

Kvantifikace nákladů a přínosů v rámci definice MSP se odvíjí především od 
počtu subjektů s povinností realizovat energetický audit. V případě realizace 
Varianty 1, kdy se předpokládá obdobná definice MSP, kterou uvádí Doporučení 
Evropské komise, avšak bez zohlednění partnerských a propojených podniků ze 
zahraničí při výpočtu hodnot pro klasifikaci podniku by dle kvalifikovaného 
odhadu došlo k poklesu o 7 – 10 tis. povinných subjektů. Pro odhad poklesu 
povinných subjektů vycházíme ze statistiky ČSÚ, kdy v roce 2012 bylo v České 
republice pod zahraniční kontrolou 13,4 tis. podniků13. Dále odhadujeme, že 
významná část těchto podniků by podle doporučení Evropské komise 
2003/361/ES byla řazena mezi podniky, které nejsou malé nebo střední. 
V neposlední řadě je, ale nutné z odhadu vyloučit společnosti, které mají 
zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém managementu 
hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001) nebo systém environmentálního 
řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního 
managementu (ČSN EN ISO 14001), který zahrnuje energetický audit. V případě 
realizace Varianty 1 tak kvalifikovaný odhad poklesu počtu povinných subjektů je 
7 – 10 tis. podniků, což při odhadované průměrné ceně energetického auditu 500 
tis. Kč (cena je závislá na velikosti a složitosti energetického hospodářství), a při 
čtyř leté platnosti auditu představuje implicitně roční úsporu pro soukromý sektor 

                                            
13 Údaj o počtu nefinančních podniků pod zahraniční kontrolou za rok 2012 vychází ze zprávy ČSU „Kdo tahá za nitky české 

ekonomiky? http://www.statistikaamy.cz/2015/03/kdo-taha-za-nitky-ceske-ekonomiky/“ 
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ve výši 875 mil. Kč – 1 250 mil. Kč. Potenciální přínos ve formě zkvalitní kontrolní 
činnosti SEI je obtížně kvantifikovatelný. 

Z hlediska možných nákladů je nejvýznamnější náklad s rizikem sankcí ze strany 
EU z důvodu nesplnění některých ustanovení směrnice v transpozičním 
předpisu.  

Identifikace nákladů a přínosů Varianty 2: Definice MSP dle zákona 
o účetnictví 

Varianta 2 počítá s využitím definice MSP vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, který s platností od 1. 1. 2016 definoval účetní jednotky do 
následujících kategorií: 

• mikro účetní jednotka, 

• malá účetní jednotka, 

• střední účetní jednotka, 

• velká účetní jednotka. 

Rozdělení do čtyř výše uvedených kategorií se stanoví na základě tří 
následujících kritérii k rozvahovému dni.  Kritéria jsou tři:  

• hodnota aktiv – rozumí se jimi aktiva celkem, tj. úhrn aktiv zjištěný 
z rozvahy v ocenění neupraveném o rezervy, opravné položky a odpisy 
majetku, 

• čistý obrat – posuzuje se roční úhrn čistého obratu, tj. výše výnosů snížená 
o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní 
období, a vynásobená dvanácti, 

• průměrný počet zaměstnanců – průměrný přepočtený evidenční počet 
zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu. 

Do příslušné kategorie je účetní jednotka zařazena, pokud dosáhne (překročí) 
alespoň dvě z těchto tří kritérií. Pokud ve dvou po sobě jdoucích rozvahových 
dnech účetní jednotka (nebo skupina účetních jednotek) překročí nebo přestane 
překračovat dvě hraniční hodnoty, změní od počátku bezprostředně 
následujícího účetního období kategorii účetní jednotky (nebo skupinu účetní 
jednotky).  

Box: Hodnotová kritéria jednotlivých kategorií účetních jednotek 

Mikro účetní jednotka je subjekt, který k rozvahovému dni nepřekračuje 
alespoň dvě z těchto tří kritérií:  

• aktiva celkem 9 000 000 Kč, 
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• čistý obrat 18 000 000 Kč, 

• průměrný počet zaměstnanců během účetního období 10. 

Malá účetní jednotka je subjekt, který k rozvahovému dni nepřekračuje 
alespoň dvě z těchto tří kritérií:  

• aktiva celkem 100 000 000 Kč, 

• čistý obrat 200 000 000 Kč, 

• průměrný počet zaměstnanců během účetního období 50. 

Střední účetní jednotka je subjekt, který k rozvahovému dni nepřekračuje 
alespoň dvě z těchto tří kritérií:  

• aktiva celkem 500 000 000 Kč, 

• čistý obrat 1 000 000 000 Kč, 

• průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250. 

Velká účetní jednotka je subjekt, který k rozvahovému dni překračuje 
alespoň dvě z těchto tří kritérií:  

• aktiva celkem 500 000 000 Kč, 

• čistý obrat 1 000 000 000 Kč, 

• průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250. 

Za velkou účetní jednotku se však vždy považuje (i) subjekt veřejného 
zájmu, (ii)vybraná účetní jednotka. 

Subjektem veřejného zájmu je:  

• účetní jednotka se sídlem v ČR, která je obchodní společností a je 
emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na 
evropském regulovaném trhu, 

• účetní jednotka se sídlem v Evropském hospodářském prostoru, která 
je bankou (podle zákona upravujícího činnost bank) nebo spořitelním 
a úvěrním družstvem (podle zákona upravujícího činnost spořitelních 
a úvěrních družstev), 

• účetní jednotka se sídlem v Evropském hospodářském prostoru, která 
je pojišťovnou nebo zajišťovnou (podle zákona upravujícího činnost 
pojišťoven a zajišťoven), 
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• účetní jednotka, která je penzijní společností (podle zákona 
upravujícího důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření), 

• Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky nebo zdravotní 
pojišťovna (podle zákona upravujícího resortní, oborové, podnikové 
a další zdravotní pojišťovny). 

• Vybranými účetními jednotkami jsou organizační složky státu, státní 
fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, 
dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, 
příspěvkové organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České 
republiky a zdravotní pojišťovny. 

 

V porovnání se stávajícím stavem by v případě realizace Varianty 2 a použití 
definice MSP ze zákona o účetnictví došlo k významnému snížení zahrnutých 
podniků, zejména s ohledem na skutečnost, že by při posuzování kritérií počtu 
zaměstnanců a výše uvedených finančních hodnot nedošlo k zohlednění také 
hodnot tzv. partnerských a propojených podnikatelů.  

Na druhou stranu by použití definice MSP ze zákona o účetnictví znamenalo 
pravděpodobně riziko nesouladu s evropskou směrnicí a nesprávné/neúplné 
transpozice. V minulosti už bylo ze strany Evropské komise doručeno České 
republice formální upozornění, v kterém Evropská komise namítala, že Česká 
republika nesplňuje některá ustanovení směrnice o energetické náročnosti 
budov. Zároveň by v případě přijetí této definice MSP došlo ke klasifikaci všech 
vybraných účetních jednotek, tj. organizační složky státu, státní fondy podle 
rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, 
Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, Všeobecná 
zdravotní pojišťovna České republiky a zdravotní pojišťovny, na podniky, které 
nejsou malé nebo střední. V případě důsledného přijetí definice malých nebo 
středních podniků by tak v případě veřejného sektoru došlo ke klasifikaci téměř 
celé veřejné správy jako velká jednotka, tzn. ne malý nebo střední podnik, což by 
v porovnání se stávajícím stavem mohlo znamenat nárůst nákladů z důvodu 
nutnosti realizace energetických auditů subjekty, které v současnosti tuto 
povinnost nemají. 
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Náklady 

Možnost vzniku nákladů spojených s rizikem sankcí ze strany EU z důvodu 
nesplnění některých ustanovení směrnice v transpozičním předpisu. 

Možnost navýšení nákladů veřejné správy na realizaci energetických auditů 
z důvodu vyššího počtu subjektů veřejné správy podléhající povinnost 
energetického auditu (například příspěvkové organizace). 

Přínosy 

Přínosy ve formě úspor soukromého sektoru z důvodu nižšího počtu subjektů 
komerční sféry podléhající povinnost energetického auditu. 

Přínosy v možnosti zkvalitnění kontrolní činnosti SEI s ohledem na jasně 
definovaný seznam kontrolovaných subjektů a i s ohledem na očekávané 
snížení povinných subjektů. 

 
Kvantifikace nákladů a přínosů Varianty 2: 
Kvantifikace nákladů a přínosů v rámci definice MSP se odvíjí především od 
počtu subjektů s povinností realizovat energetický audit. V případě realizace 
Varianty 2, kdy se předpokládá využití definice MSP ze zákona o účetnictví 
a přijetí ekvivalence mezi pojmy mikropodnik, malý a střední podnik vs. mikro, 
malá a střední účetní jednotka by dle kvalifikovaného odhadu povinná skupina 
velkých podniků představovala cca 2 000 podniků, což přibližně odpovídá počtu 
aktivních velkých podniků za rok 2015 zveřejněných Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ve Zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře 
v roce 2015 (počet aktivních velkých podniků 1 91514).  

Oproti stávajícímu stavu tak dojde k zásadnímu poklesu povinných subjektů, 
neboť v současném stavu jsou mezi velké podniky zahrnuty i podniky, které sice 
sami o sobě splňují podmínky pro malé a střední podniky, ale po zohlednění 
partnerských a propojených podniků dojde v rámci aplikace definice 
z doporučení Evropské komise k jejich klasifikace jako velké podniky. Při 
realizaci definice MSP dle varianty 2 tak lze očekávat, že dojde k poklesu o 8 – 
12 tis. povinných subjektů. Pro odhad poklesu povinných subjektů vycházíme ze 
statistiky ČSÚ, kdy v roce 2012 bylo v České republice pod zahraniční kontrolou 
13,4 tis. podniků15. Dále odhadujeme, že významná část těchto podniků by 
podle doporučení Evropské komise 2003/361/ES byla řazena mezi podniky, které 

                                            
14 Údaje dle šetření ČSÚ 

15 Údaj o počtu nefinančních podniků pod zahraniční kontrolou za rok 2012 vychází ze zprávy ČSU „Kdo tahá za nitky české 

ekonomiky? http://www.statistikaamy.cz/2015/03/kdo-taha-za-nitky-ceske-ekonomiky/“ 
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nejsou malé nebo střední. V případě realizace Varianty 2 tak kvalifikovaný odhad 
poklesu počtu povinných subjektů je 8 – 12 tis. podniků, což při odhadované 
průměrné ceně energetického auditu 500 tis. Kč (cena je závislá na velikosti 
a složitosti energetického hospodářství), a při čtyř leté platnosti auditu 
představuje implicitně roční úsporu pro soukromý sektor ve výši 1 000 mil. Kč – 
1 500 mil. Kč. Potenciální přínos ve formě zkvalitní kontrolní činnosti SEI je 
obtížně kvantifikovatelný. 

Z hlediska možných nákladů je nejvýznamnější náklad s rizikem sankcí ze strany 
EU z důvodu nesplnění některých ustanovení směrnice v transpozičním 
předpisu.  

Náklad plynoucí z rizika klasifikace veřejného subjektu (např. příspěvkové 
organizace, obce) jako velkého podniku, na základě zavedení ekvivalence pojmu 
velký podnik a velká účetní jednotka vychází z očekávaného nárůstu počtu 
povinných veřejných subjektů oproti stávajícímu stavu. Odhad toho typu nákladu 
je proveden v části zabývající se definicí povinných veřejných subjektů pro 
povinnost energetického auditu. 

Vyhodnocení variant:  
S ohledem na existenci rizika spojeného s možností nesouladu navrhovaných 
Variant 1 a 2 se směrnicí o energetické účinnosti nelze jednoznačně doporučit 
realizaci Variant 1, 2. V případě jejich realizací hrozí možnost nesprávné/neúplné 
transpozice, za což již v minulosti bylo ze strany Evropské komise doručeno 
České republice formální upozornění, v kterém Evropská komise namítala, že 
Česká republika nesplňuje některá ustanovení evropské směrnice o energetické 
náročnosti budov. Riziko případných sankcí tak není zanedbatelné. Na druhou 
stranu dle zpracovaných materiálů (A cross-border guide to Energy audits16) od 
společnosti Linklaters z ledna 2017 je patrné, že některé členské státy EU se 
taktéž odchylují od doporučení Evropské komise v oblasti definice MSP 
(například se jedná o Maďarsko a Polsko). Z tohoto důvodu a s ohledem na 
významně pozitivní dopad na podnikatelský sektor v případě realizace variant 1,2 
doporučujeme realizaci Varianty 1 nebo Varianty 2 pouze v případě, kdy dojde 
k eliminaci rizika o nesprávné/neúplné transpozici evropské směrnice.  

M. Úprava povinností a povinných subjektů zpracovat energetický audit 
nejsou-li klasifikovány jako „velký podnik“ 

Popis současného stavu:  
V současnosti je povinnost energetického auditu subjektů, které jsou malým nebo 
středním podnikatelem či jiný subjekt (s výjimkou podnikatele, který není malý 

                                            
16 Dokument dostupný online na adrese 

www.linklaters.com/pdfs/mkt/london/Linklaters_2015_Cross_border_guide_to_Energy_audits.pdf 
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nebo střední podnikatelů) upraven zejména ve Vyhlášce č.480/2012 Sb., 
o energetickém auditu a energetickém posudku, kde je uvedeno, že  

1. „Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká podle § 9 odst. 1 zákona 
fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy 
nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35000 
GJ (9722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická 
hospodářství příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo 
jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie 
vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.“ 

2. „Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká podle § 9 odst. 1 zákona 
organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí 
a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo 
energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1500 GJ 
(417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická 
hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace 
a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických 
hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) 
za rok.“ 

V souladu s výkladem definic dle doporučení Evropské komise 2003/361/ES 
není podnik malý nebo střední, jestliže je 25% nebo více jeho základního kapitálu 
či hlasovacích práv přímo nebo nepřímo drženo nebo ovládáno, společně či 
jednotlivě, jedním či více veřejnými subjekty. Z toho vyplývá, že veškeré státní, 
městské či krajské společnosti splňující definici výše je klasifikováno jakožto 
velký podnik a dopadají na něj příslušné povinnosti vyplývající ze zákona 
o hospodaření s energií dle § 9 odst. 2.  

V rámci vyhlášky je upravena zejména povinnost veřejných subjektů a malých 
a středních podniků, které dosahují určité celkové roční spotřeby energie.  

Pro představu o potenciálním počtu povinných subjektů na zpracování 
energetického auditu vyjdeme z následujících údajů: 

• Český statistický úřad k 1. 1. 2015 evidoval 6 253 obcí v České republice. 

• Dle údajů ČSU z roku 2016 bylo v rámci registru osob zapsáno celkem 
6 891 komunálních příspěvkových organizací a 28 státních příspěvkových 
organizací. V roce 2015 pak celkový počet příspěvkových organizací dle 
ČSU představoval 10 539. 

• Statistický úřad v roce 2015 evidoval dle členění podle institucionálních 
sektorů (ESA 2010) 17 451 vládních institucí a 1 848 nefinančních 
veřejných podniků. 
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Na první pohled je tedy zřejmé, že v i v případě veřejného sektoru se počet 
povinných subjektů bude počítat na jednotky tisíc. Detailnější propočet není 
možný, neboť není možné zohlednit hodnoty celkové spotřeby energií a spotřebu 
jednotlivých budov či jednotlivých technologických hospodářství a odhadnout tak 
možný počet subjektů, na které se vztahuje povinnost energetického auditu. 

Pro odhad o počtu malých a středních podniků, jejichž roční spotřeba energie je 
vyšší než 9722 MWh za rok si můžeme pomoci s kvalifikovaným odhadem, že 
bude přibližně 1 00017 odběrných míst, které mají roční spotřebu elektrické 
energie nad 5000 MWh. Je tedy patrné, že společností, které budou mít celkovou 
roční spotřebu energií nad 9277 MWh ročně a zároveň je bude možné 
klasifikovat jako malé a střední podniky dle definice z doporučení Evropské 
komise budou jednotky stovek. 

Definice problému:  

V rámci současné právní úpravy lze vykládat § 9 odst. 1 zákona o hospodaření 
energií pro danou skupinu jako pouhou jednorázovou povinnost. Nedochází tak 
k naplnění věcného záměru motivovat dotčené subjekty k hospodaření s energií. 
Dále tyto subjekty naplňují povinnost pouze na vlastněná energetická 
hospodářství, zatímco „velké“ podniky naplňují povinnost na vlastněná nebo 
užívané energetické hospodářství.  

Cíl:  
Zajistit naplnění věcného záměru o motivaci dotčených subjektů a naplnění 
povinnosti na vlastněné nebo užívané energetické hospodářství pro všechny 
povinné subjekty. 

Návrh variant řešení: 
Varianta 0: Zachování současného stavu 

Varianta 1: Upravit legislativu pro povinné subjekty pro energetický audit 
(s výjimkou „velkých“ podniků přímo v zákoně a uvedení do souladu s věcným 
záměrem (obdobně jako v případě (velkých podniků) 

Varianta 2: Upravit legislativu pro povinné subjekty pro energetický audit 
(s výjimkou „velkých“ podniků přímo v zákoně a uvedení do souladu s věcným 
záměrem (obdobně jako v případě velkých podniků) a zároveň pro veřejné 
subjekty stanovit rozdílnou dobu platnosti energetického auditu. 

Identifikace nákladů a přínosů Varianty 1: Upravit legislativu pro povinné 
subjekty pro energetický audit (s výjimkou „velkých“ podniků přímo v zákoně 
a uvedení do souladu s věcným záměrem (obdobně jako v případě velkých 
podniků) 

                                            
17 Výše odhadu byla konzultována s ERU 
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Ve Variantě 1 předpokládáme, že dojde ke změně právní úpravy pro subjekty, 
jímž je povinnost energetického auditu stanovena dle § 9 odst. 1 zákona 
o hospodaření energií v obdobném smyslu, jako je pro podnikatele, kteří nejsou 
malými a středními podnikali (§ 9 odst. 2 zákona o hospodaření energií). Díky 
úpravě dojde k vyjasnění a naplnění cíle věcného záměru kdy i subjekty, jímž je 
povinnost energetického auditu uložena dle § 9 odst. 1 zákona o hospodaření 
energií, budou mít povinnost realizovat energetický audit opakovaně a nejen na 
vlastněném, ale i užívaném energetickém hospodářství. Z hlediska přínosů dojde 
k naplnění věcného záměru energetického auditu ve smyslu opakované 
motivace k hospodaření s energií a zároveň k eliminaci právní nejistoty. Na 
straně nákladů sice upřesnění výkladu může znamenat zvýšené náklady pro 
dotčené subjekty. Avšak lze předpokládat, že přínos z minimalizace či dokonce 
eliminace právní nejistoty v oblasti periodicity významným způsobem vyrovná 
tyto dodatečné náklady, pokud s nimi již z opatrnosti nebylo počítáno dříve. 

Náklady 

Možnost vzniku nákladů spojených s vyjasněním právní nejistoty ohledně 
periodicity energetických auditů 

Přínosy 

Přínosy plynoucí z minimalizace či eliminace právní nejistoty. 

Přínosy plynoucí z naplnění věcného záměru motivovat veškeré dotčené 
subjekty k hospodaření energie, a to nejen pro vlastněné ale i užívané 
energetické hospodářství. 

 

Kvantifikace nákladů a přínosů Varianty 1: 

Kvantifikace nákladů a přínosů v rámci Upravit legislativu pro povinné subjekty 
pro energetický audit (s výjimkou „velkých“ podniků přímo v zákoně a uvedení do 
souladu s věcným záměrem (obdobně jako v případě velkých podniků) je 
provedena pouze v kvalitativní rovině, neboť kvantifikace identifikovaných 
nákladů a přínosů je velmi obtížná.  

Za zásadní přínos realizace Varianty 1 je nutné zmínit přínos z naplnění věcného 
záměru energetického auditu ve smyslu opakované motivace k hospodaření 
s energií pro všechny dotčené subjekty a s tím spojenou minimalizaci 
či  eliminaci právní nejistoty. Na straně nákladů sice upřesnění výkladu může pro 
některé dotčené subjekty představovat zvýšené náklady, ale lze předpokládat, 
že přínos z minimalizace či dokonce eliminace právní nejistoty v oblasti 
periodicity významným způsobem vyrovná tyto dodatečné náklady, pokud s nimi 
již z opatrnosti nebylo počítáno dříve. 
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Identifikace nákladů a přínosů Varianty 2: Upravit legislativu pro povinné 
subjekty pro energetický audit (s výjimkou „velkých“ podniků přímo v zákoně 
a uvedení do souladu s věcným záměrem (obdobně jako v případě velkých 
podniků) a zároveň pro veřejné subjekty stanovit rozdílnou dobu platnosti 
energetického auditu. 

Varianta 2 předpokládá obdobnou právní úpravu, avšak počítá s prodloužením 
doby platnosti energetického auditu ze 4 na 10 let pro dotčené subjekty 
z veřejného sektoru (s výjimkou městských, krajských, státních společností, 
podniků apod.). Prodloužení platnosti energetického auditu vychází 
z předpokladu významně nižší dynamiky vývoje energetického hospodářství ve 
veřejném sektoru (s výjimkou městských, krajských a stáních společností 
a podniků) oproti sektoru soukromému. 

Náklady a přínosy Varianty 2 jsou tak totožné s náklady a přínosy Varianty 
1 pouze jsou doplněny přínosem v podobě úspory finančních prostředků 
veřejného sektoru z důvodu prodloužení doby platnosti energetického auditu ze 
4 na 10 let. 

Náklady 

Možnost vzniku nákladů spojených s vyjasněním právní nejistoty ohledně 
periodicity energetických auditů 

Přínosy 

Přínosy plynoucí z minimalizace či eliminace právní nejistoty. 

Přínosy plynoucí z naplnění věcného záměru motivovat veškeré dotčené 
subjekty k hospodaření energie, a to nejen pro vlastněné ale i užívané 
energetické hospodářství. 

Přínosy představující úsporu nákladů vybraných dotčených subjektů 
z veřejného sektoru z důvodu delší platnosti energetického auditu 

 

Kvantifikace nákladů a přínosů Varianty 2: 
Znovu je kvantifikace nákladů a přínosů provedena pouze v kvalitativní rovině, 
neboť kvantifikace identifikovaných nákladů a přínosů je velmi obtížná.  

Stejně jako v případě Varianty 1 i ve Variantě 2 lze za zásadní přínos realizace 
považovat přínos z naplnění věcného záměru energetického auditu ve smyslu 
opakované motivace k hospodaření s energií pro všechny dotčené subjekty 
a s tím spojenou minimalizaci či  eliminaci právní nejistoty. Obdobně na straně 
nákladů sice pravděpodobně dojde k upřesnění výkladu, což se může projevit 
u vybraných dotčených subjektů navýšením nákladů na energetický audit 
z důvodu nutnosti provádět energetický audit periodicky na místo jednorázově. 
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Novým přínosem Varianty 2 je úspora nákladů na energetický audit v případě 
prodloužení doby platnosti energetického auditu ze 4 na 10 let. Pro ilustraci jsou 
v tabulce níže uvedeny náklady na energetické audity veřejných subjektů. 

Box:: Výše nákladů na energetický audit pro vybrané subjekty veřejné správy  

Vypracování energetických auditů u objektů v majetku města Rakovník ………………….  84 tis. Kč 
včetně DPH 

Energetický audit objektů VUT v Brně 2016                                                                         1 654 000 Kč 
bez DPH 

Zpracování energetických auditů budov pro Statutární město Kladno                                  1 900 000 Kč 
bez DPH 

Město Uherské Hradiště – Energetické audity                                                                         464 000 Kč 
bez DPH 

 

 

S ohledem na výši nákladů na energetické audity u různých subjektů 
a prodloužení doby platnosti ze 4 na 10 let odhadujeme roční úsporu pro subjekt 
ve výši 50 – 250 tis. Kč, což při zohlednění počtu veřejných subjektů, kterých jsou 
jednotky, až desítky tisíc může znamenat úspory v řádech stovek milionů korun 
ročně.  

Vyhodnocení variant:  
S ohledem na skutečnost, že obě varianty 1 a 2 umožňují při realizaci splnit 
původní věcný záměr motivovat dotčené subjekty k hospodaření energií, 
doporučujme jejich realizaci. V rámci výběru mezi variantou 1 a 2 preferujeme 
variantu 2.  
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4 Návrh řešení 
Z vyhodnocení variant vychází následující návrh řešení: 

Zpřesnění vybraných definic 
Varianta 1 – zpřesnění definice Energetické hospodářství 

Varianta 2 – zpřesnění definice Energetický audit 

Varianta 3 – zpřesnění definice Budova s téměř nulovou spotřebou energie 

Náklady 

 

Přínosy 

Snížení nákladů v důsledku eliminace případných soudních procesů. 

Zvýšení právní jistoty pro všechny dotčené subjekty. 

Zefektivnění vynucování současné právní úpravy. 

Soulad s evropskou legislativou. 

Soulad s evropskou praxí v oblasti provádění energetických auditů. 

Přiblížení se cíli příslušných evropských směrnic. 

 
Územní energetická koncepce 
Varianta 1 - Úprava v zákonné normě 

Náklady 

Jednorázový výdaj gesčního orgánu, který bude muset zákon či metodiku 
zpracovat. 

Přínosy 

Vyšší právní jistota (u Varianty 2 vyšší než u Varianty 1). 

Potenciál plynoucí z energetických úspor. 
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Změny v ustanoveních souvisejících se Státním programem na podporu 
úspor energie 
Varianta 2 - Nahrazení konkrétních postupů a podmínek odkazem na postupy 
a podmínky v programové dokumentaci  

Náklady 

Nižší právní jistota. 

Přínosy 

Nižší spotřeba energie 

Vyšší flexibilita v reakci na změnu programové dokumentace 

 

Oblast účinnosti užití energie zdrojů a rozvodů energie  
Varianta 1 - Změna definice 

Náklady 

V případě volby nesprávné definice omezený počet subjektů, na něž se bude 
povinnost vztahovat, a z toho plynoucí neplnění cílů v oblasti snižování 
spotřeby energií. 

Opačně příliš velký počet subjektů, na něž se bude povinnost vztahovat – 
plnění požadavků na účinnost a vynucování povinnosti v případech, kdy není 
technicky možné (nebo za vysokých finančních nákladů) požadavek naplnit. 

Přínosy 

Rychlejší realizace projektů a z toho plynoucí finanční a nefinanční přínosy. 
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Rozšíření výčtu povinných osob  
Varianta 2 - Rozšíření výčtu povinných osob - vlastník, společenství vlastníků 
jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce 
domu v bytovém spoluvlastnictví, nebo jiná osoba odpovědná za správu domu 

Náklady 

- 

Přínosy 

Přínosy plynoucí z minimalizace či eliminace právní nejistoty díky řešení 
situace, kdy dle Občanského zákoníku není nutný vznik společenství vlastníků 
a osobou odpovědnou za správu domu je správce. 

 

Energetické štítky a ekodesign 
Varianta 1 - Vypuštění současným ustanovení týkajících se energetických štítků 
a nahrazení pouhým odkazem na přímo aplikovatelný předpis 

Náklady 

- 

Přínosy 

Jednoznačný výklad. 
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Reakce na výtku Komise  
Varianta 1 - Použití stejného znění jako je v příslušné směrnici  

Náklady 

Náklady na plnění povinnosti subjekty, které nově spadnou pod dané 
ustanovení. 

V případě Varianty 1 nižší právní jistota než v případě Varianty 2. 

Přínosy 

Ukončení řízení ze strany Komise. 

Zvyšování informovanosti veřejnosti o energetické náročnosti. 

Naturalizace užívání průkazů energetické náročnosti budov a vedení k jejich 
užívání obdobně jako je tomu při štítkování výrobků spojených se spotřebou 
energie. 

 

Doporučení v rámci průkazu energetické náročnosti 
Varianta 1 - Zavedení výjimky u průkazu, při jehož zpracování dojde k prokázání 
dosažení mimořádně úsporné klasifikační třídy u celkové dodané energie budovy 
a neobnovitelné primární energie podle prováděcího právního předpisu. 

Náklady 

 

Přínosy 

Snížení administrativní zátěže. 

Posun od chápání doporučení jako formální součásti průkazu. 
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Energetický specialista 
Varianta 2 - Možnost udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického 
specialisty právnickým osobám. 

Náklady 

-  

Přínosy 

Zamezení zneužívání společností s ručením omezeným. 

Vytvoření rovných podmínek podnikání v oboru poskytování služeb 
energetických specialistů. 

 

Zisk oprávnění odbornou zkouškou, průběžné aktualizační vzdělávání 
Varianta 1 - Nahrazení systému průběžného přezkušování systémem 
aktualizačního vzdělávání. 

Náklady 

Vytvoření systému průběžného vzdělávání a jeho zajišťování. 

Vyšší náklady soukromých subjektů na vzdělávací akce. 

Přínosy 

Snížení administrativní zátěže na soukromé subjekty. 

Plynulejší vzdělávání energetických specialistů.  
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Definice malých a středních podniků pro povinnost podnikatelského 
sektoru zpracovat energetický audit 
Konkrétní hodnocení záleží na dalších podmínkách implementace. 

Varianta 1 - Definice MSP doplněná o výklad Doporučení komise zohledňující 
existenci partnerských nebo propojených podniků, avšak platí pouze pro podniky 
sídlící v dané zemi. 

Náklady 

Možnost vzniku nákladů spojených s rizikem sankcí ze strany EU z důvodu 
nesplnění některých ustanovení směrnice v transpozičním předpisu. 

Přínosy 

Přínosy ve formě úspor soukromého sektoru z důvodu nižšího počtu subjektů 
komerční sféry podléhající povinnosti energetického auditu. 

Přínosy v možnosti zkvalitnění kontrolní činnosti SEI s ohledem na jasně 
definovaný seznam kontrolovaných subjektů  i s ohledem na očekávané 
snížení povinných subjektů. 

 

Varianta 2 - Definice MSP dle zákona o účetnictví. 

Náklady 

Možnost vzniku nákladů spojených s rizikem sankcí ze strany EU z důvodu 
nesplnění některých ustanovení směrnice v transpozičním předpisu. 

Možnost navýšení nákladů veřejné správy na realizaci energetických auditů 
z důvodu vyššího počtu subjektů veřejné správy podléhající povinnosti 
energetického auditu (například příspěvkové organizace). 

Přínosy 

Přínosy ve formě úspor soukromého sektoru z důvodu nižšího počtu subjektů 
komerční sféry podléhající povinnosti energetického auditu. 

Přínosy v možnosti zkvalitnění kontrolní činnosti SEI s ohledem na jasně 
definovaný seznam kontrolovaných subjektů  i s ohledem na očekávané 
snížení povinných subjektů. 
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Úprava povinností a povinných subjektů zpracovat energetický audit 
nejsou-li klasifikovány jako „velký podnik“ 
Varianta 2 - Upravit legislativu pro povinné subjekty pro energetický audit (s 
výjimkou „velkých“ podniků přímo v zákoně a uvedení do souladu s věcným 
záměrem (obdobně jako v případě velkých podniků) a zároveň pro veřejné 
subjekty stanovit rozdílnou dobu platnosti energetického auditu. 

Náklady 

Možnost vzniku nákladů spojených s vyjasněním právní nejistoty ohledně 
periodicity energetických auditů. 

Přínosy 

Přínosy plynoucí z minimalizace či eliminace právní nejistoty. 

Přínosy plynoucí z naplnění věcného záměru motivovat veškeré dotčené 
subjekty k hospodaření energie, a to nejen pro vlastněné ale i užívané 
energetické hospodářství. 

Přínosy představující úsporu nákladů vybraných dotčených subjektů 
z veřejného sektoru z důvodu delší platnosti energetického auditu. 

 

V důsledku vyhodnocení nákladů spojených s úpravou stávajícího právního 
předpisu nebyla identifikována potřeba navýšení personálních nákladů z důvodu 
změny počtu pracovních míst v rámci veřejné zprávy. Veškeré případné 
personální dopady spojené s přijetím předložené novely zákona budou 
zabezpečeny v rámci dosavadních personálních a platových limitů rozpočtu 
kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu.  

S ohledem na charakter uvažovaných změn právní úpravy se nepředpokládá 
zásadní výdajový dopad na státní rozpočet, naopak existuje možnost nákladové 
úspory v rámci veřejné správy v případě prodloužení platnosti energetického 
auditu ze 4 na 10 let pro vybrané subjekty veřejné zprávy.  Případné nevyčíslené 
výdajové dopady na státní rozpočet (např. náklady SEI se zajištěním 
aktualizačního průběžného vzdělávání) budou hrazeny v rámci stanovených 
limitů kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu bez nároků na jejich dodatečné 
navýšení.   
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5 Implementace doporučené varianty a vynucování  
Orgánem odpovědným za implementaci je Ministerstvo průmyslu a obchodu.  

V rámci implementace by bylo vhodné v přechodných ustanoveních stanovit 
alespoň následující: 

• zpráva o uplatňování územní energetické koncepce zpracovaná přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona by měla zůstat v platnosti i po nabytí 
účinnosti tohoto zákona, nejdéle však po dobu 5 let od jejího vydání; 

• průkaz energetické náročnosti vyhotovený přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona by měl zůstat v platnosti i po nabytí účinnosti tohoto 
zákona; 

• energetický audit nebo zavedený, certifikovaný systém energetického 
nebo environmentálního managementu zpracovaný přede dnem nabytí 
účinnosti zákona by měl zůstat v platnosti i po nabytí účinnosti zákona, 
nejdéle však po dobu platnosti, na kterou byl vydán; 

• energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle právní úpravy 
platné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, by měl být povinen 
splnit podmínky průběžného vzdělávání stanovené novým zákonem 
nejpozději do 3 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Zároveň je třeba stanovit odklad pro změny v oblasti účinnosti užití energie zdrojů 
a rozvodů energie o 2 roky odklad tak, aby mohly být dokončeny ekologizační 
projekty uhelných zdrojů.  

5.1. Vynucování  
Kontrolu dodržování zákona provádí jako dotčený kontrolní orgán podle zákona 
o hospodaření energií Státní energetická inspekce ČR. Státní energetická 
inspekce ČR provádí kontrolu jak energetických specialistů a jejich činností tak 
i podniky, které mají ze zákona o hospodaření energií povinnost pravidelně 
zpracovávat audit. 

V oblasti energetických specialistů je riziko spojené s využitím legislativní 
mezery, které může vést k účelovému zakládání společností s ručením 
omezeným fyzickými osobami, které jsou držiteli oprávnění energetického 
specialisty a které zároveň vykonávají činnosti jednatele takto zakládaných 
společností. V takovém případě je problematické s ohledem na správní lhůty 
a současný legislativní rámec takovéto osoby sankcionovat. Při kontrolách 
činností energetického specialisty je naráženo na nemožnost konstatování 
správního deliktu za zpracování nekvalitního energetického dokumentu, jelikož 
správní delikt není v této souvislosti v zákoně definován.  Energetického 
specialistu, který má ze zákona statut pouze fyzické osoby, tak často nelze 
postihnout kvůli uplynutí odpovědnosti za spáchání, která je u přestupků 1 rok. 
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Energetičtí specialisté, kteří podnikají na základě jiné legislativy a požívají výhod 
podnikání, na druhou stranu nemají odpovídající postihy za nekorektní 
vykonávání podnikatelské činnosti, tzn., že mohou mít výrazně vyšší příjmy než 
energetický specialista - zaměstnanec, mají však stejnou odpovědnost a i přes 
jejich podnikatelskou činnost jim za porušení zákona hrozí pokuta ve výši 
přestupku. Navíc u přestupků je nutné na rozdíl od správních deliktů právnických 
nebo podnikajících fyzických osob, prokazovat zavinění, což je obtížnější.  

Kvalita zpracování průkazů je napříč spektrem zpracovatelů velice rozdílná. 
Důsledná kontrola kvality zpracování tento trend jednoznačně potvrdila. Avšak 
s neustále se zvyšujícím počtem prováděných kontrol se ukazuje rovněž i to, že 
samotná možnost dopadu případné kontroly má vliv na kvalitu zpracování 
dokumentů, která se mírně zvyšuje. Proto je potřeba napravit nerovný stav 
posuzování podnikajících energetických specialistů, aby rovněž pro ně byl možný 
postih motivačním faktorem vedoucím ke kvalitním dokumentům. 

Za rok 2016 SEI zkontrolovala 279 energetických specialistů z celkového počtu 
1 425, kontrolou tak prošlo cca 20 % držitelů příslušného oprávnění. V rámci 
těchto kontrol bylo prověřeno více jak 1 300 průkazů z pohledu kvality jejich 
zpracování. U 178 kontrolovaných energetických specialistů bylo zjištěno 
porušení zákona a kontrola dále pokračovala do správního řízení, ve kterém byla 
uložena pokuta.  

V rámci podpory vynucování a při předpokladu přijetí doporučených variant 
legislativních změn je potřeba nejen pokračovat ze strany Státní energetické 
inspekce v provádění kontrol energetických specialistů, ale provádět vyšší počet 
kontrol povinných dotčených subjektů s povinností realizace energetického 
auditu, což s ohledem na existenci právní nejistoty nebylo v roce 2016 jako 
nástroj plně využíváno. 

Z hlediska existence korupčních rizik nedochází navrhovanou právní úpravou 
k žádným změnám, neboť přijímané opatření pro podporu vynucování nejsou 
charakteru, který by zvyšoval riziko možného korupčního jednání. 

6 Přezkum účinnosti regulace  
Přezkum účinnosti novely zákona bude příslušet ministerstvu. Ministerstvo je 
ústředním orgánem státní správy pro oblast energetiky.  

Vyhodnocení účinnosti právního předpisu bude probíhat ve spolupráci 
s dotčenými subjekty na národní úrovni formou konzultací, vyhodnocování 
námětů a připomínek či dotazníkových šetření. Výsledkem přezkumu pak může 
být, prokáže-li neplnění stanovených cílů, návrh na další úpravu právního 
předpisu.  

Pro přezkum účinnosti se jeví jako optimální doba 2 – 3 roky. Datum pro první 
přezkum účinnosti se tak navrhuje 1. 1. 2020. 
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Hlavními indikátory, které by měly být v rámci přezkumu účinnosti sledovány, 
jsou následující: 

• podíl fyzických a právnických osob s oprávněním výkonu činnosti 
energetického specialisty; 

• podíl specialistů, u nichž došlo při kontrole SEI ČR k porušení zákona 
a bude zahájeno správní řízení; 

• počet podniků, které nejsou „velkými“ a splňují hranici 5 000 MWh (18 000 
GJ) pro povinnost zpracování energetického auditu;  

• počet subjektů nahrazujících povinnost zpracování energetického auditu 
zavedením certifikací (ČSN EN ISO 50001, ČNS EN ISO 14001); 

• celkový počet subjektů, které vykonaly energetický audit; 

• účast energetických specialistů na vzdělávacích akcích; 

• snížení konečné spotřeby ČR na úroveň 1 060 PJ, tj. 25,315 Mtoe 
konečné spotřeby energie. 

7 Konzultace a zdroje dat  
Pro definování problematických ustanovení zákona o hospodaření energií 
a navržení možných řešení byly vytvořeny dvě pracovní skupiny. Jedna skupina 
byla sestavena pro oblast energetického auditu. Tato skupina byla složena ze 
zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Státní energetické inspekce ČR, 
Asociace energetických auditorů, Asociace energetických specialistů, 
společnosti Kinstellar, ČEZ ESCO. 

Druhá skupina byla vytvořena pro oblast energetických specialistů. Tato skupina 
byla složena ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Státní energetické 
inspekce ČR, Asociace energetických auditorů, Asociace energetických 
specialistů a České komory autorizovaných inženýrů. 

Obě skupiny byly sestaveny tak, aby byli zastoupeni zejména zástupci z praxe. 
Podklady byly vytvořeny na základě praktických zkušeností při naplňování 
zákona o hospodaření energií a náklady vyčísleny na základě konkrétních 
realizací. 
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