
IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 20. března 2018, s termínem 
dodání stanovisek do 20. dubna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
financí ČR 

1. Zásadní připomínka: 

Bod 86 návrhu zákona: k § 10 odst. 2 - Předmětným návrhem se 
rozšiřuje možnost udělit oprávnění energetického specialisty, 
a to nejen fyzickým osobám, ale i osobám právnickým s tím, 
že v důvodové zprávě je uvedeno, že tyto osoby budou mít stejné 
povinnosti a ponesou stejnou odpovědnost. Ovšem ani z důvodové 
zprávy není zřejmé, z jakého důvodu je doložení tzv. bezdlužnosti 
požadováno pouze po osobách právnických a nikoliv po fyzických 
osobách podnikajících v tomto oboru, což lze chápat jako založení 
neodůvodněné nerovnosti mezi těmito osobami.  

Z formulačního hlediska lze pro přehlednost textu zákona 
doporučit, aby byla bezdlužnost v návrhu pojata obdobně jako 
bezúhonnost, a to tak, že ve výčtu podmínek pro udělení oprávnění 
k výkonu činnosti energetického specialisty bude uvedeno „je 
bezdlužná“ a v samostatném ustanovení bude formulováno, jaká 
osoba je za bezdlužnou považována. V daném ohledu je možné se 
inspirovat právní úpravou např. v zákoně č. 307/2013 Sb., o 
povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů (§ 56), 
zákoně č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích 
stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících 
zákonů (o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů (§ 
6h), zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů (§ 91), či v zákoně č. 353/2003 Sb., o 

Akceptováno jinak.  

Dotčené ustanovení bylo upraveno tak, aby bylo v souladu 
s ustanovením týkajícím se bezdlužnosti právnických osob. 
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spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. V posledně 
zmiňovaném zákoně je v § 43f bezdlužnost upravena následovně: 

„(1) Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, 
která nemá evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého 
je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady 
na splátky, 

a) u orgánů Finanční správy České republiky, 

b) u orgánů Celní správy České republiky, 

c) na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo 

d) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti. 

(2) Bezdlužnost podle odstavce 1 písm. c) a d) se prokazuje 
potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů přede dnem podání 
návrhu na vydání povolení.“. 

V návrhu je v tomto ustanovení dále zavedena zkratka „celní 
správa“, která však v návrhu ani v současném znění zákona 
o hospodaření energií není použita; doporučuje se ji vypustit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Doporučující připomínka: 

Dáváme ke zvážení, zda by předkladatel neměl předložit nový 
návrh zákona o hospodaření energií, neboť zákon č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií byl novelizován téměř dvacetkrát 
a navrhovaná novelizace se dotýká v podstatě všech paragrafů 
stávajícího zákona. 

 

Vysvětleno. 

Novelu zákona předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě 
Plánu legislativních prací vlády na rok 2018, který byl schválen 
usnesením vlády č. 91 ze dne 7. února 2018. Návrh zákona je pak 
vládě předkládán opětovně v návaznosti na jeho nedokončené 
projednávání v Poslanecké sněmovně v předchozím volebním období. 
Novela nebude sloužit k celkové revizi zákona, avšak v mezidobí se 
objevilo několik nových podnětů z praxe, které jsme se do nyní 
předkládané novely rozhodli zahrnout. Hlavním důvodem předložení je 
ale reakce na formální upozornění Evropské komise týkající se řízení 
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pro porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské 
unie č. 2016/2131 a z toho vyplývající náprava nedostatečné 
implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU 
ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov. Pokud 
bychom měli předložit zákon nový, bylo by nutné nejprve vypracovat 
jeho věcný záměr, což by celý legislativní proces výrazně prodloužilo. 

2. Doporučující připomínka: 

Bylo by vhodné, v Důvodové zprávě, v části G) „Předpokládaný 
hospodářský a finanční dosah…“ doplnit vyjádření, že „Případné 
nevyčíslené výdajové dopady na státní rozpočet budou hrazeny 
v rámci stanovených limitů kapitoly Ministerstvo průmyslu 
a obchodu bez nároků na jejich dodatečné navýšení. “, tak jako 
tomu je v Závěrečné zprávě RIA. 

Akceptováno jinak 

Doplněný text je uveden ve znění: …Případné nevyčíslené výdajové 
dopady na státní rozpočet budou hrazeny v rámci stanovených limitů 
kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu bez nároků na jejich 
dodatečné navýšení. 

Viz důvodová zpráva. 

3. Doporučující připomínka: 

V Důvodové zprávě na str. 10 se uvádí, že návrh zákona má 
pozitivní dopad na životní prostředí, zatímco ve zprávě RIA na 
str. 5 je uvedeno, že dopady na životní prostředí v souvislosti 
s předloženým návrhem zákona nejsou. Doporučujeme dát tyto 
informace do souladu 

Akceptováno jinak. 

Znění v důvodové zprávě je uvedeno v následujícím znění: Návrh 
zákona neovlivní pozitivní dopad na životní prostředí, který má aktuální 
znění zákona. Předkládaný návrh upřesňuje legislativní rámec pro 
zvyšování energetické účinnosti stanovené zákonem o hospodaření 
energií. V důsledku zvyšování energetické účinnosti dochází ke 
snižování spotřeby energie. Tento efekt se pozitivně projevuje na 
snižování spotřeby primárních energetických zdrojů a snižování emisí 
skleníkových plynů. 

Viz důvodová zpráva. 

4. Doporučující připomínka: 

V Důvodové zprávě, bodu A (str. 2) formulaci „údaje plynoucích 
z partnerský a spojeneckých vztahů“ doporučujeme nahradit 
formulací „údaje plynoucí z partnerských a spojeneckých 
vztahů“. 

Akceptováno. 
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5. Doporučující připomínka: 

V Důvodové zprávě, bodu G (str. 8) doporučujeme za slovy 
„Státní energetickou inspekci České republiky“ definovat 
příslušnou zkratku „(dále jen „SEI“)“ a z textu odstranit slova 
„K bodu 35, 37, 58, 85“ a závorku „)“. 

Akceptováno. 

Text byl upraven dle připomínky. 

Viz důvodová zpráva. 

6. Doporučující připomínka: 

K Důvodové zprávě (zvláštní část): 

V bodu 2 doporučujeme slovo „ze změnou“  nahradit slovem „ze 
změny“; v bodu 5 slovo „přesnění“ nahradit slovem „upřesnění“, 
popř. „zpřesnění“; v bodu 11 slovo „průkazu“ nahradit slovem 
„průkaz“; v bodu 35, 37, 58, 85 slovo „ustanoveních“ nahradit 
slovem „ustanovení“; v bodu 38, 39 za slovo „tepla“ vložit čárku; 
v bodu 40 za slovo „dochází“ vložit předložku „k“; v bodu 41 slovo 
„zda-li“ nahradit spojkou „zdali“; v bodu 79 slovo „rozhodnutích“ 
nahradit slovem „rozhodnutí“ a v bodu 36, 42, 44, 45, 49, 50, 52, 
56, 59, 77, 80, 84 první větu přeformulovat tak, aby dávala smysl. 

Akceptováno. 

Veškeré textové úpravy byly provedeny. 

Viz důvodová zpráva. 

7. Doporučující připomínka: 

V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace na str. 12, 
odst. 3) doporučujeme vhodněji formulovat 2. větu. 

Akceptováno. 

Text byl přeformulován v následujícím znění: 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…. 

Viz RIA. 
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8. Doporučující připomínka: 

Povinnost zpracovat energetický audit by se měla týkat velkých 
podniků, které mj. během účetního období vykázaly 250 a více 
zaměstnanců. Doporučujeme vysvětlit, zda je nějak ošetřena 
situace, kdy podnik má méně než 250 zaměstnanců, 
avšak prostřednictvím outsourcingu pro něj pracují další 
pracovníci a vlivem toho v souvislosti s podnikáním daného 
subjektu vykonává práci více než 250 osob. 

Vysvětleno. 

Podrobnosti přístupu výpočtu ukazatelů pro identifikaci zda se 
podnikatele povinnost zpracovat energetický audit týká či nikoli, bude 
specifikována v novele vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetické auditu 
a energetickém posudku. V obecné rovině lze říci, že bude zachován 
princip podle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 
o definici mikropodniků a malých a středních podniků (viz 
https://www.czechinvest.org/getattachment/5cf4fc62-3bf4-40fa-a17d-
6642b75e4c6e/Definice-maleho-a-stredniho-podniku) s tím rozdílem, 
že propojené vztahy mezi podniky budou zohledňovány pouze v rámci 
území ČR. 

9. Doporučující připomínka: 

K Čl. I: v úvodní větě doporučujeme vložit čárku za slova „zákona 
č. 103/2015 Sb.“ a vložit slova „zákona č. 183/2017 Sb. a zákona 
č. 225/2017 Sb.,“. 

Akceptováno. 

Novely zákon jsou doplněny do materiálu. 

10. Doporučující připomínka: 

Upozorňujeme, že předložený návrh novely zákona (zaslaný 
v elektronické verzi) neobsahuje platné znění zákona 
s vyznačením navrhovaných změn. 

 

Akceptováno. 

V rámci vypořádání bude rozesláno i platné znění s vyznačenými 
změnami. 

11. Doporučující připomínka: 

Bod 1 návrhu zákona: doporučujeme odstranit podtržení 
označení poznámky pod čarou a vložit slova „Poznámka pod 
čarou č. 22 zní:“. 

Akceptováno. 

Bod je přeformulován dle připomínky. 

12. Doporučující připomínka: Akceptováno. 
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Bod 14: na konci věty druhé doporučujeme vložit tečku. Viz materiál 

13. Doporučující připomínka: 

Body 16 až 18: doporučujeme vložit slovo „písmena“ za slovo 
„jako“. 

 

Akceptováno. 

Zapracováno v materiálu. 

14. Doporučující připomínka: 

Bod 25: k § 5 odst. 4 – v platném znění zákona slovo „dotace“ již 
je. Z návrhu není zřejmé, kam se toto slovo má doplnit. 

Akceptováno jinak. 

Novelizační bod je zrušen. 

15. Doporučující připomínka: 

Bod 41: k § 6a odst. 4 – upozorňujeme, že slova „a text písm. g)“ 
se nevztahuje k větě první, ale až k větě druhé. 

Akceptováno. 

Bod je přeformulován dle připomínky, viz materiál. 

16. Doporučující připomínka: 

Bod 42: slova „první věty“ doporučujeme vyjádřit slovy „věty 
první“. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven jak v materiálu, tak platném znění s vyznačenými 
změnami. 

 17. Doporučující připomínka 

Bod 49: k § 7 odst. 4 písm. e) – nahrazovaný text se v platném 
znění tohoto písmene nenalézá, asi se má jednat až o písm. g). 

Vysvětleno. 

Podle nového označení písmen se jedná o změnu formulace písmene 
e) (původně f)) 

18. Doporučující připomínka: 

Bod 55: k § 7 odst. 9 – není jasné, k čemu se vztahuje text 
„a slovo „„chlazení“ se zrušuje“. 

Akceptováno. 

Bod byl přeformulován v souladu se zněním návrhu novely příslušného 
prováděcího předpisů, viz materiál a platné znění. 
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19. Doporučující připomínka: 

Bod 57: k § 7a odst. 1 písm. d) – upozorňujeme, že zdůvodnění 
k tomuto bodu je ve zvláštní části uvedeno v bodu 58. 

Akceptováno. 

V důvodové zprávě bod 58 přečíslen na 57. 

20. Doporučující připomínka: 

Bod 76: Úvodní větu doporučujeme uvést následovně: „§ 9 
včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 24 zní:“. Za odstavcem 
9 pak odstranit slova „Poznámka pod čarou č. 24 zní:“ a text 
poznámky pod čarou oddělit od textu § 9 čarou. 

V § 9 odst. 1, 6 a 8 vyjádřit slovo „dva“ číslovkou „2“. 

Dále upozorňujeme na nadměrný počet odstavců, kterých by 
v souladu s Čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády nemělo 
být více jak 6. 

 

Akceptováno. 

Úpravy materiálu bodu 76 jsou zapracovány, viz materiál. 

 

21. Doporučující připomínka: 

Bod 79: na začátku věty doporučujeme vložit předložku „V“. 

Akceptováno. 

Viz materiál 

22. Doporučující připomínka: 

Bod 81: na konci věty druhé doporučujeme vložit tečku. 

 

Akceptováno. 

Viz materiál 

23. Doporučující připomínka: 

Bod 86: V § 10 odst. 6 písm. h) doporučujeme vložit mezeru za 
slovo „právním“. 

Akceptováno. 

Viz materiál a platné znění s vyznačenými změnami. 
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V § 10b odst. 1 je třeba na druhém řádku doplnit čárku za slovo 
„specialisty“ (vložená vedlejší věta). 

Z údajů uváděných v seznamu energetických specialistů 
doporučujeme vypustit výslovné uvedení faxu, jehož používání 
dnes již není příliš běžné. 

Upozorňujeme na nadměrný počet odstavců, viz připomínka 
k bodu 76. 

 

24. Doporučující připomínka: 

Bod 124: V bodě 8. slovo „odstavec“ doporučujeme vyjádřit 
zkratkou „odst.“ a slovo „patnácti“ vyjádřit číslovkou „15“. 

V bodě 9. slovo „odstavci“ vyjádřit zkratkou „odst.“. 

 

Akceptováno. 

25. Doporučující připomínka: 

Bod 125: v bodě 4. slovo „písmeni“ doporučujeme vyjádřit 
zkratkou „písm.“. 

Akceptováno. 

 26. Doporučující připomínka 

K Čl. IV: slovo „dne“ doporučujeme vyjádřit slovem „dnem“ před 
slovy „1. ledna 2020“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
obrany 

1. zásadní připomínka 

K bodu 19 § 2 odst. 2   

Vysvětleno.  

Příslušné ustanovení § 10 odst. 11 návrhu jasně stanovuje, za jaké 
podmínky se na energetického specialistu (fyzickou osobu) nevztahují 
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Do definice pojmů v § 2 odst. 2 požadujeme doplnit písmeno j) 
ve znění: 

 „j) energetickým specialistou fyzická nebo právnická osoba, 
která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického 
specialisty, které udělilo ministerstvo.“. 

Nebo upravit znění odstavce 11 v § 10 tak, aby byly jasně 
stanovené povinnosti energetického specialisty (právnické 
osoby) a energetického specialisty, který vykonává činnost pro 
tuto právnickou osobu (také energetický specialista). 

Odůvodnění: 

Zavedením pojmu „energetický specialista“, kterým může být jak 
fyzická, tak podle návrhu novely i právnická osoba, se zpřehlední 
a lépe upřesní povinnosti energetického specialisty uvedené v § 
10 odstavci 6 ve vztahu ke znění odstavce 11 tohoto ustanovení. 

Upřesnění povinnosti energetického specialisty ve vztahu k § 10 
odstavci 11 návrhu novely bylo Ministerstvem obrany 
požadováno již v mezirezortním připomínkovém řízení v roce 
2017, a to jako zásadní připomínka. V rámci vypořádání 
připomínek bylo ze strany MPO přislíbeno, že návrh MO bude do 
příslušného ustanovení doplněn, ale nestalo se tak. 

povinnosti podle odst. 6. Návrhy na úpravu z MPŘ z roku 2017 by 
významně znepřehlednily jasné rozdělení povinností dle návrhu.  

Navrhovaná definice by byla duplicitní k paragrafovému znění a 
vnímáme ji jako nadbytečnou.  

 

 2. zásadní připomínka 

K bodu 19 § 2 odst. 2 

Do definice pojmů v § 2 odst. 2 požadujeme doplnit vymezení 
pojmu „budova často navštěvovaná veřejností“. 

Odůvodnění:  

Akceptováno jinak. 

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zákona bude upraveno, viz materiál. 
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Jedná se o nápravu způsobu transpozice Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o 
energetické náročnosti budov, a proto požadujeme, aby uvedený 
pojem byl definován jednoznačně a nepřipouštěl různé výklady 
(například určením účelu budov). Právní norma musí adresátům 
zaručit právní jistotu a srozumitelnost.  

Tato připomínka byla rovněž uplatněna v mezirezortním 
připomínkovém řízení v roce 2017 s vysvětlením MPO, že „místo 
definování nového pojmu do zákona bude doplněna důvodová 
zpráva o rámcový výčet budov, které pod pojem „často 
navštěvovaná veřejností“ spadají. Pojem „budova často 
navštěvovaná veřejností“ definován není a není ani doplněna 
důvodová zpráva. 

 

3. zásadní připomínka 

Hodnotu 50 000 MWh požadujeme snížit na hodnotu 5 000 MWh. 

Odůvodnění: 

Požadujeme snížit průměrnou roční spotřebu u organizačních 
složek státu, krajů, obcí, příspěvkových organizací státu, krajů a 
obcí, organizací založených krajem a obcí a veřejných vysokých 
škol pro určení lhůty na zpracování energetického auditu na 
hodnotu 5 000 MWh, která odpovídá desetinásobku hodnoty 
uvedené v odstavci 3 a která těmto organizacím zajistí dostatek 
času na zpracování těchto dokumentů, což byl důvod pro 
uvedení této výjimky do zákona. Při ponechání hodnoty 50 000 
MWh by pro většinu těchto organizací platila lhůta pouze 1 roku. 

Vysvětleno 

Výše hodnoty nakládání s energií byla stanovena na základě znalostí 
spotřeb některých krajů i soukromého sektoru. Toto ustanovení bylo 
doplněno v rámci MPŘ v roce 2017, kdy bylo argumentováno, že 
v případě rozsáhlých energetických hospodářství není možné do 
jednoho roku energetický audit zpracovat. Cílem nebylo umožnit 
„odklad“ všem dotčeným subjektům, ale takovým, u kterých by 
zpracování energetického auditu do jednoho roku znamenalo 
neúnosnou časovou, organizační a finanční zátěž a ani by tuto povinnost 
nebyly tyto organizace schopny splnit. Proto bylo navrženo a 
zapracováno prodloužení lhůty u velkých energetických hospodářství na 
pět let od nabytí účinnosti zákona. 

 

 1. doporučující připomínka Akceptováno jinak. 
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K § 12 odst. 1 písm. m) body 1 až 4 a § 12a odst. 1 písm. m) body 
1 až 4 

Přestupky energetického specialisty, kterých se dopustí jako 
fyzická nebo právnická osoba doporučujeme formulovat 
následovně: 

m) jako energetický specialista  

1. zpracuje zprávu o kontrolách provozovaných kotlů, 
příslušných rozvodů tepelné energie nebo klimatizačních 
systémů v rozporu s § 6a odst. 3 písm. e) neobjektivní, 
nesprávnou nebo neúplnou,  

2. zpracuje průkaz v rozporu s § 7a odst. 4 písm. d) písm. c) 
neobjektivně, nesprávně nebo neúplně,  

3. zpracuje energetický audit v rozporu s § 9 odst. 3 písm. b) 
odst. 7 nebo 8 neobjektivně, nesprávně nebo neúplně,  

4. zpracuje energetický posudek v rozporu s § 9a odst. 3 písm. 
b) neobjektivně, nesprávně nebo neúplně,  

 

Odůvodnění: 

Jedná se o úpravu, která jednoznačněji definuje vznik přestupku. 

Upraveno viz materiál a platné znění. 

2. Doporučující připomínka 

Doporučujeme upravit a aktualizovat poznámky pod čarou – 
např. odkaz na zrušený zákon č. 71/1976, o správním řízení 
(správní řád) nebo zrušenou vyhlášku č. 442/2004 Sb., o 
označování energetických spotřebičů energetickými štítky. 

Akceptováno. 

U předpisů uvedených v zákoně byla provedena revize jejich účinnosti 
a byly provedeny potřebné změny. 
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Ministrstvo 
spravedlnosti 

1. zásadní připomínka 

K § 13 

Upozorňujeme, že § 13 „Ochrana zvláštních zájmů“ byl do 
zákona č. 406/2000 Sb.,  

o hospodaření energií zařazen v souvislosti s ochranou 
zvláštních zájmů ve smyslu ustanovení části šesté § 125 a násl. 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). Od 1. 7. 2006 je účinný nový zákon č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
který s „ochranou zvláštních zájmů“ nepracuje. Není tedy jasné, 
co je nyní „ochranou zvláštních zájmů“ v zákoně o hospodaření 
energií míněno, když zákonný podklad tohoto ustanovení již v 
právním řádu od roku 2006 neexistuje. Žádáme proto zcela 
revidovat obsah § 13. 

Pro případ, že by stávající znění § 13 bylo ponecháno, 
požadujeme znění prvního odstavce pro Ministerstvo 
spravedlnosti obdobně formulovat tak, jak je tomu v odst. 4 a 5 v 
případě Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, tedy aby 
Ministerstvo průmyslu a obchodu nebylo dotčeným orgánem v 
případě řízení, která provádí Ministerstvo spravedlnosti, pokud u 
staveb vykonává působnost stavebního úřadu. Navrhované nové 
zněni odstavce 1 je „Ministerstvo spravedlnosti jako dotčený 
orgán státní správy uplatňuje stanoviska a závazná stanoviska 
podle tohoto zákona pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního 
úřadu ve věcech stavebního řádu u staveb pro účely Vězeňské 
služby a jejích organizačních jednotek“. 

Akceptováno a vysvětleno. 

Dochází k přidání nového bodu, který ruší § 13 odst. 1 zákona. 
Ustanovení týkající se ministerstva obrany a vnitra jsou zachována, 
protože se týká budov ve zvláštním režimu. 

Úprava viz materiál a platné znění s vyznačenými změnami. 

 1. doporučující připomínka 

K Čl. I 

Akceptováno. 

Upraveno dle vznesené připomínky, viz materiál. 
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Upozorňujeme na neúplný výčet novel zákona č. 406/2000 Sb. a 
doporučujeme jej doplnit o zákony č. 183/2017 Sb. a 225/2017 
Sb. 

2. doporučující připomínka 

K bodu 1 

Doporučujeme uvádět znění poznámek pod čarou v souladu s čl. 
58 odst. 6 Legislativních pravidel vlády, tzn. v závěru bodu novely 
na samostatném řádku uvést text „Poznámka pod čarou č. … 
zní“. 

Stejné doporučení platí i pro bod 86 návrhu, poznámky pod čarou 
25 a 26. 

Akceptováno. 

V materiálu bylo upraveno zapracování poznámek pod čarou, viz 
materiál. 

 3. doporučující připomínka 

K bodu 71 

Doporučujeme vypustit odkaz na poznámku pod čarou č. 22 pro 
nadbytečnost. „Přímo použitelný předpis upravující požadavky 
na štítkování“ je zavedenou legislativní zkratkou a není proto 
třeba dalšího upřesňování. 

Akceptováno. 

Odkaz na poznámku pod čarou byl vypuštěn dle vznesené připomínky, 
viz materiál. 

4. doporučující připomínka 

K bodu 76 

Upozorňujeme, že odkaz v § 9 odst. 9 písm. b) „osobou podle 
odstavce 7 písm. a) bodu 2“ je chybný. Doporučujeme napravit; 
patrně má jít o odkaz na odstavec 8. 

Akceptováno. 

Odkaz byl upraven dle připomínky, viz materiál. 

5. doporučující připomínka Akceptováno. 
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K bodu 79 

Doporučujeme na konci textu v písm. f) zaměnit čárku za tečku. 

Bod byl upraven dle připomínky, viz materiál. 

6. doporučující připomínka 

K bodu 86, § 10 odst. 3 

Podle § 10 odst. 3 návrhu zákona musí cizinec k prokázání 
bezúhonnosti předložit výpis (nebo obdobný doklad) vydaný 
státem, kterého je občanem, jakož i doklady vydané státy, ve 
kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v 
předcházejících 3 letech.  V případě státního občana České 
republiky má v souladu s tímto paragrafem návrhu zákona 
povinnost vyžádat si výpis z Rejstříku trestů samo ministerstvo, 
a tudíž obdrží pouze informace o případných odsouzeních soudy 
České republiky a odsouzeních cizozemskými a mezinárodními 
soudy, na která se hledí jako na odsouzení soudy České 
republiky (§ 13 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, 
ve znění pozdějších předpisů). Ministerstvo tedy zásadně 
nebude disponovat informacemi o případném odsouzení občana 
České republiky cizozemskými soudy (přílohy výpisu z evidence 
Rejstříku trestů podle § 13 odst. 2 a 3 zákona o Rejstříku trestů 
jsou vydávány pouze na základě žádosti fyzické osoby, o jejíž 
údaje jde).   

Z našeho pohledu by tedy bylo vhodnější, aby i uchazeč, který je 
státním příslušníkem České republiky, měl povinnost předložit 
výpis z Rejstříků trestů České republiky, případně jiného státu, 
ve kterém se v posledních 3 letech přede dnem podání žádosti o 
udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty 
zdržoval nejméně po dobu 3 měsíců.  

Také z našeho pohledu není zřejmý vztah třetí a čtvrté věty (není 
zřejmé, zda se po cizincích požadují pouze zahraniční doklady 

Vysvětleno.  

Jednou z podmínek pro udělení oprávnění energetického specialisty je 
bezúhonnost. Ustanovení § 10 odst. 3 návrhu stanovuje, že za 
bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla 
pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně v souvislosti 
s předmětem činnosti energetického specialisty, pokud se na ni nehledí, 
jako by nebyla odsouzena. Toto ustanovení nespecifikuje, v jakém místě 
má být trestný čin spáchán. Ustanovení § 10 odst. 6 písm. i) zároveň 
však říká, že energetický specialista má povinnost oznámit ministerstvu 
do 1 měsíce od doby, kdy nastala, změnu skutečností rozhodných pro 
udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty podle 
odstavce 2. Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud energetický 
specialista není bezúhonný podle zákona, musí tuto skutečnost ohlásit. 
Z tohoto důvodu není nutné dospecifikovávat potřebu předložení trestů 
spáchaných v zahraničí. 
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nebo zda se jejich bezúhonnost prokazuje zároveň i výpisem z 
evidence Rejstříku trestů České republiky).  

Dáváme rovněž na zvážení vypuštění druhé věty – způsob 
prokázání bezúhonnosti vyplývá z následujícího textu, přičemž 
čtvrtá věta větu druhou modifikuje. 

 7. doporučující připomínka 

K bodu 86, § 10 odst. 6 

V § 10 odst. 6 písm. c) na konci textu je odkaz „podle odstavce 2 
písm. b) bodu 1“, který nedává smysl. Doporučujeme napravit. 

V § 10 odst. 6 písm. i) je odkaz na odstavec 1, který je rovněž 
chybný – povinnost „oznámit ministerstvu do 2 měsíců od doby, 
kdy nastala, změnu skutečností rozhodných pro udělení 
oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty podle 
odstavce 1“. Skutečnosti rozhodné pro udělení oprávnění k 
výkonu činnosti energetického specialisty jsou uvedeny v 
odstavci 2. 

Akceptováno. 

Odkaz bude upraven na bod 3. 

Akceptováno. 

Odkaz bude upraven na odst. 2. 

8. doporučující připomínka 

K bodu 86, § 10c 

V § 10c odst. 1 písm. b) doporučujeme vypustit „, popřípadě 
jména a příjmení“ pro nadbytečnost. Dle ustanovení § 77 odst. 1 
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, je jméno člověka jeho osobní jméno a příjmení, 
popřípadě jeho další jména a rodné příjmení. 

Akceptováno. 

Slova byla vymazána dle připomínky, viz materiál. 

9. doporučující připomínka 

K bodu 94 

Vysvětleno. 
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Upozorňujeme, že v § 12 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ 
vyskytuje dvakrát; doporučujeme bod přeformulovat tak, aby byl 
jednoznačný. 

Obdobná připomínka platí pro bod 110. 

Vzhledem ke smyslu ustanovení (alternace dvou subjektů a dvou 
objektů) není možné provést úpravu ustanovení tak, aby nedošlo ke 
změně smyslu. 

10. doporučující připomínka 

K Čl. IV 

Doporučujeme vypustit slova „, pokud jde o § 6 odst. 1“ pro 
nadbytečnost; bod 32 návrhu se týká pouze § 6 odst. 1. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
vnitra 

1. zásadní připomínka 

K čl. I bodu 76 – k § 9 odst. 3: 

Povinnost energetického auditu se nově nevztahuje na 
energetická hospodářství zpravodajských služeb, aniž by byla 
tato výjimka jakkoliv vysvětlena. V kontrastu s tím je pak 
povinnost zpracovat energetický audit u staveb pro bezpečnost 
státu. Energetická hospodářství, resp. budovy užívané k zajištění 
bezpečnosti státu mohou podle § 7 odst. 5 písm. j) zákona o 
hospodaření energií požívat výjimku z obecného požadavku na 
snižování energetické náročnosti budov. Jedná se o objekty 
podléhající zvláštním způsobům ochrany, a to z důvodu utajení 
činností, které jsou v nich vykonávány, kdy u těchto objektů není 
možné veřejně poskytovat údaje např. o počtu osob, technice, 
spotřebách energií nebo způsobu využití prostor. Energetický 
audit přitom nelze řádně zpracovat bez posouzení mimo jiné 
právě těchto neveřejných informací a jeho povinné zpracování i 
u těchto vybraných energetických hospodářství je tak nejen v 
rozporu s dříve přiznanou výjimkou zakotvenou zákonem č. 
103/2015 Sb., ale i v přímém rozporu s bezpečnostními zájmy 
České republiky. 

Akceptováno jinak a vysvětleno. 

Výjimky z povinnosti zpracovávat dokumenty podle zákona o 
hospodaření nebudou stanoveny v obecné rovině k jednotlivým 
subjektům, ale na budovy ve zvláštním režimu v souladu s § 7 odst. 5 
písm. g) až j) zákona o hospodaření energií. Tato změna se promítne 
do ustanovení § 6a a do § 9. V tomto smyslu bude doplněna i 
důvodová zpráva, aby bylo zřejmé, že se nejedná obecně o všechny 
budovy, ale budovy ve vybraných režimech.  

Příslušná ustanovení § 9 jsou v tomto smyslu upravena v následujícím 
znění: 

(3) Organizační složka státu, kraj, obec, příspěvková organizace státu, 
kraje nebo obce, organizace založená krajem nebo obcí, veřejná 
vysoká škola a Česká národní banka jsou povinny zajistit pro jimi 
vlastněné energetické hospodářství zpracování energetického auditu v 
případě, že hodnota průměrné roční  spotřeby energie energetického 
hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 
500 MWh. 

…. 
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Požadujeme tedy v odstavci 3 za slova „zpravodajských služeb“ 
doplnit následující text: 

„a vybrané budovy k zajištění bezpečnosti státu, určené 
vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná 
hospodařit nebo je užívá“. 

(7) Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené části 
energetického hospodářství auditovaného subjektu. Do energetického 
auditu povinného subjektu podle odstavce 3 se nezahrnují budovy 
uvedené v § 7 odst. 5 písm. g) až j). Obsah a způsob provedení 
energetického auditu se provádí v souladu s českou harmonizovanou 
normou upravující energetické audity24). Obsah písemné zprávy o 
provedeném energetickém auditu stanoví prováděcí právní předpis. 

2. zásadní připomínka 

K čl. I bodu 78 – k § 9a odst. 1 písm. a): 

 Nesouhlasíme se zrušením písmene a) a požadujeme 
tento novelizační bod z návrhu odstranit.  

Energetický posudek zavedl zákon č. 318/2012 Sb. jako nový 
nástroj k identifikaci úspor energie a k posouzení plnění předem 
stanovených technických, ekonomických  

a ekologických parametrů určených vlastníkem energetického 
hospodářství, a to včetně odborných výsledků a vyhodnocení 
energetickým specialistou. Zákonem č.103/2015 Sb. pak do 
právního řádu byla transponována směrnice 2012/27/EU, 
konkrétně čl. 14 odst. 5  

– zavedení analýz přínosů a nákladů při hodnocení energetické 
náročnosti budov. Energetický posudek chápeme jako účelově a 
úzce zaměřený energetický audit, který je méně náročný než 
energetický audit a má i nižší pořizovací cenu. Posuzování 
alternativních systémů je řešeno v průkazu energetické 
náročnosti budov, ke kterému se tento typ posudku připojuje pro 
stavební řízení. Podle současného znění vyhlášky č. 78/2013 
Sb.,  

o energetické náročnosti budov se však tato posouzení provádí 
pouze formálně a z tohoto důvodu nemají žádnou vypovídající 

Vysvětleno.  

Energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. a) zákona je navržen 
v souvislosti se záměrem novelizovat vyhlášku č. 78/2013 Sb., o 
energetické náročnosti budov, která se aktuálně připravuje. V rámci 
průkazu energetický specialista zpracovává také posouzení 
alternativních systému dodávek energie, ale ne tak detailní jak je 
v energetickém posudku. Záměrem je, aby i posouzení v průkazu bylo 
dostatečně vypovídající a do jisté míry nahradilo nákladný energetický 
posudek, který je zpracováván pouze pro informaci vlastníka. Díky 
tomu, že nevyplývá následně žádná povinnost závěry posudku 
aplikovat, dochází tak k neopodstatněné administrativní a finanční 
zátěži. Zároveň je potřebné říci, že se nejedná o transpoziční 
ustanovení. Článek směrnice o energetické účinnosti, na kterou se 
připomínka odkazuje, nesouvisí s tímto typem energetického posudku, 
ale je transponován v následujících ustanoveních zákona. 

Problematika zákona o ochraně ovzduší bude vyřešena v souladu 
s vypořádáním připomínek jiných připomínkových míst. Navrhuje se 
úprava § 9a odst. 2 zákona v následujícím znění:  

(2) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že 
společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v 
bytovém spoluvlastnictví nebo jiné osoby odpovědné za správu 
domu, nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství může na 
základě vlastního rozhodnutí zajistit energetický posudek také pro 
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hodnotu pro vlastníka při rozhodování o investicích do 
energetického hospodářství. V případech dle § 7a odst. 5 zákona 
o hospodaření energií se průkaz vůbec nevypracovává. Posudek 
je primárně vypracován pro vlastníka energetickým specialistou 
za účelem navržení energeticky úsporných opatření. Jeden z 
bodů řešených při zpracování energetických posudků je 
technické, ekologické a ekonomické hodnocení. Díky 
současnému jednotnému rámci dochází ke kvalitativnímu 
posouzení projektů, i z pohledu přínosu energetického opatření 
z pohledu životního prostředí. 

Navrhované zrušení povinnosti vypracovat posudek má zcela 
zásadní vliv také na oblast životního prostředí, zejména na zákon 
o ochraně ovzduší, který se v § 16 odst. 7 odvolává na 
ekonomickou přijatelnost, kterou lze provést právě pouze na 
základě ekonomického hodnocení posudku. Energetický 
posudek podle § 9a odst. 1 písm. a) zákona o hospodaření 
energií je i z tohoto důvodu základním nástrojem pro rozvoj a 
udržitelnost Státní energetické koncepce dle § 3 zákona o 
hospodaření energií 

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 
alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo 
při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným 
výkonem nižším než 200 kW,  

a) posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy 
zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není 
stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním 
předpisem34). 

34) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Tato úprava umožní kontinuitu stávající praxe, kdy se zákon o ochraně 
ovzduší využívá nástroje zákona o hospodaření energií. Zároveň tím 
dojde k odstranění legislativních a věcných nedostatků stávajícího 
stavu a formulace konkrétního typu posudků zaměřeného výlučně na 
posuzování požadavků plynoucích ze zákona o ochraně ovzduší, který 
bude navržen v rámci novely vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém 
auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů. 

3. zásadní připomínka 

K čl. I bodům 98 a 99 – k § 12 odst. 1 písm. g): 

1. V úvodní větě navrhujeme za slovo „stavebník“ doplnit 
čárku. Dále navrhujeme čárku za slovy „vlastník budovy“ nahradit 
slovem „nebo“. 

2. V bodě 3 navrhujeme vypustit odkaz na § 9 odst. 9, neboť 
uvedené ustanovení neupravuje žádné povinnosti stavebníka, 
vlastníka budovy, správce domu v bytovém spoluvlastnictví nebo 
pro jinou osobu odpovědnou za správu domu. 

Akceptováno. 

Úpravy byly provedeny dle připomínky, viz materiál. 

4. zásadní připomínka Akceptováno. 
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K čl. I bodu 101 – k § 12 odst. 1 písm. j) bodu 2: 

V bodě 2 požadujeme nevypouštět slova „nebo společenství 
vlastníků jednotek“. V opačném případě by se vlastník nebo 
uživatel bytu nebo nebytových prostor dopustil přestupku, pokud 
by neumožnil instalaci, údržbu nebo kontrolu přístrojů 
registrujících dodávku tepelné energie na základě výzvy 
vlastníka budovy, správce domu v bytovém spoluvlastnictví nebo 
jiné osoby odpovědné za správu domu, ale už nikoliv, pokud by 
je neumožnil na základě výzvy společenství vlastníků jednotek, a 
to obzvláště za situace, kdy zákon v § 7 odst. 4 písm. e) s výzvou 
společenství vlastníků jednotek počítá. Vypuštění předmětného 
textu tedy neshledáváme důvodným. 

Bod byl přeformulován dle připomínky, viz materiál. 

5. zásadní připomínka 

K čl. I bodu 104 – k § 12 odst. 1 písm. m) bodu 1: 

V bodě 1 navrhujeme slova „v rozporu s § 6a odst. 3 písm. e)“ 
přesunout na závěr tohoto ustanovení. Při zachování 
současného znění by mohlo být ustanovení dezinterpretováno 
tak, že se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že zpracuje 
zprávu  

o kontrolách provozovaných kotlů, příslušných rozvodů tepelné 
energie nebo klimatizačních systémů, což zřejmě není cílem 
předkladatele. 

Obdobně navrhujeme upravit také body 2 až 4 a § 12a odst. 1 
písm. m) body 1 až 4. 

Akceptováno. 

Upraveno viz materiál a platné znění. 

6. zásadní připomínka 

K čl. I bodům 112 a 113 – k § 12a odst. 1 písm. f), g), i), j) a k): 

Akceptováno. 

Úpravy byly provedeny dle připomínky, viz materiál. 
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Navrhujeme vypustit slovo „pověřená“. Ustanovení, na něž je 
odkazováno, hovoří pouze o „jiné osobě odpovědné za správu 
domu“. 

7. zásadní připomínka 

K čl. I bodu 113 – k § 12a odst. 1 písm. k): 

Slova „vlastník budovy nebo energetického hospodářství,“ 
navrhujeme vypustit. Ustanovení, na něž je dále odkazováno, 
neukládají povinnost vlastníku budovy nebo energetického 
hospodářství. 

Vysvětleno.  

Ustanovení, ke kterým se přestupky vztahují, obsahují i vlastnictví 
energetického hospodářství, tzn. nelze souhlasit s tvrzením, že 
ustanovení, na něž je dále odkazováno, neukládají povinnost vlastníku 
budovy nebo energetického hospodářství. Vypuštěním by došlo 
k rozporu, který by vyčlenil z přestupků stěžejní skupiny. 

8. zásadní připomínka 

K čl. I bodu 127 – k § 12a odst. 2 písm. d) a e): 

Požadujeme specifikovat skutkové podstaty přestupků. Není 
možné sankcionovat „porušení některé z povinností podle přímo 
použitelného předpisu Unie“. Ze znaků skutkové podstaty by 
mělo být zřejmé, o jaké protiprávní jednání má jít. Protiprávní 
jednání by proto mělo být ve skutkové podstatě vyjádřeno 
slovním popisem. Skutkové podstaty přestupků by rovněž měly 
být upraveny v zákoně, který obsahuje zároveň právní 
povinnosti, jejichž porušení tyto skutkové podstaty obsahují, a 
nikoli v zákoně jiném.   

Upozorňujeme, že v současném návrhu je v obou ustanoveních 
sankcionován výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce 
uvádějící na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou 
energie uvedené v § 8a odst. 1, který poruší některou z 
povinností podle přímo použitelného předpisu Unie upravujícího 
požadavky na ekodesign, a dochází tak k duplicitnímu trestání 
téhož skutku. Při úpravě těchto ustanovení požadujeme 
odstranění případné duplicity. 

Vysvětleno. 

Navržené doplnění § 12a odst. 2 písm. d) a e) bylo odstraněno (dle 
druhé části připomínky) a znění těchto ustanovení tak zůstává beze 
změny ve srovnání se současným stavem. Skutkové podstaty 
přestupků jsou založeny na porušení povinností dle § 8a, odst. 2 a 3. a 
následně dle přímo použitelných předpisů. Vzhledem k tomu, že je v 
současné době v platnosti 34 přímo použitelných předpisů, které 
stanovují požadavky na ekodesign pro široké spektrum výrobků, není 
žádoucí vzhledem k jejich značnému rozsahu tyto požadavky uvádět 
přímo v zákoně.    

 

Akceptováno. 
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9. zásadní připomínka 

Nad rámec návrhu – k hlavě V: 

Navrhujeme sjednotit výši pokut za stejné skutkové podstaty 
spáchané fyzickými, právnickými a podnikajícími fyzickými 
osobami [např. § 12 odst. 1 písm. m) a § 12a odst. 1 písm. m)].  

Vláda usnesením č. 866 ze dne 5. října 2016 uložila členům vlády 
a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů provádět při 
novelizacích zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků 
jejich průběžnou revizi směřující mimo jiné k jednotnému přístupu 
k hranicím sazeb pokut za přestupky, a to včetně hranic sazeb 
pořádkových pokut tak, aby v jednotlivých zákonech nebyly 
hranice sazeb pokut za přestupky pro fyzické osoby 
neodůvodněně nižší než hranice sazeb pokut za přestupky pro 
podnikající fyzické osoby  

a právnické osoby.  

To znamená, že za přestupky, jejichž typová závažnost je stejná 
nebo srovnatelná, by měl být stanoven stejně přísný správní 
trest, a to i v případě, shodují-li se znaky objektivní stránky 
přestupku, jehož se dopustí na jedné straně právnická osoba, 
popřípadě podnikající fyzická osoba, a na druhé straně fyzická 
osoba. Výjimkou mohou být pouze případy, kdy  

z povahy povinnosti vyplývá, že její nesplnění právnickou osobou 
nebo podnikající fyzickou osobou již samo o osobě vyvolává 
vyšší stupeň nebezpečí pro výkon veřejné správy, než její 
nesplnění fyzickou osobou; jen v takovém případě je 
odůvodněná rozdílná sazba správního trestu za přestupek. 

Akceptováno. 

Ustanovení § 12 odst. 2 zákona a § 12a odst. 3 zákona byly upraveny 
tak, aby na přestupky bylo nahlíženo stejně při jejich spáchání fyzickou 
i právnickou osobou.  

1. doporučující připomínka Vysvětleno. 
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K čl. I bodu 57 – k § 7a odst. 1 písm. d): 

Domníváme se, že vypuštěním slov „užívané orgánem veřejné 
moci“ dojde k rozšíření povinnosti opatřit si a následně umístit 
průkaz energetické náročnosti budovy i na jiné subjekty než 
požaduje čl. 13 odst. 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/31/EU. Doporučujeme tedy toto kritérium zachovat, 
dále pak navrhujeme doplnit důvodovou zprávu o vodítka, jakým 
způsobem by měla být interpretována podmínka častých návštěv 
veřejnosti. 

Navržená úprava stále počítá s uveřejňování průkazů v případě orgánů 
veřejné moci (viz odkaz na odstavce 1 písm. b)) a k tomuto dále 
rozšiřuje tuto povinnost na další subjekty v souladu se směrnicí o 
energetické náročnosti budov, aby došlo k nápravě výtky ke způsobu 
transpozice některých ustanovení této směrnice. 

2. doporučující připomínka 

K čl. I bodu 76 – k § 9 odst. 1: 

Ustanovení cílí na prosazování energetických auditů a povinnost 
jejich realizace pro „velké“ podniky. V rozdílové tabulce je pak 
odstavec 1 vykazován jako transpozice čl. 8  

odst. 1, 4 a 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 
2012/27/ EU. Z návrhu, ani z důvodové zprávy však není zřejmé, 
na základě jakých úvah byla stanovena kritéria zakládající 
velkým podnikům zpracovat energetický audit. Tato kritéria nelze 
dovodit ani z citované směrnice. Doporučujeme doplnit zvláštní 
část důvodové zprávy o nezbytné vysvětlení. 

Rovněž máme výhrady i k samotné definici velkého podnikatele 
a dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné jej definovat 
obdobně jako je tomu například v § 86 odst. 9 zákona č. 127/2005 
Sb. 

Vysvětleno. 

Směrnice o energetické účinnosti stanovuje, že: 

„malými a středními podniky“ podniky podle definice v hlavě I přílohy 
doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici 
mikropodniků a malých a středních podniků ( 1 ); kategorie 
mikropodniků, malých a středních podniků je složena z podniků, které 
zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 
milionů EUR, nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 
milionů EUR 

Z tohoto principu (doporučení Komise) vyplývá i návrh na hranice 
ukazatelů, které jsou rozhodné pro stanovení velikosti podnikatele. 
Prováděcí právní předpis následně bude zpřesňovat, jak přistupovat ke 
konkrétnímu stanovení obdobně jak je stanoveno 
vhttps://www.czechinvest.org/getattachment/5cf4fc62-3bf4-40fa-a17d-
6642b75e4c6e/Definice-maleho-a-stredniho-podniku,  a který ukazuje 
praktickou aplikaci doporučení Komise. 

3. doporučující připomínka 

K čl. I bodu 76 – k § 9 odst. 3: 

Vysvětleno a upraveno. 

Vzhledem k tomu, že nejsou známy veškeré možné majetkové vztahy, 
bylo navrženo ustanovení, které uvádí celkový výčet. Omezením na 
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Navržený text je z terminologického hlediska nepřesný. 
Organizační složky státu a též organizační složky územních 
samosprávných celků jakožto druh organizace podle § 23 odst. 1 
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. nemají právní subjektivitu, a 
tudíž nemohou vlastnit energetické hospodářství. Příspěvkové 
organizace krajů a obcí pak lze pod pojem organizace založené 
krajem a obcí podřadit – viz § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 
250/2000 Sb. Pod stejný pojem jsou však řazeny i obchodní 
společnosti založené územním samosprávným celkem, ty jsou 
však ryze soukromoprávními subjekty, a tedy je otázkou, zda by 
do výčtu v § 9 odst. 3 měly být zařazeny. 

vlastněný majetek se předpokládá, že naplnění povinnosti bude 
realizovat. 

Pro lepší přehlednost, byl výčet subjektů upřesněn v následujícím 
znění: (3) Organizační složka státu, kraj, obec, příspěvková organizace 
státu, kraje nebo obce, organizace založená krajem nebo obcí, veřejná 
vysoká škola a Česká národní banka jsou povinny zajistit pro jimi 
vlastněné energetické hospodářství zpracování energetického auditu v 
případě, že hodnota průměrné roční  spotřeby energie energetického 
hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 
500 MWh. 

4. doporučující připomínka 

K čl. I bodu 86 – k § 10 odst. 2 písm. b) bodu 4: 

Dáváme na zvážení, zda by podmínky stanovené v tomto bodě 
neměly být splněny i žadatelem, který je fyzickou osobou. 
Obecně nepovažujeme za vhodné, aby pro fyzické a právnické 
osoby byly stanoveny odlišné předpoklady. 

Akceptováno. 

Požadavky byly upraveny, viz materiál a platné znění. 

5. doporučující připomínka 

K čl. I bodu 86 – k § 10 odst. 3: 

Podle odstavce 2 může být oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty uděleno i právnické osobě, přičemž 
tato právnická osoba musí splňovat mj. podmínku bezúhonnosti. 
V odstavci 3 je pak definována bezúhonnost a její prokazování, 
avšak pouze ve vztahu k fyzickým osobám. Není řešeno 
prokazování bezúhonnosti u tuzemských právnických osob, ani 
u právnických osob usazených v jiném členském státě Unie [srov. 
§ 9 odst. 8 písm. a) bod 1]. Navrhujeme v tomto směru návrh 
doplnit, přičemž se lze inspirovat například § 418c odst. 4 a 5 
insolvenčního zákona. 

Akceptováno. 

Upraveno, viz materiál a platné znění. 
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6. doporučující připomínka 

K čl. I bodu 86 – k § 10 odst. 4 písm. a): 

Navrhujeme v rámci tohoto ustanovení zohlednit, že požadované 
vysokoškolské vzdělání v příslušných oborech může být získáno 
i na vysoké škole v zahraničí  

a mezinárodní smlouva, která je součástí českého právního řádu, 
může stanovit, že se jedná o rovnocenné vzdělání, případně toto 
vzdělání je uznáváno podle zvláštních právních předpisů.  

Dále navrhujeme odstavec 4 strukturovat tak, aby odpovídal 
hierarchii dosaženého vzdělání a požadované délce praxe, a 
proto za tímto účelem navrhujeme písmeno c) předřadit 
dosavadnímu písmenu b). 

Vysvětleno. 

Jedná se o běžnou praxi. Zákon neomezuje, že vzdělání musí být 
dosaženo na území ČR. Uznávání vzdělání je realizováno dle příslušné 
legislativy v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žadatel 
ke vzdělání dokládá dokumenty potvrzující uznání vzdělání.  

 7. doporučující připomínka 

K čl. I bodu 86 – k § 10b odst. 2 písm. b): 

Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty má být 
zrušeno v případě opakovaného páchání vyjmenovaných 
přestupků. Z předložené dikce usuzujeme, že musí být spáchán 
tentýž přestupek. Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné 
ustanovení konstruovat tak, že podmínka opakování 
přestupkového jednání bude splněna i v případě, kdy během 
vymezeného období dojde ke spáchání kterékoliv ze 
stanovených přestupků. Nepokládáme za vhodné, aby bylo 
přehlíženo, že energetický specialista páchá opakovaně 
přestupky a na druhou stranu mu hrozil stejný postih [srov 
navrhované písm. c)], tj. odebrání oprávnění, za absenci na 
vzdělávací akci. 

Vysvětleno 

Cílem právní úpravy bylo, aby k odebrání docházelo při opakovaném, 
stejném přestupku. Rozumíme záměru připomínky, ale zároveň je 
nutné zdůraznit, že nelze srovnávat přestupky, neboť podstata každého 
přestupku je jiná. 

8. doporučující připomínka Vysvětleno. 
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K čl. I bodu 86 – k § 10b odst. 3: 

Dáváme na zvážení, zda by odstavec 3 neměl být doplněn i o 
další pododstavce, v nichž by bylo výslovně stanoveno, kdy 
dochází k zániku oprávnění. Domníváme se, že by bylo vhodné, 
že k jeho zániku dojde i v případech, kdy ministerstvo rozhodne 
o jeho zrušení podle odstavce 2. Rovněž není řešena situace, 
kdy dojde k výmazu zahraniční osoby povinně zapsané v 
obchodním rejstříku nebo jejího předmětu podnikání z 
obchodního rejstříku. 

Domníváme se, že veškeré případy, kdy dochází ke zrušení oprávnění, 
jsou podchyceny. Případy porušení zákona, tzn. povinnosti 
energetického, jsou klasifikovány jako přestupek a jsou podle toho také 
sankcionovány. 

 9. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K úvodní větě: 

Doporučujeme do výčtu novel zákona o hospodaření energií 
doplnit chybějící zákony č. 183/2017 Sb. a č. 225/2017 Sb. 

 

Akceptováno. 

10.  doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 1 – k poznámce pod čarou č. 22:  

V souladu s čl. 47 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme název předpisu Evropské unie uvést v jeho českém 
znění tak, jak je uveden v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 
vypustit slovo „Rady“ za slovem „Nařízení“. 

Akceptováno. 

11. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 4 – k § 2 odst. 1 písm. e): 

Akceptováno. 

Materiál byl v tomto směru revidován. 
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V souladu s přílohou č. 5 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme předkladateli v předmětném novelizačním bodu 
podtrhnout pouze ty části ustanovení, jimiž je nově zajišťováno 
promítnutí směrnic Evropské unie do právního řádu České 
republiky. Není třeba zvýrazňovat stávající normativní text, byť i 
tento byl do právního řádu České republiky původně vložen k 
zajištění transpozice, adaptace nebo jiná implementace 
příslušného předpisu Evropské unie nebo rozhodnutí Soudního 
dvora Evropské unie. 

Tuto připomínku lze vztáhnout i k dalším novelizačním bodům 
(např. bod 5, 10, 23, 25 atd.). 

12. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodům 14 až 18 – k § 2 odst. 2: 

1. Tyto novelizační body, jejichž prostřednictvím dochází ke 
zrušení definic obsažených v odstavci 2, navrhujeme 
sloučit do jednoho. 

V případě novelizačních bodů 16 až 18 pak upozorňujeme, že v 
souladu s čl. 57  
odst. 2 písm. f) Legislativních pravidel vlády by za slovy „se 
označují jako“ mělo následovat slovo „písmena“. 

Akceptováno jinak. 

S ohledem na připomínky vznesené z jiných připomínky vztahující se 
ke způsobu transpozice předpisů EU budou definice aktuálně § 2 odst. 
2 písm. a), h) – j) zachovány. Novelizační body budou zrušeny a 
přeformulovány. 

13. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 19 – k § 2 odst. 2 písm. i): 

Slovo „Směrnice“ navrhujeme psát s malým počátečním 
písmenem. 

Akceptováno. 

Úprava byla provedena v souladu s připomínkou, viz materiál a platné 
znění. 
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14. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 22 – k § 5 odst. 1: 

Doporučujeme při zavádění legislativní zkratky respektovat čl. 44 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády, tj. uvést ji ve znění „(dále jen 
„Program“)“. 

Akceptováno. 

Úprava byla provedena v souladu s připomínkou, viz materiál. 

 15. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 25 – k § 5 odst. 4: 

 Je-li doplňovaný text transpozicí směrnice Evropské 
unie, čemuž nasvědčuje podtržení slova „dotace“, pak 
doporučujeme návrh doplnit o identifikační číslo (CELEX) 
příslušného předpisu EU nebo rozhodnutí Soudního dvora 
Evropské unie (srov. přílohu č. 5 Legislativních pravidel vlády). 

Vysvětleno 

Podtržení bylo odstraněno, protože se nejedná o transpoziční 
ustanovení. 

16. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 34 – k § 6a odst. 1: 

Na řadě míst návrhu se doplňuje řešení pro situaci, kdy v daném 
domě nevzniklo společenství vlastníků jednotek. Z legislativně 
technického hlediska doporučujeme tuto otázku upravit na 
jednom místě obecně a nikoli provádět novelizaci nemalého 
množství zákonných ustanovení. 

Vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že celý výraz se nachází v návrhu v obměnách (jiné 
pády a rozsah) nebylo možné nalézt univerzální řešení této úpravy. 

17. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 36 – k výčtu dotčených subjektů: 

Vysvětleno. 
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Návrh si klade za cíl zpřesnit v dosavadní právní úpravě výčet 
dotčených subjektů tak, aby byly reflektovány možné vlastnické 
struktury bytového vlastnictví a spoluvlastnictví. Za tímto účelem 
je do řady ustanovení doplňován poměrně obšírný text. Dáváme 
na zvážení, zda by nebylo účelné v návrhu v jednom 
novelizačním bodu stanovit, že povinnosti vlastníků nebo 
společenství vlastníků jednotek se obdobně vztahují i na případy, 
kdy společenství vlastníků nevzniklo a má je tak správce domu 
nebo jiná osoba odpovědná za správu domu. Podstatně by se tak 
snížil i celkový počet novelizačních bodů návrhu. 

18. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodům 39, 76, 86 a 92 – k § 6a odst. 3 písm. b), § 9 odst. 
8 písm. a) bodu 2,  

§ 10 odst. 3 a § 11 odst. 1 písm. i): 

Doporučujeme v ustanoveních zohlednit, že nenormativní odkaz 
na jiný právní předpis by měl být v souladu s čl. 45 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády vyjádřen slovy „podle jiného 
právního předpisu“ a měl by být příslušným odkazem na 
poznámku pod čarou. Legislativní pravidla vlády stanoví, že 
používání nenormativních odkazů by mělo být zcela výjimečné. 
Především pak se domníváme, že ve většině případů by stačilo 
uvést pouze předmětný pojem a slova „podle zvláštního/jiného 
právního předpisu“ by již byla nadbytečná, postačoval by 
případně informativní odkaz v poznámce pod čarou. 

Vysvětleno. 

Vámi uvedeného problému jsme si vědomi, avšak nenormativní odkaz 
pomocí pojmu „podle zvláštního právního předpisu“ je v zákoně 
používán již historicky. Vámi navrhovaná změna, i když je oprávněná, 
by působila nesystémově a v konečném důsledku by mohla způsobit 
nesrozumitelnost právního předpisu. Případně bychom museli upravit 
také ostatní nenormativní odkazy a ne jen ty Vámi navrhované týkající 
se nových ustanovení. Z důvodu větší srozumitelnosti zákona se 
přikláníme k tomu, aby nenormativní odkazy zůstaly v zákoně 
zachovány v současné podobě, avšak Vaši připomínku využijeme při 
případné tvorbě nového zákona o hospodaření energií. 

19. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 55 – k § 7 odst. 9: 

Akceptováno. 

Došlo k úpravě tohoto bodu ve znění (i dalších připomínek jiných 
připomínkových míst), viz materiál. 
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Doporučujeme novelizační bod upravit, domníváme se, že text 
novelizačního bodu „a slovo „chlazení“ se zrušuje“ je nadbytečný. 

20. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 57 – k § 7a odst. 1 písm. e): 

 Jestliže je v rámci pododstavce téhož odstavce 
odkazováno na daný odstavec, není třeba tuto skutečnost 
zdůrazňovat. Navrhujeme v textu novelizačního bodu uvést, že 
nahrazovaná slova budou znít „písmen a) a b) a odstavce 2 a je 
často navštěvován veřejností“. 

 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo přeformulováno v souladu s připomínkou, viz materiál. 

21. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 76 – k § 9 odst. 1 a 6: 

Ve větě druhé navrhujeme kalendářní lhůtu vyjádřenou slovně 
nahradit číslicí, což ustanovení uvede do souladu i s dalšími 
odstavci daného ustanovení. 

Akceptováno. 

Úprav byla provedena dle připomínky, viz materiál a platné znění. 

22. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 76 – k § 9 odst. 8 písm. b): 

 Opětovně navrhujeme sjednotit vyjadřování číslovek. 

Akceptováno. 

Úprav byla provedena dle připomínky, viz materiál a platné znění. 

23. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

Akceptováno. 

Upraveno viz materiál. 
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K čl. I bodu 76 – k § 9 odst. 9 písm. b): 

Upozorňujeme na chybný odkaz v písmenu b), kdy správně by 
mělo být odkazováno na odstavec 8 písm. a) bod 2 

24. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 76 – k poznámce pod čarou č. 24: 

Současně s novým § 9 je do právního předpisu doplňována i 
poznámka pod čarou  

č. 24, doporučujeme tuto skutečnost zohlednit i v textu 
novelizačního bodu a uvést jej tak do souladu s čl. 57 odst. 2 
písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Novelizační bod byl upraven v souladu s připomínkou, viz materiál. 

25. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 79 – k § 9a odst. 1 písm. f): 

Navrhujeme nově doplňovaný text písmene f) zakončit tečkou. 

Akceptováno. 

Novelizační bod byl upraven v souladu s připomínkou, viz materiál. 

26. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 86 – k § 10 odst. 2 písm. b) bodu 4: 

Navrhujeme odstranit zamýšlenou legislativní zkratku „celní 
správa“, neboť slovní spojení, který je jejím prostřednictvím 
zkracováno, se v zákoně vyskytuje pouze jednou a nejsou tedy 
splněny podmínky čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Zkratka byla odstraněna, viz materiál a platné znění. 
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27. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 86 – k § 10 odst. 6 písm. f): 

Navrhujeme ustanovení upravit tak, aby bylo stanoveno, že 
rozsah pojistného plnění musí být úměrný možným škodám, 
které lze rozumně předpokládat. Obdobná formulace je použita 
například v zákoně č. 250/2017 Sb. 

Vysvětleno. 

Vzhledem k různému dopadu pochybení, nelze obecně toto formulovat. 

28. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 86 – k nadpisu § 10b: 

 V odstavci 1 se hovoří o udělení oprávnění k výkonu 
činnosti energetického specialisty, proto navrhujeme v nadpisu 
slovo „Vydání“ nahradit slovem „Udělení“. 

 Před slova „a zapíše žadatele…“ navrhujeme doplnit 
čárku. 

Akceptováno. 

Název paragrafu byl upraven dle připomínky, viz materiál a platné 
znění. 

29. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 86 – k poznámkám pod čarou: 

Dle navrženého textu novelizačního bodu se doplňují poznámky 
pod čarou č. 26 a 27, nicméně v samotném normativním textu se 
následně objevují poznámky č. 25 a 26. Doporučujeme tento 
rozpor odstranit. 

Akceptováno. 

Rozpor byl odstraněn, viz materiál a platné znění. 

30. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

Akceptováno. 
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K čl. I bodu 93 – k § 12 odst. 1 písm. a): 

Slova „nezajistí výkon odborných činností fyzickou osobou podle 
§ 10d odst. 2“ navrhujeme uvést jako samostatné písmeno, 
neboť § 10d se energetického specialisty netýká. 

Bod je přeformulován, aby odpovídal povinnostem paragrafové části. 
Zároveň je upraven původní bod 108, kam tento přestupek patří. 

31. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 101 – k § 12 odst. 1 písm. j) bodu 2: 

Navrhujeme vypustit čárku za slovem „spoluvlastnictví“ a slova 
„jiná osoba odpovědná“ nahradit slovy „jiné osoby odpovědné“. 

Akceptováno. 

Úprava byla provedena dle připomínky, viz materiál a platné znění. 

32. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 124 – k § 12a odst. 1 písm. a) bodům 6, 7, 8 a 9: 

Doporučujeme citaci článku přímo použitelného předpisu vyjádřit 
způsobem odpovídajícím čl. 69 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády, tj. slovo „článku“ nahradit zkratkou „čl.“. 

Akceptováno. 

Slovo „článek“ bylo nahrazeno zkratkou, viz materiál a platné znění. 

33. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 124 – k § 12a odst. 2 písm. a) bodu 2: 

V bodě 2 navrhujeme z důvodu nežádoucí duplicity vypustit slova 
„v rozporu s přímo použitelným předpisem upravujícím 
požadavky na štítkování“ nebo slova „v souladu s přímo 
použitelným předpisem upravujícím požadavky na štítkování“. 

Akceptováno jinak. 

Bod 2 ustanovení byl rozdělen, protože se jedná o dvě skutkové 
podstaty. 

34. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

Akceptováno částečně. 
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K čl. I bodu 125 – k § 12a odst. 2 písm. b) bodům 1 a 4: 

V bodě 1 navrhujeme vypustit slova „, na nějž se vztahuje přímo 
použitelným předpis upravující požadavky na štítkování,“ a v 
bodě 4 navrhujeme vypustit slova „v rozporu s přímo použitelným 
předpisem upravujícím požadavky na štítkování“, která jsou v 
úvodu i v závěru tohoto bodu. Uvedené plyne již z úvodní věty 
tohoto ustanovení, jde tedy o duplicitu. 

V bodě 4 bude vymazáno upraven dle připomínky … 

35. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru 

K čl. I bodu 126 – k § 12a odst. 2 písm. c) bodům 1 a 3: 

V bodě 1 navrhujeme vypustit slova „v souladu s přímo 
použitelným předpisem upravujícím požadavky na štítkování“, 
dále pak v bodě 3 navrhujeme vypustit slova „, na něž se vztahuje 
přímo použitelný předpis upravující požadavky na štítkování,“. 
Uvedené plyne již z úvodní věty ustanovení, jde tedy opětovně o 
duplicitu. 

Akceptováno částečně. 

Bod jedna dle připomínky. 

Bod 3 je zachován. 

36. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 128 – k § 12a odst. 3 písm. a): 

Doporučujeme v textu novelizačního bodu doplnit, že 
navrhované změny se týkají písmene a) daného ustanovení. 

Akceptováno. 

Odkaz na písmeno byl doplněn. 

37. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. I bodu 131 – k § 13 odst. 6: 

Odkazuje-li se v právním předpisu na jiný odstavec v rámci téhož 
paragrafu, pak se v dle čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 

Akceptováno. 

Úprava byla provedena dle připomínky. 
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použije obratu „odstavec X“. Navrhujeme proto normativní text 
upravit do této podoby „Závazná stanoviska podle odstavce 2  
a stanoviska podle odstavce 3 vydává…..“. 

38. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. II – k přechodným ustanovením: 

1. Na konci textu bodu 4 navrhujeme za slovo „zákona“ 
doplnit slova „zákona  
č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona“. 

2. Dále doporučujeme předkladateli, aby vyjasnil záměr 
bodu 6 přechodných ustanovení, neboť nejsme 
přesvědčeni o jeho nezbytnosti. Procesní změny 
v oblasti řízení o přestupcích nejsou navrhovány, 
zatímco pro hmotněprávní úpravu se uplatní zákaz 
retroaktivity v neprospěch vyjádřený v § 2 odst. 1 zákona 
č. 250/2016 Sb. 

Z formálního hlediska doporučujeme neuvádět normativní text 
tučně 

Akceptováno. 

Bod 4 je upraven dle připomínky, viz materiál. 

 

 

 

Akceptováno. 

Přechodné ustanovení bylo zrušeno, viz materiál. 

39. doporučující připomínka (legislav. - technického 
charakteru) 

K čl. III – k bodu 1. zrušovacích ustanovení: 

Navrhujeme odstranit slova „ve znění nařízení vlády č. 428/2006 
Sb.“ a čárku za slovem „zdrojů“ nahradit tečkou. 

Akceptováno. 

Bude upraveno dle připomínky. 

1. zásadní připomínka Vysvětleno. 
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Dovolujeme si opakovaně požádat o posouzení možného 
udělení výjimky z povinnosti zpracovat energetický audit (viz §9) 
i pro podniky se zavedeným systémem EMAS dle Nařízení EU 
č. 1221/2009. 

Jedním ze základních požadavků EMAS je průběžné zlepšování, 
tj. snižování dopadů činnosti organizace na životní prostředí. 
Mezi hlavní oblasti, kde organizace toto musí dosahovat, patří 
také spotřeba energie, resp. energetická účinnost. V EMAS je to 
podpořeno také tím, že mezi povinné klíčové environmentální 
indikátory patří právě energetická účinnost. Organizace musí 
každoročně zveřejňovat a nechat si ověřovat dosahované 
hodnoty s tím, že v čase musí prokázat zvyšování energetické 
účinnosti. Je tak tlačena soustavně vyhledávat opatření snižující 
spotřebu energie a implementovat je. Což je i princip realizace 
energetických auditů, resp. zavedení Systému managementu 
hospodaření s energií dle ISO 50001. Vše je ještě umocněno 
zaváděním tzv. „sektorových referenčních dokumentů“, které 
musejí být nově v rámci auditů EMAS zohledňovány. Toto pojetí 
je obvyklé např. v Německu, kde je v rámci legislativy EMAS 
považován za ekvivalent Systému managementu hospodaření s 
energií. 

Jak již bylo diskutováno při prvním předložení zákona, umožněním 
nahrazení opakovaného zpracování energetického auditu EMS/EMAS 
dochází z pohledu předmětu zákona o hospodaření energií k přesahu. 
Citované systémy jsou zaměřeny na dopady na životní prostředí obecně, 
kde energetická účinnost je pouze jednou z oblastí. Zákon o 
hospodaření energií je jedním z nástrojů naplňování NAPEE. Z tohoto 
důvodu je žádoucí zacílení detailně na oblast hospodaření energií. Ze 
strany MŽP bylo toto vysvětlení akceptováno. MPO, i přestože 
nezapracovalo požadavek do zákona, přislíbilo zavedení systému EMAS 
podporu v rámci poskytování dotací ze Státního programu na podporu 
úspor energie (program EFEKT). V rámci tohoto programu bylo 
upraveno znění programu v aktivitě 2D – Zavedení systému 
hospodaření s energií v podobě energetického managementu, kde byla 
žadatelům dána možnost od roku 2017 si žádat o dotaci na tvorbu 
dokumentů, přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování 
spotřeby energie. Zavedený systém by měl odpovídat požadavkům 
stanoveným ČSN EN 50001 nebo systému environmentální řízení a 
auditu (EMAS). 

2. zásadní připomínka 

Definici uvedenou v § 2 odst. 1 písm. z) požadujeme doplnit 
slovem „upravovaným“ na následující znění: 

„z) upravovaným vnitřním prostředím prostředí uvnitř obálky 
budovy, které je definováno návrhovými hodnotami teploty na 
vytápění nebo chlazení.“ 

Odůvodnění: ve všech ostatních definicích a ustanoveních se 
pracuje s pojmem upravované vnitřní prostředí 

Akceptováno.  

Definice § 2 odst. 1 písm. z) bude upravena v následujícím znění: 

z) upravovaným vnitřním prostředím prostředí uvnitř obálky 
budovy, které je definováno návrhovými hodnotami teploty na 
vytápění nebo chlazení 
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3. zásadní připomínka 

K navrhovanému bodu změny zákona č. 3 (definice termínu 
„energetické hospodářství“) požadujeme doplnit do § 2 odst. 1 
písmeno d) následující text: "Pro zařízení podle jiného právního 
předpisu (odkaz na zákon o integrované prevenci) odpovídá 
energetické hospodářství vymezenému zařízení." 

Odůvodnění 

Zákon o integrované prevenci definuje na zařízení, ve kterých 
jsou provozovány vymezené průmyslové činnosti, požadavky na 
hospodárné využívání energií na základě Referenčních 
dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BAT) a tzv. 
závěrů o BAT pro dílčí průmyslová odvětví či platných 
horizontálně1. Tyto požadavky jsou v praxi často nahrazovány či 
řešeny prostřednictvím standardního energetického auditu. 
Systémové nastavení požadavků na žádost o integrované 
povolení s tímto do určité míry počítá (vyhláška č. 288/2013 Sb., 
příloha č. 1). Nicméně aby došlo k redukci případných nejasností 
a zjednodušení jak zpracovávání energetického auditu, tak 
integrovaného povolení (s ohledem na zjevné analogie, co se 
týče použité terminologie a cíle obou předpisů), by bylo žádoucí 
formálně sladit vymezení předmětu auditu / integrovaného 
povolení. 

Definice zařízení podle § 2 písm. a) zákona o integrované 
prevenci - 

"zařízením stacionární technická jednotka, ve které probíhá 
jedna či více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 k 
tomuto zákonu, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, 
které po technické stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi 
uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu probíhajícími v 
dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění, nejde-li o 
stacionární technickou jednotku používanou k výzkumu, vývoji a 

Vysvětleno. 

Zákon o integrované prevenci definuje zařízení jako stacionární 
technickou jednotku, ve které probíhá jedna či více průmyslových 
činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a jakékoli další s tím 
přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s 
průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu 
probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění, 
nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou k výzkumu, 
vývoji a zkoušení nových výrobků a procesů; za zařízení se považuje i 
stacionární technická jednotka, ve které neprobíhá žádná z činností 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže pro ni bylo požádáno 
o vydání integrovaného povolení. Tato definice odpovídá termínu 
„průmyslový a výrobní provoz“, který je součástí definice energetického 
hospodářství. 
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zkoušení nových výrobků a procesů; za zařízení se považuje i 
stacionární technická jednotka, ve které neprobíhá žádná z 
činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže pro ni 
bylo požádáno o vydání integrovaného povolení" 

4. zásadní připomínka 

Požadujeme ponechání stávajícího znění § 6, odstavců 1 a 2 
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Navrhované 
body změny zákona č. 32 a 33 požadujeme vypustit z návrhu. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná změna přináší zvýšenou nejistotu pro provozovatele 

a stavitele dotčených zařízení, jakož i pro výkon státní správy. 
Mimo to je vyžadován prováděcí předpis, jehož znění není v tuto 
chvíli známé, takže nelze objektivně posoudit dopady 
navrhované změny. 

Taktéž nelze zanedbat riziko, že navrhovaná změna by výrazně 
mohla snížit počet povinných subjektů a tím vést k potenciálně 
negativnímu dopadu na životní prostředí, včetně klimatu. 

Mimo výše uvedené máme navrhovanou změnu za rozpornou s 
cíli Státní energetické koncepce Ad.1 a Ad.2 Oproti tomu je 
současná v zákoně obsažená definice (opírající se o stavební 
zákon) zcela srozumitelná a jednoznačná a její změna je tak 
nadbytečná. 

Vysvětleno. 

Právě vazba na terminologie stavebního zákona byla důvodem 
navrhované změny. Termín „změna dokončené stavby“, což de facto 
znamená, 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. Zpřesněním případů, kdy je potřebné 
plnit požadavky na energetickou účinnost zdroje, by mělo naopak vést 
ke snížení nejistoty pro provozovatele. Vzhledem k odložené účinnosti 
tohoto ustanovení, bude předkladatel mít dostatek času na přípravu 
novely vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití 
energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.  

Úprava byla diskutována a navrhnuta v součinnosti s garanty 
aktualizace státní energetické koncepce (ASEK), tudíž nelze souhlasit 
s tvrzením, že tímto usnesením dojde k neplnění ASEK. Dále byl návrh 
diskutován se zástupci Státní energetické inspekce, aby byla zajištěna 
praktická vymahatelnost ustanovení. 

Na základě připomínek jiných připomínkových míst bude dáno do 
souladu ustanovení § 6 odst. 1 zákona a § 6 odst. 2 a upraveno znění 
tak, aby povinnost byla přímo ukotvena a specifikována v zákoně a 
neodkazovala se na podzákonný předpis,které budou znít:  

(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné 
energie2) je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se 
provádí změna dokončené stavby4) u nově zřizované výrobny 
elektřiny nebo zdroje tepelné energie a při obnově výrobny 
elektřiny nebo zdroje tepelné energie, při kterém dochází k úplné 
nebo částečné výměně zařízení nebo provozních systémů 
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s dopadem na instalovaný výkon výrobny elektřiny nebo zdroje 
tepelné energie zajistit alespoň minimální účinnost užití energie 
výroben elektřiny nebo zdrojů tepelné energie stanovenou prováděcím 
právním předpisem.  

(2) Stavebník nebo vlastník rozvodného tepelného zařízení je 
povinen u nově zřizovaných rozvodných tepelných zařízení a u 
rozvodných tepelných zařízení, u nichž se provádí změna 
teplonosné látky, zajistit účinnost užití energie a zajistit požadavky 
na tepelné ztráty rozvodného tepelného zařízení stanovené 
prováděcím právním předpisem. 

5. zásadní připomínka 

V souvislosti s navrhovaným bodem 57 návrhu, který mění znění 
§ 7a, odst. 1, písm. d zákona, požadujeme doplnění definice 
„budovy často navštěvované veřejností“. Bez předmětné 
definice, ačkoliv si uvědomujeme, že tato není uvedena ani ve 
Směrnici 2012/27/EU, máme uvedené ustanovení za v praxi 
nevymahatelné a tudíž pouze formální. 

Akceptováno jinak. 

Nebude dodefinována definice, ale upraveno příslušné ustanovení, viz 
materiál. 

 

6. zásadní připomínka 

Požadujeme upravit text novely zákona následovně: 

Za novelizační bod 44 vložit nový bod 45, který zní: 

45. V § 7 odst. 4 se doplňuje nové písmeno f), které zní: 

„f) je-li to technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových 
staveb, při změnách způsobu vytápění stávajících staveb a v 
případě větší změny dokončené budovy využít pro vytápění teplo 
ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není 
stacionárním zdrojem podle zvláštního předpisu 28). 
Ekonomická přijatelnost se prokazuje energetickým posudkem“. 

Vysvětleno  

Ministerstvo průmyslu a obchodu si je vědomo skutečnosti, že 
odpojování od soustav zásobování tepelnou energií je nutno řešit 
koncepčně a s vědomím širších vazeb, nejen na oblast ochrany 
ovzduší, ale i na další politiky a cíle v oblasti klimatu a energetiky. Cíle 
zákona o hospodaření energií do značné míry kolidují s takto široce 
pojatou preferencí soustav zásobování tepelnou energií a není 
z pohledu tohoto zákona žádoucí definovat, jaká řešení jsou z pohledu 
snižování konečné spotřeby energie a primární spotřeby energie 
v budovách nejvhodnější (toto nelze unifikovat).  
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Poznámka pod čarou 28 zní: 

„28. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů.“ 

Novelizační bod č. 53 upravit: 

„(6) Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody a povinnost 
využít teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo 
zdroje, který není stacionárním zdrojem podle zvláštního 
předpisu 28) se nevztahují na dodávky uskutečňované v 
rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci.“ 

Novelizační bod 82 požadujeme nahradit následujícím zněním: 

§ 9a odst. 1 písm. g) zní: 

„g) posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy 

zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není 
stacionárním zdrojem podle zvláštního předpisu 28) v případech, 
kdy tak vyžaduje § 7 odst. 4 písm. f).“ 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 16 odst. 7 svým charakterem spadá do rámce 
zákona 

o hospodaření energií, a bylo do zákona vloženo na přímý 
požadavek ministra průmyslu při jednání vlády. Požadujeme 
proto, aby bylo ze zákona o ochraně ovzduší přesunuto do 
zákona o hospodaření energií, ke kterému má přímější vazbu. 

Současně požadujeme upravit ustanovení tak, aby byly 
odstraněny 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve světle připomínek jiných 
připomínkových míst navrhuje úpravu § 9a odst. 2 zákona 
v následujícím znění:  

(2) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy 
nebo energetického hospodářství může na základě vlastního rozhodnutí 
zajistit energetický posudek také pro  Energetický posudek je možné 
zajistit také pro 

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 
alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo 
při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným 
výkonem nižším než 200 kW,  

a) posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy 
zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není 
stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním 
předpisem27). 

27) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Tato úprava umožní kontinuitu stávající praxe, kdy se zákon o ochraně 
ovzduší využívá nástroje zákona o hospodaření energií. Zároveň tím 
dojde k odstranění legislativních a věcných nedostatků stávajícího 
stavu a formulace konkrétního typu posudků zaměřeného výlučně na 
posuzování požadavků plynoucích ze zákona o ochraně ovzduší, který 
bude navržen v rámci novely vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém 
auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů. 
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některé interpretační problémy. To spočívá především v 
upřesnění 

případů, kdy k posouzení ekonomické přijatelnosti dodávek tepla 
ze systému zásobování tepelnou energií (SZTE), resp. zdroje, 
který není stacionárním zdrojem (znečišťování ovzduší) dle 
zákona o ochraně ovzduší: formulace „při změnách stávajících 
staveb“, která nemá oporu ve stavebním zákoně, se nahrazuje 
formulací „při změnách způsobu vytápění stávajících staveb a v 
případě větší změny dokončené budovy“. 

Za změny způsobu vytápění je nutné především považovat 
zvažované odpojení od SZTE, resp. jiné změny zdroje vytápění 
nebo rozvodu tepla v budově, které ale nemusí být spojeno se 
změnou dokončené budovy, dle stavebního zákona. Formulace 
„v případě větší změny dokončené budovy“ vychází z 
terminologie stavebního zákona a je i v zákoně o hospodaření 
energií využívána. 

V případě zdrojů tepla nově umísťovaných v rodinných domech 
a stavbách pro rodinnou rekreaci se však zpracování 
energetického 

posudku z hlediska přínosů a nákladů jeví jako nadbytečné, a to 
i s ohledem na omezené možnosti využití tepla ze SZTE a typy 
zdrojů, 

které jsou v nových budovách umisťovány, proto jsou tyto stavby 
z této povinnosti vyjmuty a to prostřednictvím rozšíření § 7 odst. 
6. rozšíření § 7 odst. 6. 

Ustanovení § 9a odst. 1 je upraveno v logické návaznosti na 
doplnění této povinnosti do § 7 

1. doporučující připomínka Vysvětleno 
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V návaznosti na požadavky BAT v oblasti hospodaření energií by 
bylo žádoucí komplexněji ošetřit tuto problematiku v 
podzákonných a metodických dokumentech týkajících se 
energetických auditů průmyslových zařízení a požadavků na 
odbornou průpravu energetických auditorů. 

Připomínka se netýká předkládaného zákona, ale spíše se týká 
prováděcího právního předpisu, který bude novelizován následně. 
Konkrétně se jedná o novelu vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém 
auditu a energetickém posudku. Dále je možné tento požadavek 
zohlednit při realizaci nového způsobu absolvování průběžného 
vzdělávání, kdy se energetický specialista bude účastnit odborných, 
tematických seminářů. Téma BAT je možné zařadit do tematických 
okruhů těchto seminářů. 

2. doporučující připomínka 

Na začátku čl. I doporučujeme zkontrolovat výčet zákonů, 
kterými byl novelizován zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií. Zákon č. 180/2005 Sb. byl zrušen k 1. 1. 2013, zákon č. 
124/2008 Sb. byl zrušen k 1. 1. 2014. Naopak ve výčtu jsou 
opomenuty poslední novely, zákon č. 183/2017 Sb. a zákon č. 
225/2017 Sb. 

Akceptováno jinak. 

Novela zákona č. 183/2017 Sb. a zákon č. 225/2017 Sb. je do výčtu 
doplněna. Zrušení Vámi uvedených zákonů nepovažujeme za vhodné. 

3. doporučující připomínka 

V poznámce pod čarou č. 22 doporučujeme nahradit slova 
„Nařízení Rady Evropského parlamentu a Rady (EU)“ slovy 
„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)“ 

Akceptováno. 

Upraveno, viz materiál. 

 

4. doporučující připomínka 

V čl. I bod 2 je žádoucí nahradit slova „a využití obnovitelných 
zdrojů energie“ slovy „a využití obnovitelných a druhotných zdrojů 
energie“, aby byl návrh zákona v souladu s platným zněním s 
vyznačením navrhovaných změn. 

Akceptováno. 

Upraveno, viz materiál. 

5. doporučující připomínka Akceptováno. 

Upraveno, viz materiál. 
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Doporučujeme upravit čl. I bod 8 podle Přílohy č. 5 čl. II bod 1 
Legislativních pravidel vlády - vyznačit podtržením ustanovení, 
jimiž je zajišťována transpozice předmětné směrnice. 

6. doporučující připomínka 

Doporučujeme upravit čl. I bod 25 podle Přílohy č. 5 čl. II bod 1 
Legislativních pravidel vlády - doplnit identifikační číslo (CELEX). 

Akceptováno jinak 

Podtržení bylo zrušeno. Nejedná se o transpoziční ustanovení. 

7. doporučující připomínka 

Čl. I bod 69 - znění nového odstavce 9 není v souladu se zněním, 
které je uvedeno v platném znění s vyznačením navrhovaných 
změn. Jedná se o nesoulad slov „státních, evropských finančních 
prostředků nebo“ v platném znění s vyznačením navrhovaných 
změn a slov „státních nebo evropských finančních prostředků 
anebo“ v navržené novele zákona. 

Akceptováno. 

Materiál je upraven dle platného znění s vyznačenými změnami. 

8. doporučující připomínka 

Čl. I bod 76 - v navrhovaném novém znění § 9 odst. 9 
doporučujeme doplnit čárku za slova „odstavce 1 až 3“. 

Akceptováno. 

Upraveno, viz materiál. 

9. doporučující připomínka 

V § 2 odst. 1 písm. r) ponechat slova „vymezená vnějšími povrchy 
konstrukcí obálky“, neboť pojem „vnější půdorysná plocha“ plně 
nevystihuje podstatu věci. 

Vysvětleno. 

Termín „vymezená vnějšími povrchy konstrukcí“ v souvislosti s další 
úpravou definice celkové energeticky vztažné plochy by nebyl věcně 
správně. Z tohoto důvodu byl tento termín odstraněn. 

10. doporučující připomínka 

V § 2 odst. 1 definovat další kategorie budov podle jejich 
energetické náročnosti, např. pasivní či energeticky aktivní 
budova. 

Vysvětleno. 

Zákon o hospodaření energií je transpozicí směrnice o energetické 
náročnosti budov, která s navrhovanými termíny nepracuje. Ani zákon 
resp. příslušný prováděcí právní předpis tudíž nestanovuje v souvislosti 
s těmito termíny žádné povinnosti ani požadavky na tento typ budov. 
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Takovýmto zavedením by došlo k výraznému neopodstatněnému 
zvýšení požadavků nad rámec směrnice o energetické náročnosti. 

11. doporučující připomínka 

V § 2 odst. 2 nové písm. a) doporučujeme vrátit do odst. 1, neboť 
sem vhodněji tematicky patří 

Vysvětleno. 

V případě definic došlo na základě MPŘ k dalším změnám a z tohoto 
důvodu bude definice zachována v § 2 odst. 2 zákona, a to zejména 
z formálních důvodů. 

12. doporučující připomínka 

Doporučujeme sjednotit definici vytápění v § 2 odst. 1 písm. i) 
tak, aby byla v souladu s definicí technického systému budovy v 
dle § 2 odst. 1 písm. u) 

„vytápěním proces sdílení tepla do vytápěného prostoru 
zajišťovaný příslušným technickým zařízením systémem za 
účelem vytváření tepelné pohody či požadovaných standardů 
vnitřního prostředí“ 

Vysvětleno. 

Jedná se o dlouhodobě užívanou definici, která nezakládá výkladovou 
nejasnost.  

13. doporučující připomínka 

V § 2 odst. 1 doporučujeme doplnit definici chlazení (po vzoru 
vytápění) 

Akceptováno. 

Do § 2 odst. 1 bude doplněna definice v následujícím znění: 

x) chlazením proces odvodu tepla z ochlazovaného prostoru 
zajišťovaný příslušným technickým zařízením za účelem vytváření 
tepelné pohody či požadovaného stavu vnitřního prostředí 

 

14. doporučující připomínka 

Doporučujeme zvážit, zda by stejná podmínka uvedená v § 6 
odst. 3 neměla být rozšířena na všechna relevantní zařízení bez 
ohledu, zda využívají obnovitelné zdroje či nikoliv. 

Vysvětleno.  

Jedná se o transpoziční ustanovení směrnice o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. 
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15. doporučující připomínka 

Z ustanovení § 7 odst. 2 není zřejmé, jakým způsobem a komu 
doloží povinná osoba (stavebník, vlastník budovy…) zpracovaný 
průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) v případě, že se 
jedná o záměr, který nepodléhá ohlášení ani stavebnímu 
povolení. 

 

Doporučujeme sjednotit postupy a prováděcí předpisy mezi MPO 
a MMR (resp. stavebními úřady a SEI). 

Dle nám známé praxe není předložení PENB vyžadováno v 
případě, že záměr nepodléhá ohlášení či stavebnímu povolení. 
Obdobná situace v praxi nastává i u větších změn dokončených 
staveb, kde PENB není vyjmenován jako povinná část projektové 
dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a proto jej část 
stavebních úřadů nevyžaduje. 

Samostatnou kapitolou je pak nový režim zahájení užívání 
staveb, zejména rodinných domů, kdy již není po dokončení nové 
stavby ověřováno dodržení skutečností uvedených v PENB 
(např. struktura instalovaných zdrojů tepla, náhrada OZE za jiný 
zdroj atp.). Nové budovy pak v reálu nesplňují požadavky na 
energetickou náročnost. 

Vysvětleno 

Připomínka se týká spíše praktické aplikovatelnosti ustanovení § 7 
zákona. V tomto směru je potřebné vést diskuse mezi zmíněnými 
rezorty a metodicky řídit příslušné úřady. Proto, aby nedocházelo ke 
schvalování budov nesplňujících požadavky na energetickou náročnost 
budovy, je navržena změna ustanovení § 13 odst. 2 zákona. Podle 
tohoto ustanovení bude SEI vydávat stanoviska k průkazům pro účely 
výstavby nové budovy nebo větší změny dokončené budovy u budovy 
s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2. 

16. doporučující připomínka 

Z důvodu časového omezení prodeje emisních povolenek by 
bylo vhodné vypustit informaci o tomto zdroji finančních 
prostředků, neboť se stejně jedná o státní prostředky, takže v § 
7a odst. 9, v § 9a odst. 1 písm. f) a písm. d) či v § 13c odst. 1 
písm. c) je tato informace zbytečná. 

Vysvětleno. 

Nepovažujeme za účelné zaběhlý termín rušit a v důsledku toho 
vyvolávat nejasnosti u dotčených subjektů povinnostmi zákona o 
hospodaření energií.  
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17. doporučující připomínka 

V § 2 odst. 2 písm. a) je bez odůvodnění vyškrtnut text písmena 
a) 

Akceptováno jinak. 

Definice bude v důsledku připomínek jiným připomínkových míst 
zachována. Zvláštní část důvodové zprávy je upravena dle znění po 
vypořádání. 

18. doporučující připomínka 

V § 9a odst. 1 nové písm. e) je chybná odvolávka na písmeno e). 

Akceptováno. 

Upraveno, viz materiál 

19. doporučující připomínka 

V Důvodové zprávě–Zvláštní část je chybně označen odstavec 
„K bodu 58“. Správně má být 57. 

Akceptováno. 

Upraveno, viz důvodová zpráva. 

20. doporučující připomínka 

V Důvodové zprávě–Zvláštní část je chybně označen odstavec 
„K bodu 72“. Správně má být 88. 

Akceptováno. 

Upraveno, viz důvodová zpráva. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

1. zásadní připomínka 

Ministerstvo zahraničních věcí uvádí, že uvedenou novelou 
zákona o hospodaření energií dochází mimo jiné ke změně § 9, 
který provádí povinnost členských států zajistit, aby podniky, 
které nejsou malými a středními podniky, měly povinnost 
absolvovat energetický audit, přičemž tato povinnost členským 
státům vyplývá z čl. 8 odst. 4 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 (dále jen „směrnice o 
energetické účinnosti“). 

Zatímco v účinné právní úpravě je definice těchto podniků 
povinných provést audit stanovena odkazem na doporučení 
Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici 

Vysvětleno. 

Předkladatel si je vědom zúžení povinnosti oproti aktuálnímu znění. 
Nedomníváme se však, že ČR nenaplňuje touto úpravou cíl směrnice, 
která zdůrazňuje nákladovou efektivitu zpracovaných energetických 
auditů. Úpravy byly diskutovány v pracovní skupině a závěry porovnány 
se studií zadanou EK s názvem A Study on „Energy Efficiency in 
Enterprises: Energy Audits and Energy Management Systems Report 
on the fulfilment of obligations upon large enterprises, the 
encouragement of small- and medium-sized companies and on good-
practice“. Nový návrh stanovení, kdo je „velkým“ podnikatelem se neliší 
od přístupu jiných členských států. 

EU Pilot řeší povinnost zpracovat energetický audit z jiného pohledu 
resp. ze strany Komise nedošlo k pochopení nastavení povinnosti 
v podmínkách ČR, kde je povinnost stanovena pro „velké“ podnikatele 
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mikropodniků a malých a středních podniků (dále jen „doporučení 
Komise“) uvedeným v § 5 odst. 4 písm. k), je novelou zákona 
navrhováno, aby tyto povinné podniky byly nově definovány 
přímo v § 9 odst. 1 zákona. I přesto, že se limitní hodnoty 
relevantní pro posouzení velikosti podniku stanovené v tomto 
ustanovení rámcově shodují s hodnotami uvedenými v 
doporučení Komise, má Ministerstvo zahraničních věcí zato, že 
navrhovanou definicí dojde k zúžení okruhu subjektů povinných 
provést audit v rozporu s požadavky směrnice o energetické 
účinnosti. 

Na výše uvedenou skutečnost Ministerstvo zahraničních věcí 
upozorňuje zejména proto, že ve věci řádné transpozice 
směrnice o energetické účinnosti probíhá v současné době řízení 
EU Pilot č. 9270/17/ENER, v rámci kterého je i čl. 8 směrnice o 
energetické účinnosti předmětem pozornosti Komise. V případě, 
že by došlo k navrhované novelizaci, vystavují se české orgány 
riziku dalších výtek vznesených Komisí. 

v souladu se směrnicí a nad rámec toho pro malé a střední podnikatele 
dle spotřeby energie. Komise nabyla dojmu, že velikost podnikatele 
stanovujeme dle spotřeby nikoli dle ekonomických ukazatelů. 
Požadovala v tomto směru vysvětlení, jak celý systém povinnosti 
funguje a na základě čeho byly hranice spotřeby energie stanoveny. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

1. doporučující připomínka 

 

K bodu 1 

V navrženém znění poznámky pod čarou č. 22 je nutno za 
slovem „Nařízení“ vypustit slovo „Rady“ 

Akceptováno. 

Slovo „Rady“ bylo odstraněno dle připomínky, viz materiál. 

2. doporučující připomínka 

 

K bodu 2 

Akceptováno. 

Slova „a druhotných zdrojů“ byla do bodu 2 doplněna, viz materiál. 
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Za slovo „obnovitelných“ je zřejmě nutno vložit slova „a 
druhotných“, jak je zřejmé z „platného znění“, jinak by právní 
úprava postrádala smysl. 

3. doporučující připomínka 

 

K bodu 12 

V navrženém textu písmene z) je vhodné za slovo „budovy“ vložit 
slova  „, popřípadě uvnitř obálky ucelené části budovy“, což 
umožní definování vnitřního prostředí pro ucelenou část budovy, 
v návaznosti např. na navrhované znění písmene x). 

Akceptováno jinak. 

V souladu s připomínkou jiného připomínkového místa je definice pod 
písm. z) uvedena v následujícím znění: 

z) upravovaným vnitřním prostředím prostředí uvnitř obálky budovy, 
které je definováno návrhovými hodnotami teploty na vytápění nebo 
chlazení. 

Viz materiál. 

4. doporučující připomínka 

K bodům 14 až 18 

Doporučujeme pro zlepšení srozumitelnosti a přehlednosti 
navrhované právní úpravy nahradit novým zněním celého 
odstavce. 

Akceptováno jinak. 

Na základě vypořádání, byly některé definice zachovány, a tudíž body 
materiálu změněny. 

5. doporučující připomínka 

 

K bodu 27 

V navrženém textu slova „a dalších změnách“ postrádají smysl; 
je vhodné text přeformulovat nebo tato slova vypustit. 

Akceptováno. 

Spojení „a dalších změnách“ bylo odstraněno, viz materiál. 

6. doporučující připomínka 

K bodu 80 

Akceptováno. 

„Jiná osoba odpovědná“ bude v celém materiálu uvedena v jednotném 
čísle. 
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Obdobná změna jako v tomto novelizačním bodě tj. vložení textu 
„v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce 
domu v bytovém spoluvlastnictví nebo jiná osoba odpovědná za 
správu domu,“ by zřejmě měla být provedena i v § 9a odst. 1 
úvodní části ustanovení (novelizační bod 77). Je možné, že 
existuje důvod, proč nebyla navržena, ten však není zřejmý. 

7. doporučující připomínka 

 

Doporučujeme také další stylistickou příp. gramatickou revizi 
textu 

Např. bod 41 - v navrženém vkládaném textu před slova „a na 
kotle“ je nutno vložit čárku; bod 42 a 44 – v navrženém textu je 
nutno slovo „je“ nahradit slovem „jsou“ a slovo „povinen“ nahradit 
slovem „povinni“; bod 56 - za slovy „nebo společenství vlastníků 
jednotek“ je nutno upravit text tak, aby odpovídal např. znění § 7 
odst. 4 nebo § 7a odst. 2 zákona (množné číslo); bod 76 - 
v navrženém textu § 9 odst. 1 větě první doporučujeme slovo 
„podílí“ nahradit slovem „podílejí“; bod 79 - na konci textu 
doplňovaného písmene f) je nutno čárku nahradit tečkou. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven dle připomínek, viz materiál. 

Ministerstvo 
zemědělství 

1. doporučující připomínka 

V důvodové zprávě na straně 8, v části G dopsat odpovídající 
zkratku za Státní energetickou inspekci České republiky. Nyní je 
uvedeno pouze (dále jen „ … … …, avšak očekávaná zkratka 
chybí.  

Na stejném místě zkontrolovat správnost zařazení informace: „K 
bodu 35, 37, 58, 85 “).“ Jedná se o čísla vytržená z kontextu. 

Akceptováno a vysvětleno. 

Důvodová zpráva byla upravena, tzn. byla zavedena zkratka pro Státní 
energetickou inspekci ČR. 

Text k bodům je uveden správně. V případech definovaných zákonem 
provádí kontrolu jiný kontrolní orgán než je SEI. Aktuální znění však 
nepřikazovalo energetickým specialistům předávat potřebné 
dokumenty těmto orgánům. Úprava v daných bodech rozšiřuje 
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povinnost poskytnout dokumenty i jiným kontrolním orgánům, než je 
SEI. 

Viz důvodová zpráva. 

2. doporučující připomínka 

Doporučujeme překontrolovat správnost odkazů mezi 
novelizačními body a číslováním zdůvodnění ve zvláštní části 
důvodové zprávy. Například novelizační bod č. 57, který v § 7a 
upravuje „budovy, které jsou často navštěvované veřejností,“ 
není v důvodové zprávě upraven vůbec. Naopak chybně o 
„budovách, které jsou často navštěvované veřejností“ hovoří v 
důvodové zprávě novelizační bod č. 58, který však v návrhu 
novely upravuje již jiné téma (Státní energetickou inspekci). 

Akceptováno. 

Odůvodnění dle jednotlivých bodů bylo v celém rozsahu upraveno tak, 
aby odpovídalo textu materiálu, viz důvodová zpráva. 

Hospodářská 
komora ČR 

1. zásadní připomínka 

k bodu 9 

Požadujeme upravit znění § 2 odst. 1 písm. t) následovně: 

„t) obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí 
na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny 
přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá 
zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru 
nebo sousední budově,“. 

Odůvodnění: 

Obálka budovy je i hranice se sousední budovou vytápěnou na 
vyšší teplotu 

Akceptováno. 

Definice bude uvedena v navrhovaném znění: t) obálkou budovy 
soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé 
budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní 
vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném 
prostoru nebo sousední budově. 

2. zásadní připomínka Akceptováno. 
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k bodu 11 

Požadujeme upravit znění daného bodu následovně: 

„x) obálkou ucelené části budovy soubor všech 
teplosměnných konstrukcí na hranici ucelené části budovy, 
které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní 
vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém 
nevytápěném prostoru nebo sousední budově nebo 
sousední zóně budovy nespadající do ucelené části 
budovy,“. 

Odůvodnění: 

Obálka budovy je i hranice se sousední budovou vytápěnou na 
vyšší teplotu. 

Definice bude uvedena v následujícím znění: x) obálkou ucelené části 
budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na hranici ucelené 
části budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří 
venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém 
nevytápěném prostoru nebo sousední budově nebo sousední zóně 
budovy nespadající do ucelené části budovy. 

3. zásadní připomínka 

k bodu 12 

Požadujeme upravit znění daného bodu následovně: 

„z) upravovaným vnitřním prostředím prostředí uvnitř obálky 
budovy, které je definováno návrhovými hodnotami teploty 
na vytápění nebo chlazení a osazeno zařízením pro vytápění 
nebo chlazení.“. 

Odůvodnění: 

Definovat vnitřní prostředí není potřeba, je potřeba definovat 
upravované vnitřní prostředí pro účely stanovení celkové 
energeticky vztažné plochy. Zároveň i nevytápěné garáže mají 
normovou návrhovou teplotu 5 °C, ty by tam ale spadat neměly. 

Akceptováno. 

Definice je upravena tak, že dochází k definování „úpravy vnitřního 
prostředí“. 
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4. zásadní připomínka 

k bodu 26 

V § 5 je navrhována změna názvu programu a zároveň dochází 
k vypuštění energetického využívání odpadů z možné podpory. 
Požadujeme doplnit Důvodovou zprávu, viz odůvodnění níže. 

Odůvodnění: 

Z důvodové zprávy není zřejmé, jaké důvody vedly předkladatele 
k vypuštění explicitního uvedení „rozvoje energetického využití 
komunálních odpadů“ z tohoto programu. Zdali je důvodem 
duplicita k bodu e), kdy lze vnímat komunální odpad jako 
druhotný zdroj, nebo existují jiné důvody (např. úplné vyloučení 
podpory energetického využití komunálních odpadů 
z programu). Důvodová zpráva by měla poskytnout na toto jasné 
odpovědi. 

V případě úplného vyloučení podpory ZEVO z programu si 
vyhrazujeme právo vyjádřit se k této problematice poté, co budou 
ze strany předkladatele vysvětleny důvody vypuštění 
předmětného ustanovení § 5 odst. 4 písm. f) zákona. 

Vysvětleno 

Program EFEKT je vnímán jako podpůrný nástroj k naplňování závazků 
ČR podle článku 7 směrnice o energetické náročnosti budov. Článek 7 
se zaměřuje na snižování spotřeby energie u konečného zákazníka, 
tzn. na stranu spotřebitele nikoli na stranu výroby. Plnění článku se 
vykazuje prostřednictvím konkrétních projektů, které jsou realizované 
v důsledku politických opatření. Vzhledem k tomu, že ČR právě tento 
závazek neplní, byla v roce 2017 upravena programová dokumentace 
pro aktuální programové období programu, aby prostředky byly 
využívány na projekty, které jsou vykazatelné do plnění čl. 7 směrnice 
o energetické účinnosti.  

Kromě čl. 7 má ČR stanovený nezávazný cíl podle čl. 3 směrnice o 
energetické účinnosti, který je příspěvkem k plnění nezávazného cíle 
EU v oblasti energetické účinnosti do roku 2020. Cíl ČR je stanoven na 
hodnotě spotřeby primární a konečné spotřeby energie. Plnění tohoto 
příspěvku je vykazováno vůči Komisi na základě energetických statistik 
(https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9172750/KS-EN-18-
001-EN-N.pdf/474c2308-002a-40cd-87b6-9364209bf936) nikoli na 
základě konkrétních projektů.  

5. zásadní připomínka 

k bodům 32 a 33 

Požadujeme upravit znění novelizačních bodů následovně: 

„V § 6 odst. 1 se slova „u nově zřizovaných výroben a výroben, u 
nichž se provádí změna dokončené stavby4)“ nahrazují slovy „u 
nově zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné energie 
nebo při podstatné rekonstrukci výrobny elektřiny nebo 
zdroje tepelné energie, při níž dochází ke změně 
technologických částí výrobny elektřiny anebo zdroje tepelné 

Akceptováno jinak a vysvětleno. 

Parametry „podstatné renovace“ jsou takové, že lze předpokládat, že 
žádná akce by tuto definici nenaplnila a tudíž by se následně jednalo o 
„mrtvé“ ustanovení. Záměrem úpravy ustanovení je konkretizace 
případů, kdy je účelné vyžadovat plnění požadavků na účinnost nikoli 
tuto povinnost zrušit, což by bylo v rozporu i s aktualizovanou státní 
energetickou koncepcí. 

S ohledem na potřebu mít rámec ukotven již na základě zákona, bude 
původní návrh upraven ve znění, viz. materiál a platné znění: 
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energie v rozsahu stanoveném stanovených prováděcím 
právním předpisem“. 

„(2) Stavebník nebo vlastník rozvodného tepelného zařízení je 
povinen u nově zřizovaných rozvodných tepelných zařízení a u 
rozvodných tepelných zařízení, u nichž se provádí podstatná 
rekonstrukce v souvislosti se změnou změna dokončené 
stavby spočívající ve změně teplonosné látky, zajistit účinnost 
užití energie a zajistit požadavky na tepelné ztráty zařízení pro 
rozvod tepelné energie stanovené prováděcím právním 
předpisem.“.  

Odůvodnění: 

Podle našeho názoru by povinnost zajištění minimální účinnosti 
u stávajících výroben měla být spojena s podstatnou rekonstrukcí 
tak, jak je vymezen účel směrnice 2012/27/EU. Považujeme za 
důležité eliminovat situace, kdy bude nutné zajišťovat minimální 
účinnost v neodůvodněných případech (např. při pouhé náhradě 
kotle kotlem s vyšší účinností by mohlo být vyžadováno zvýšení 
účinnosti v celém procesu výroby elektřiny, tedy i na turbíně). 
Adaptace na nové podmínky by měla být vyžadována pouze 
v ekonomicky smysluplných případech, kdy se jedná skutečně  
o rozsáhlé (zásadní) rekonstrukce. 

Jsme si vědomi, že již původní navržená úprava dává prostor pro 
vymezení podstatných změn  
na úrovni prováděcího předpisu, nicméně základní rámec by měl 
být zakotven již na úrovni zákona, a proto doporučujeme výše 
uvedené zpřesnění.  

Analogicky by pak měla být provedena úprava i v odstavci 2, tj. 
v rámci novelizačního bodu 33. 

(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné 
energie2) je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se 
provádí změna dokončené stavby4) u nově zřizované výrobny 
elektřiny nebo zdroje tepelné energie a při obnově výrobny 
elektřiny nebo zdroje tepelné energie, při kterém dochází k úplné 
nebo částečné výměně zařízení nebo provozních systémů 
s dopadem na instalovaný výkon výrobny elektřiny nebo zdroje 
tepelné energie zajistit alespoň minimální účinnost užití energie 
výroben elektřiny nebo zdrojů tepelné energie stanovenou prováděcím 
právním předpisem. 

V případě odst. 2 ustanovení zní: (2) Stavebník nebo vlastník 
rozvodného tepelného zařízení je povinen u nově zřizovaných 
rozvodných tepelných zařízení a u rozvodných tepelných zařízení, 
u nichž se provádí změna teplonosné látky, zajistit účinnost užití 
energie a zajistit požadavky na tepelné ztráty rozvodného 
tepelného zařízení stanovené prováděcím právním předpisem. 
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6. zásadní připomínka 

k bodu 42 

Požadujeme do novelizačního bodu zahrnout i úpravu §7 odst. 1 
tak, že na závěr písm. b) a c) bude doplněn následující text: 

„kdy pro doložení energetické náročnosti budovy při podání 
žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na 
její energetickou náročnost se povinnost vztahuje k termínu 
podání žádosti o stavební povolení, žádosti o společné povolení, 
kterým se stavba umisťuje a povoluje nebo ohlášení stavby této 
budovy.“. 

Odůvodnění: 

Zajišťuje předvídatelnost podnikatelského prostředí. Minimálně 
se plní požadavky podle písm. a), ale požadavky podle písm. b) 
a c) se plní podle termínu žádosti o stavební povolení, nebo 
zahájení srovnatelného řízení. 

Akceptováno.  

V § 7 odst. 1 se na konci písmen b) a c) doplňuje text v následujícím 
znění: povinnost doložení energetické náročnosti budovy při podání 
žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její 
energetickou náročnost se vztahuje k termínu podání žádosti o stavební 
povolení, žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a 
povoluje nebo ohlášení stavby této budovy. 

7. zásadní připomínka 

k bodu 62 

Požadujeme zkrátit lhůtu z navrhovaných 60 dnů na 30 dnů. 

Odůvodnění: 

Původně navržená lhůta 30 dnů byla adekvátní. Majitel bytu 
nemůže s bytem po tuto dobu nakládat. Výjimka podle odst. 7 
logicky nastupuje až po uplynutí této lhůty. 

Akceptováno jinak.  

Ustanovení je přeformulováno pro případy, kdy je průkaz zpracován a 
kdy je prokazatelné, že SVJ musí teprve zpracování PENB zajistit. 
Upravené znění zní: 

f) předat vlastníkovi jednotky na jeho žádost podle odstavce 3 průkaz 
nebo jeho kopii, a to do  

1. 30 dnů od podání žádosti v případě, že průkaz si již opatřil nebo  

2. 60 dnů od podání žádosti v případě, že si průkaz dosud neopatřil. 

V případě, kdy není PENB zpracován není reálné naplnění požadavku 
na dodání do 30 dní. 
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8. zásadní připomínka 

k bodu 80 

Požadujeme novelizační bod 80 nahradit následujícím zněním: 

„80. V § 9a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova 
„Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník 
budovy nebo energetického hospodářství může na základě 
svého rozhodnutí zajistit energetický posudek“ nahrazují 
slovy „Energetický posudek je možné zajistit“. 

Odůvodnění: 

Není důvod blíže vymezovat subjekty, které také mohou zajistit 
energetický posudek. Toto vymezení má smysl pouze v případě, 
že zákon o hospodaření energií ukládá povinnost posudek 
zajistit. 

Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky viz materiál. 

9. zásadní připomínka 

k bodu 82 

Požadujeme novelizační bod 82 nahradit následujícím zněním: 

„82. V § 9a odst. 2 písm. d) včetně poznámky pod čarou č. 34 
zní:  

„d) posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze 
soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, 
který není stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním 
právním předpisem34). 

34) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů.“.“. 

Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky viz materiál. 
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Odůvodnění: 

Vzhledem k vypuštění písmene a) v odstavci 1 a 2, je nutné 
doplnit ustanovení, které zajistí soulad s § 16 odst. 7 zákona o 
ochraně ovzduší. Podle tohoto ustanovení je možné dosáhnout 
výjimky z povinnosti využít pro vytápění nových staveb a 
měněných stávajících staveb teplo ze soustavy zásobování 
tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. 
Pokud energetický posudek prokáže, že využití takového tepla 
není ekonomicky přijatelné pro povinnou osobu, nemusí taková 
osoba tuto povinnost plnit. Je tedy nutné doplnit do zákona o 
hospodaření energií odpovídající písmeno, podle kterého se 
takový energetický posudek vypracuje 

10. zásadní připomínka 

k bodu 86 

V novelizačním bodu 86 § 10 odst. 2 písm. b) bod 3 požadujeme 
doplnit slova „nesmí být již určenou osobou pro jinou 
právnickou osobu a“. 

Odůvodnění: 

Jedna fyzická osoba stanovená jako určená osoba pro výkon 
činnosti energetického specialisty u jedné právnické osoby by 
neměl mít možnost vykonávat tuto činnost pro více právnických 
osob. Bez tohoto omezení je možné vytvářen neomezené 
množství energetických specialistů – právnických osob 
navázaných na jediného skutečného energetického specialistu 
fyzickou osobu. V takovém prostředí by byla velmi obtížná 
jakákoliv účinná kontrola a zejména postih. 

Akceptováno jinak a vysvětleno. 

Neumožněním energetickému specialistovi vykonávat činnost pro více 
právnických osob jako osoba pověřená by došlo k neúměrnému 
a neodůvodnitelnému omezení podnikání. Zároveň by za určitých 
podmínek mohlo dojít k znemožnění právnické osobě žádat o udělení 
oprávnění z důvodu nedostupnosti energetických specialistů (fyzické 
osoby). 

Pro zajištění odpovědnosti osoby určené a její kontrolovatelnosti při 
činnosti pro právnickou osobu bylo rozšířeno ustanovení § 10 odst. 12 
o povinnost osoby určené zpracovávat dokumenty v souladu 
s prováděcími právními předpisy. Na tuto povinnost je následně vázaná 
sankce podle § 12 odst. 1 písm. m) (viz materiál). 

11. zásadní připomínka Akceptováno. 
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k bodu 86 

V novelizačním bodu 86 § 10 odst. 6 požadujeme nahradit písm. 
a) následujícím zněním: 

„a) předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu 
tepelné energie, zprávu o kontrole klimatizačního systému, 
průkaz, energetický audit nebo energetický posudek jeho 
zadavateli,“. 

Odůvodnění: 

Není důvod snažit se taxativně vyjmenovávat možné zadavatele 
předmětných dokumentů, je vhodnější použít obecný pojem – viz 
použití pojmu zadavatel v § 10 odst. 6 písm. b). 

Výčet subjektů bude zrušen.  

Ustanovení bude následně znít: 

a) předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné 
energie a zprávu o kontrole klimatizačního systému, průkaz, 
energetický audit anebo energetický posudek zadavateli, 

12. zásadní připomínka 

k bodu 86 

V novelizačním bodu 86 § 10 odst. 6 písm. i) a § 10b odst. 2 písm. 
d) požadujeme nahradit slova „2 měsíců“ slovy „15 dnů“. 

Odůvodnění: 

Lhůta dvou měsíců je nepřiměřeně dlouhá a je na místě ji zkrátit. 
Energetický specialista nemůže zůstávat dva měsíce nečinný, 
když dojde ke změnám, které mohou mít vliv na oprávnění 
vykonávat jeho činnost. 

Akceptováno jinak. 

Z praxe se předkladatel domnívá, že 15 dní je příliš krátká doba, aby 
energetický specialista měl prostor k nápravě (vyřešení) vzniklé 
situace. S ohledem na snížení administrativní zátěže považujeme za 
vhodné nastavit lhůtu minimálně na měsíc. 

Ustanovení bude znít:  

i) oznámit ministerstvu do 1 měsíce od doby, kdy nastala, změnu 
skutečností rozhodných pro udělení oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty podle odstavce 2. 

…. 

d) neoznámí ministerstvu do 1 měsíce od doby, kdy nastala, změnu 
skutečností rozhodných pro udělení oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty podle § 10 odst. 6 písm. i). 
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13. zásadní připomínka 

k bodu 86 

V novelizačním bodu 86 § 10 odst. 8 požadujeme doplnit větu, 
která zní: 

„Přestane-li v průběhu výkonu činnosti energetického 
specialisty určená osoba svou funkci vykonávat nebo 
přestane-li splňovat podmínky pro výkon určené osoby, má 
energetický specialista, který je právnickou osobou, 
povinnost do 15 dnů ustanovit novou určenou osobu.“ 

Odůvodnění: 

Je nutné upravit situaci, kdy osoba z různých objektivních 
důvodů přestane náhle vykonávat svou funkci určené osoby pro 
energetického specialistu, který je právnickou osobou. 
V takovém případě je potřeba stanovit této právnické osobě lhůtu 
na to, aby si stanovil jinou určenou osobu a mohl dál vykonávat 
činnost energetického specialisty. Jinak hrozí dvě zcela rozdílné 
situace, první, kdy by právnická osoba bez určené osoby 
vykonávala svou činnost energetického specialisty dál bez 
omezení, druhá, kdy by právnická osoba byla považována 
okamžitě po skončení činnosti určené osoby za osobu, jež ztratila 
oprávnění a musela by projít schvalovacím procesem znovu. Ani 
jeden výklad není vhodný. 

 

Vysvětleno. 

Viz připomínka výše a zároveň doplňujeme, že požadavek je zároveň 
obsažen v ustanovení § 10 odst. 7 písm. i) předkládaného 
novelizačního bodu. 

14. zásadní připomínka 

k bodu 86 

Akceptováno jinak a vysvětleno. 

Viz připomínka 10. 
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V novelizačním bodu 86 § 10b odst. 2 písm. b) požadujeme slova 
„v tomto případě“ nahradit slovy „pokud se jedná o právnickou 
osobu, zruší ministerstvo oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty i určené osobě; ministerstvo zruší 
oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty 
rovněž určené osobě, která vykonává činnost určené osoby 
pro více právnických osob; v těchto případech“. 

Odůvodnění: 

Tento návrh směřuje k řešení dvou odlišných případů. Prvním je, 
kdy energetický specialista, který je právnickou osobou, má přijít 
o své oprávnění, avšak tato sankce se nijak nedotkne určené 
osoby, která konkrétně je odpovědná za činnost energetického 
specialisty. Proto je nutné uložit sankci zrušení oprávnění i této 
určené osobě, která by jinak mohla dále ve své činnosti 
pokračovat bez jakéhokoli dopadu v rámci jiné právnické osoby, 
a tedy by se fakticky sankci vyhnula. Druhým případem je 
nežádoucí stav, kdy by určená osoba vykonávala svou činnost 
pro více právnických osob – pak je potřeba v návaznosti na naši 
připomínku č. 3 doplnit sankci zrušení jejího oprávnění. Jedině 
tato hrozba může zabránit tomu, aby jeden energetický 
specialista vykonával činnost určené osoby pro neomezený 
počet právnických osob, což by bylo v rozporu s účelem právní 
úpravy. 

15. zásadní připomínka 

k bodu 87 

Požadujeme doplnit do stávajícího výčtu živnostenských 
oprávnění uvedených pod písmeny a) – f) další písmeno g) 
následujícího znění: 

Akceptováno. 

Ustanovení § 10d odst. 1 bylo doplněno, aby pokrývalo i plynová 
zařízení (viz materiál). 

Znění §10d, odst. 1: 
(1) Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení 
vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „osoba 
oprávněná provádět instalaci“) je fyzická nebo právnická osoba, která 
je držitelem živnostenského oprávnění v oboru 
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„g) montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a 
plnění nádob plyny.“.  

Odůvodnění: 

Z obnovitelných zdrojů se zcela standardně vyrábí bioplyn nebo 
se také bude vyrábět biometan. Takovéto výrobny plynu patří dle 
vyhlášky č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti mezi vyhrazená plynová zařízení. Ta se mohou 
montovat, opravovat zařízení, provádět na něm dodavatelským 
způsobem revize a zkoušky jen na základě oprávnění podle 
zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce. Toto oprávnění bylo promítnuto i do 
řemeslných živností uvedených v části A. zákona č. 455/1991 
Sb. (živnostenský zákon). 

 

a) vodoinstalatérství,  
b) topenářství,  
c) montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných 
čerpadel,  
d) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 
e) montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob 
plyny, 
f) montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na 
plyny, nebo 
g) kamnářství. 

16. zásadní připomínka 

Požadujeme doplnit novelizační bod o následující: 

„Za stávající text § 10d odst. 2 doplnit následující slova 
včetně odkazu pod čarou „nebo podle zvláštního zákona1.“  

1 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce“. 

Odůvodnění: 

Pro provádění odborných činností fyzickými osobami uvedených 
pod živností písmena d) tj. montáž, opravy, revize a zkoušky 
elektrických zařízení a také pro činnosti, jejíž živnost požadujeme 
nově doplnit, tj. montáž, opravy, revize a zkoušky plynových 
zařízení a plnění nádob plyny je nezbytné mít platné osvědčení 

Vysvětleno. 

Požadavek není relevantní vzhledem k principu fungování osob 
oprávněných. Toto osvědčení je relevantní v požadavcích na udělení 
osvědčení.  

Aktuálně nastavený systém neumožňuje využít alternativy k osvědčení 
o profesní kvalifikaci. Jednalo by se o systémovou změnu vyžadující 
odborné diskuse napříč dotčenými odvětvími. Vzhledem k zachování 
stability trhu s ohledem na délku fungování celého systému a 
nedostatečné odborné diskuse k tomuto tématu není pro navrhovanou 
změnu prostor.  
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k těmto činnostem dle zákona č. 174/1968 Sb. o státním 
odborném dozoru nad bezpečností práce. 

17. zásadní připomínka 

k bodu 92 

Požadujeme do novelizačního bodu doplnit úpravu písm. n) a p), 
na jejichž závěr navrhujeme doplnit slova „umožňující dálkový 
přístup“. 

Odůvodnění: 

Je vhodné, aby tyto údaje byly dostupné pomocí internetu, 
nejlépe široké veřejnosti. 

 

Vysvětleno.  

S ohledem na ochranu osobních údajů a obchodního tajemství není 
možné data zveřejňovat. Data slouží pouze pro potřeby zákona a 
plnění povinností vyplývající z EU legislativy. Oba systémy jsou pro 
uživatele dostupné na webovém rozhraní. Nevnímáme účelné 
omezovat možnosti vedení systémů na webové rozhraní, které nemusí 
být vždy nejvhodnějším řešením. 

18. zásadní připomínka 

k bodu 134 

Požadujeme novelizační bod 134 uvést v následujícím znění: 

„134. V § 13c odst. 1 písmeno a) zní: 

„a) uložit energetickému specialistovi, aby ve stanovené 
lhůtě odstranil zjištěné nedostatky energetického posudku, 
energetického auditu, průkazu, zprávy o kontrole 
provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie nebo zprávy 
o kontrole klimatizačního systému,“. 

Odůvodnění: 

Zákon o hospodaření energií v současném znění postrádá 
účinné mechanismy zajišťující nápravu energetického auditu, 
energetického posudku a průkazu, které nebyly zpracovány 

Vysvětleno.  

Není nutno explicitně uvádět. Tato skutečnost vyplývá z kontrolního 
řádu. 
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způsobem odpovídajícím požadavkům zákona. Samotná pokuta 
energetickému specialistovi neřeší faktickou nápravu 
protiprávního stavu a s energetickým auditem, posudkem nebo 
průkazem je nadále zacházeno, jako by byl bezvadný.  Návrh 
obsahuje úpravu dvou případů. V prvním případě, kdy lze 
nápravu auditu, posudku nebo průkazu zjednat, dostane 
energetický specialista od SEI lhůtu na nápravu. Jedná se o 
analogii s § 13c odst. 2 písm. d). Druhým případem je situace, 
kdy specialista vady neodstraní nebo je nelze odstranit například 
z toho důvodu, že specialista již pozbyl příslušné oprávnění, 
v tom případě SEI energetický audit, energetický posudek nebo 
průkaz zruší. V takovém případě dostane povinná osoba novou 
lhůtu od SEI na zpracování nového dokumentu. Zároveň návrh 
řeší, aby povinná osoba v této lhůtě nebyla v prodlení. Návrh se 
týká částečně i zpráv o kontrole, kdy podle našeho názoru 
postačí uložit opatření k nápravě a možnost informovat jejího 
objednatele. Rovněž považujeme za nezbytné, aby byla 
rozšířena informační povinnost směrem k objednatelům 
energetických auditů, posudků a průkazů i na případy, kdy tento 
dokument byl zrušen, případně byla uložena povinnost jeho 
nápravy. Znění je také upraveno s ohledem na fakt, že objednatel 
si objednává energetický audit, posudek apod. a nikoliv jen 
zprávu o něm. Je také podle našeho názoru vhodné sjednotit 
terminologii a v souladu s §10 odst. 6 hovořit o zadavateli, a 
nikoliv o objednateli. 

19. zásadní připomínka 

k bodu 136 

Za novelizační bod 136 požadujeme doplnit nový novelizační bod 
s následujícím zněním: 

„X) V § 13c odst. 1 písm. f) se tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se písmena g) a h), která znějí: 

Akceptováno jinak a vysvětleno. 

Z pohledu praxe, nemá toto doplnění význam, neboť nepřináší 
potřebný efekt. Ve chvíli, kdy je dokument „uveden na trh“, tzn. předán 
zadavateli, není již možné dosledovat, komu byl dokument finálně 
předán. Formálně může dojít k jeho zrušení a nápravě, ale nic se 
nezmění na skutečnosti, že prvotní dokument se již pohybuje na trhu. 
V důsledku navrhované úpravy by spíše ve finále došlo k tomu, že se 
na trhu budou pohybovat dva rozdílné dokumenty. 
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„g) zrušit energetický audit, energetický posudek nebo 
průkaz, pokud energetický specialista neodstranil zjištěné 
nedostatky ve lhůtě stanovené podle písmene a) nebo pokud 
je nelze odstranit vůbec; v tom případě stanoví lhůtu pro 
zajištění zpracování nového energetického auditu, 
energetického posudku nebo průkazu, během níž nemá 
povinná osoba podle § 7a, 9 a 9a povinnost mít energetický 
audit, energetický posudek nebo průkaz,  

h) informovat zadavatele energetického auditu, 
energetického posudku, průkazu, kontroly provozovaného 
kotle a rozvodu tepelné energie nebo kontroly 
klimatizačního systému o spáchání přestupku energetickým 
specialistou podle § 12 odst. 1 písm. m) bod 1, 2, 3 nebo 4 
nebo § 12a odst. 1 písm. m) bod 1, 2, 3 nebo 4, uložení 
opatření k nápravě podle písmene a) a objednatele 
energetického auditu, energetického posudku nebo průkazu 
o jejich zrušení podle písmene g).“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

Odůvodnění: 

Zákon o hospodaření energií v současném znění postrádá 
účinné mechanismy zajišťující nápravu energetického auditu, 
energetického posudku a průkazu, které nebyly zpracovány 
způsobem odpovídajícím požadavkům zákona. Samotná pokuta 
energetickému specialistovi neřeší faktickou nápravu 
protiprávního stavu a s energetickým auditem, posudkem nebo 
průkazem je nadále zacházeno, jako by byl bezvadný.  Návrh 
obsahuje úpravu dvou případů. V prvním případě, kdy lze 
nápravu auditu, posudku nebo průkazu zjednat, dostane 
energetický specialista od SEI lhůtu na nápravu. Jedná se o 
analogii s § 13c odst. 2 písm. d). Druhým případem je situace, 
kdy specialista vady neodstraní nebo je nelze odstranit například 
z toho důvodu, že specialista již pozbyl příslušné oprávnění, 

Návrh písmene h) je uveden v ustanovení § 13c odst. 1 ve znění: 

a) informovat objednatele písemné zprávy o provedeném 
energetickém auditu, energetickém posudku, průkazu, zprávě o 
kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie nebo 
zprávě o kontrole klimatizačního systému o spáchání přestupku 
energetickým specialistou podle § 12 odst. 1 písm. m) bod 1, 2, 3 
nebo 4 nebo § 12a odst. 1 písm. m) bod 1, 2, 3 nebo 4, 
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v tom případě SEI energetický audit, energetický posudek nebo 
průkaz zruší. V takovém případě dostane povinná osoba novou 
lhůtu od SEI na zpracování nového dokumentu. Zároveň návrh 
řeší, aby povinná osoba v této lhůtě nebyla v prodlení. Návrh se 
týká částečně i zpráv o kontrole, kdy podle našeho názoru 
postačí uložit opatření k nápravě a možnost informovat jejího 
objednatele. Rovněž považujeme za nezbytné, aby byla 
rozšířena informační povinnost směrem k objednatelům 
energetických auditů, posudků a průkazů i na případy, kdy tento 
dokument byl zrušen, případně byla uložena povinnost jeho 
nápravy. Znění je také upraveno s ohledem na fakt, že objednatel 
si objednává energetický audit, posudek apod. a nikoliv jen 
zprávu o něm. Je také podle našeho názoru vhodné sjednotit 
terminologii a v souladu s §10 odst. 6 hovořit o zadavateli, a 
nikoliv o objednateli. 

 

1. obecná připomínka 

Významné systémové nedostatky předložené novely zákona o 
hospodaření energií spatřujeme v oblasti fungování 
energetických specialistů a kontroly jejich práce. Především 
považujeme za neudržitelnou stávající situaci, kdy SEI sice uloží 
energetickému specialistovi za jím zpracovaný energetický audit, 
posudek nebo průkaz pokutu, ale dokument zůstává nadále 
v platnosti a je s ním nakládáno, jako by byl bez vady. Pouhé 
informování zadavatele o sankci není podle našeho názoru 
dostatečné, protože zadavatel vůbec nemusí mít zájem na tom, 
aby příslušný dokument zobrazoval pravdivě skutečnost, a tedy 
lze v mnoha případech předpokládat, že zůstane nečinný. 
Jestliže stát vytváří svého druhu úřední dokument, u něhož 
zprostředkovaně (delegováním na energetického specialistu) 
garantuje formální i věcnou správnost jeho obsahu, tak musí mít 
mechanismus, jak dosáhnout jeho opravy nebo zrušení, pokud 
kontrola ukáže, že je vadný. Druhou oblastí, která vyžaduje 

Vysvětleno viz výše. 
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dopracování, je problematika energetických specialistů – 
právnických osob, kde je potřeba ošetřit řadu praktických situací 
vyplývajících z vázanosti jejich činnosti na určenou osobu – 
energetického specialistu fyzickou osobu. Na jedné straně je 
potřeba umožnit právnickým osobám řešit situaci, kdy o fyzickou 
osobu přijdou (například ukončí pracovní či jiný poměr) nebo tato 
ztratí oprávnění, na druhé straně je potřeba zabránit účelové 
tvorbě klastrů právnických osob navázaných na jednu určenou 
fyzickou osobu energetického specialisty a dořešit také 
odpovědnost této určené osoby za pochybení právnické osoby 
v rámci činnosti upravené zákonem tak, aby například sankce 
zrušení oprávnění byla i v případě právnických osob skutečně 
účinná a nešlo ji fakticky velmi snadno obejít založením nové 
právnické osoby s touž určenou fyzickou osobou – energetickým 
specialistou. Ve výše uvedeném smyslu předkládáme konkrétní 
návrhy úprav, které však nemusí problematiku nutně řešit 
v celém rozsahu nebo může být v rámci vypořádání nalezeno 
vhodnější legislativní řešení. Cílem této obecné připomínky je 
zejména upozornit na celkový kontext, který se může u 
jednotlivých zásadních připomínek ztrácet. 

2. obecná připomínka 

Požadujeme zvážit navrženou lhůtu účinnosti vyhlášky a 
požadujeme její odloženou účinnost od zveřejnění ve sbírce 
zákonů, a to v závislosti na charakteru a rozsahu nově 
stanovených požadavků a době a nákladům na jejich realizaci, 
takže u těch nejnáročnějších by to mělo být až 18 měsíců od 
jejího zveřejnění. 

Vysvětleno. 

Není zřejmé, o jakou vyhlášku se jedná. 

1. doporučující připomínka 

k bodu 5 

Akceptováno 

Upraveno ve znění připomínky viz materiál. 
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Doporučujeme novelizační bod 5 upravit následujícím 
způsobem: 

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

Odůvodnění: 

Jazyková úprava. 

2. doporučující připomínka 

k bodu 42 

Doporučujeme za navržený text doplnit následující text doplnit 
následující slova: 

„, který obsahuje hodnocení“. 

Odůvodnění: 

Je třeba provázat text odstavce s navazujícím textem pod 
písmeny a) a b) stejně jako tomu je v odstavci 1. 

Akceptováno. 

Bod 42 je upraven v souladu s připomínkou, viz materiál. 

3. doporučující připomínka 

Připomínka k bodu 57 

Doporučujeme novelizační bod 57 upravit následujícím 
způsobem: 

„57. V § 7a odst. 1 písm. d) zní: d) umístit průkaz v budově, 
pro kterou nastala povinnost ho opatřit, a je často 
navštěvována veřejností,“. 

Akceptováno jinak.  

d) umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu, pro 
kterou nastala povinnost si ho opatřit podle odstavce 1 písm. a) nebo 
odstavce 2 a jejíž energeticky vztažná plocha je rovna nebo větší než 
500 m2, nebo podle odstavce 1 písm. b) a jejíž energeticky vztažná 
plocha je rovna nebo větší než 250 m2, a zároveň se jedná o budovu 
často navštěvovanou veřejností jako je zejména budova pro 
shromáždění většího počtu osob z důvodu obchodu, administrativy, 
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Odůvodnění: 

Legislativně technická a jazyková úprava. 

budovu ubytovacího zařízení, občanského vybavení nebo víceúčelovou 
budovu, 

4. doporučující připomínka 

k bodu 67 

Doporučujeme novelizační bod 67 upravit následujícím 
způsobem: 

„67. V § 7a odst. 4 písmeno d) zní: 

„d) obsahovat doporučená opatření pro snížení energetické 
náročnosti budovy; tato povinnost se nevztahuje na průkaz, 
který u budovy prokáže dosažení mimořádně úsporné 
klasifikační třídy u celkové dodané energie budovy a 
neobnovitelné primární energie podle prováděcího právního 
předpisu podle odstavce 6.“. 

CELEX 32010L0031“. 

Odůvodnění: 

Textem navrženého nového písm. e) je s ohledem na úpravu 
stávajícího písm. d) (nově písm. c)) vhodnější přepsat stávající 
písm. e) (nově písm. d)). Stávající písm. d) pozbývá úpravou 
stávajícího písm. c) význam. Současně navrhujeme jazykovou 
úpravu spočívající v náhradě slov „při jehož zpracování dojde 
k prokázání“ slovy „který u budovy prokáže“. 

Akceptováno. 

Úprava textu byla provedena dle připomínky, viz materiál. 

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

1. zásadní obecná připomínka 

fungování energetických specialistů a kontrola jejich práce 

Vypořádáno viz konkrétní připomínky níže. 
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SPČR považuje za neudržitelnou stávající situaci, kdy SEI sice 
uloží energetickému specialistovi za jím zpracovaný energetický 
audit, posudek nebo průkaz pokutu, ale dokument zůstává 
nadále v platnosti a je s ním nakládáno, jako by byl bezvadný. 
Pouhé informování zadavatele o sankci není podle našeho 
názoru dostatečné, protože zadavatel vůbec nemusí mít zájem 
na tom, aby příslušný dokument zobrazoval pravdivě skutečnost, 
a tedy lze v mnoha případech předpokládat, že zůstane nečinný. 
Jestliže stát vytváří svého druhu úřední dokument, u něhož 
zprostředkovaně (delegováním na energetického specialistu) 
garantuje formální i věcnou správnost jeho obsahu, tak musí mít 
mechanismus, jak dosáhnout jeho opravy nebo zrušení, pokud 
kontrola ukáže, že je vadný. 

2. zásadní obecná připomínka 

fungování energetických specialistů – právnických osob 

SPČR vnímá rizika a omezení situace, kdy na jedné straně je 
potřeba umožnit právnickým osobám řešit situaci, kdy o fyzickou 
osobu přijdou (například ukončí pracovní či jiný poměr) nebo tato 
ztratí oprávnění, na druhé straně je potřeba zabránit účelové 
tvorbě klastrů právnických osob navázaných na jednu určenou 
fyzickou osobu energetického specialisty a dořešit také 
odpovědnost této určené osoby za pochybení právnické osoby v 
rámci činnosti upravené zákonem tak, aby například sankce 
zrušení oprávnění byla i v případě právnických osob skutečně 
účinná a nešlo ji fakticky velmi snadno obejít založením nové 
právnické osoby s touž určenou fyzickou osobou – energetickým 
specialistou. 

Ve výše uvedeném smyslu předkládáme konkrétní návrhy úprav, 
které však nemusí problematiku nutně řešit v celém rozsahu 
nebo může být v rámci vypořádání nalezeno vhodnější 
legislativní řešení. 

Vysvětleno a vypořádáno viz konkrétní připomínky. 

Překladatel vnímá riziko spojené s využívání služeb jedné osoby. Na 
druhou stranu nová úprava přenáší odpovědnost za poskytnuté služby 
na právnickou osobu, která si musí toto ošetřit v rámci nastavení 
pracovně právních vztahů. 

Cílem navrhované úpravy je náprava situace, kdy právnická osoba 
využívá služeb energetického specialisty, ale v reálu nenese žádnou 
odpovědnost. Nový návrh spolupráci společností a energetických 
specialistů zoficiálňuje a stanovuje pravidla a kritéria. 
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3. zásadní připomínka 

novelizační bod 26, § 5 odst. 4 písm. f) 

V § 5 je navrhována změna názvu programu a zároveň dochází 
k vypuštění energetického využívání odpadů z možné podpory. 
Z důvodové zprávy však není zřejmé, jaké důvody vedly 
předkladatele k vypuštění explicitního uvedení „rozvoje 
energetického využití komunálních odpadů“ z tohoto programu – 
zdali je důvodem duplicita k bodu e), kdy lze vnímat komunální 
odpad jako druhotný zdroj, nebo existují jiné důvody (např. úplné 
vyloučení podpory energetického využití komunálních odpadů 
z programu). Požadujeme upřesnění záměru předkladatele 
v důvodové zprávě. Bude-li ZEVO vyloučeno z programu na 
podporu úspor energie, vyhrazuje si Svaz průmyslu a dopravy 
právo vyjádřit se k tomuto tématu ještě dodatečně po vysvětlení 
důvodů ze strany předkladatele. 

 

Odůvodnění: 

Energetické využití komunálního odpadu je v souladu s principy 
cirkulární ekonomiky a šetrně vůči životnímu prostředí posiluje 
energetickou soběstačnost ČR. Rovněž respektuje obecně 
uznávanou hierarchii nakládání s odpady. Z toho důvodu se 
domníváme, že by ZEVO mělo nadále patřit mezi zdroje 
způsobilé k dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor 
energie. 

Vysvětleno. 

Úpravy v § 5 odst. zákona o hospodaření energií vyplývají z nově 
schválené programové dokumentace programu pro roky 2017 – 2021. 
„Nový“ Státní program na podporu úspor energie již téma 
energetického využití komunálního odpadu neobsahuje (podpora se 
v předchozím programu týkala pouze oblasti publikací a seminářů). 
Úpravy v programu (dokumentaci) reps. v zákonu souvisí se 
konkretizací zaměření programu, který se díky situaci plnění reps. 
neplnění závazku ČR v oblasti energetické účinnosti transformuje 
na jeden z významných nástrojů zaměřených na snižování spotřeby 
energie u konečného spotřebitele a využívání obnovitelných zdrojů 
energie pro vlastní spotřebu. S ohledem na rozpočet programu není 
možné za stávající situace podporovat veškerá témata související 
s problematikou zvyšování energetické účinnosti. Vnímáme téma 
snižování primární spotřeby energie za důležité, ale zároveň reagujeme 
na stávající situaci viz výše. 

4. zásadní připomínka 

novelizační body 32 a 33, § 6 odst. 1 a 2 

Navrhujeme následující úpravu novelizačních bodů 32 a 33: 

Akceptováno jinak a vysvětleno. 

Pokud by bylo využito v ustanovení § 6 odst. 1 zákona o hospodaření 
energií termínu „podstatná rekonstrukce“ pak by se mohlo toto 
ustanovení týkat pouze nových výroben, protože nelze předpokládat, 
že by nějaká rekonstrukce resp. renovace byla považována z 
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Novelizační bod č. 32 doporučujeme upravit takto: 

V § 6 odst. 1 se slova „u nově zřizovaných výroben a výroben, u 
nichž se provádí změna dokončené stavby4)“ nahrazují slovy „u 
nově zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné energie 
nebo při podstatné rekonstrukci výrobny elektřiny nebo 
zdroje tepelné energie, při níž dochází ke změně 
technologických částí výrobny elektřiny anebo zdroje tepelné 
energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním 
předpisem“. 

Úplné znění § 6 odst. 1: 

(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné 
energie2) je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u 
nichž se provádí změna dokončené stavby4) u nově 
zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné energie 
nebo při podstatné rekonstrukci výrobny elektřiny nebo 
zdroje tepelné energie, při níž dochází ke změně 
technologických částí výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné 
energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním 
předpisem, zajistit alespoň minimální účinnost užití energie 
výroben elektřiny nebo tepelné energie stanovenou prováděcím 
právním předpisem. 

Novelizační bod č. 33 (a výsledné znění § 6 odst. 2) 
doporučujeme upravit takto: 

V § 6 odstavec 2 zní: 

 „(2) Stavebník nebo vlastník rozvodného tepelného 
zařízení je povinen u nově zřizovaných rozvodných tepelných 
zařízení a u rozvodných tepelných zařízení, u nichž se provádí 
podstatná rekonstrukce v souvislosti se změnou změna 
dokončené stavby spočívající ve změně teplonosné látky, 
zajistit účinnost užití energie a zajistit požadavky na tepelné 

„podstatnou“ ve smyslu zákona o hospodaření energií. Taková situace 
není přípustná s ohledem na úkoly vyplývající z aktualizace státní 
energetické koncepce. 

S ohledem na potřebu mít rámec ukotven již na základě zákona, bude 
původní návrh upraven ve znění, viz. materiál a platné znění: 

(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné 
energie2) je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se 
provádí změna dokončené stavby4) u nově zřizované výrobny 
elektřiny nebo zdroje tepelné energie a při obnově výrobny 
elektřiny nebo zdroje tepelné energie, při kterém dochází k úplné 
nebo částečné výměně zařízení nebo provozních systémů 
s dopadem na instalovaný výkon výrobny elektřiny nebo zdroje 
tepelné energie zajistit alespoň minimální účinnost užití energie 
výroben elektřiny nebo zdrojů tepelné energie stanovenou prováděcím 
právním předpisem. 

Ustanovení § 6 odst. 2 zákona o hospodaření energií bude uvedeno 
v následující znění:  

(2) Stavebník nebo vlastník rozvodného tepelného zařízení je povinen 
u nově zřizovaných rozvodných tepelných zařízení a u rozvodných 
tepelných zařízení, u nichž se provádí změna teplonosné látky, zajistit 
účinnost užití energie a zajistit požadavky na tepelné ztráty rozvodného 
tepelného zařízení stanovené prováděcím právním předpisem. 
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ztráty zařízení pro rozvod tepelné energie stanovené prováděcím 
právním předpisem.“.  

Odůvodnění: 

Podle našeho názoru by povinnost zajištění minimální účinnosti 
u stávajících výroben měla být spojena s podstatnou 
rekonstrukcí tak, jak je vymezen účel směrnice 2012/27/EU. 
Považujeme za důležité eliminovat situace, kdy bude nutné 
zajišťovat minimální účinnost v neodůvodněných případech 
(např. při pouhé náhradě kotle kotlem s vyšší účinností by mohlo 
být vyžadováno zvýšení účinnosti v celém procesu výroby 
elektřiny, tedy i na turbíně). Adaptace na nové podmínky by měla 
být vyžadována pouze v ekonomicky smysluplných případech, 
kdy se jedná skutečně o rozsáhlé (zásadní) rekonstrukce. Jsme 
si vědomi, že již původní navržená úprava dává prostor pro 
vymezení podstatných změn na úrovni prováděcího předpisu, 
nicméně základní rámec by měl být zakotven již na úrovni zákona 
a proto doporučujeme výše uvedené zpřesnění. Analogicky by 
pak měla být provedena úprava i v odstavci 2, tj. v rámci 
novelizačního bodu 33. 

5. zásadní připomínka 

novelizační bod 67, § 7a odst. 4 písm. d) 

Doporučujeme následující znění předmětného textu: 

„d) obsahovat doporučená opatření pro snížení energetické 
náročnosti budovy; tato povinnost se nevztahuje na průkaz, který 
u budovy prokáže dosažení mimořádně úsporné klasifikační třídy 
u celkové dodané energie budovy a neobnovitelné primární 
energie podle prováděcího právního předpisu podle odstavce 6“ 

 

Akceptováno. 

Novelizační bod je upraven dle znění připomínky. 

Viz. materiál. 
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Odůvodnění: 

Textem navrženého nového písm. e) je s ohledem na úpravu 
stávajícího písm. d) (nově písm. c)) vhodnější přepsat stávající 
písm. e) (nově písm. d)). Stávající písm. d) pozbývá úpravou 
stávajícího písm. c) význam. Současně navrhujeme jazykovou 
úpravu spočívající v náhradě slov „při jehož zpracování dojde 
k prokázání“ slovy „který u budovy prokáže“. 

 

6. zásadní připomínka 

novelizační bod 86, § 10 odst. 2 písm. b) bod 3. 

Navrhujeme následující úpravu textu: 

„3. určí alespoň 1 fyzickou osobu, která je k žadateli v pracovním 
nebo obdobném poměru a která podepsala souhlas s výkonem 
činnosti pro právnickou osobu (dále jen „určená osoba“); tato 
určená osoba musí být držitelem oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty k činnosti podle odstavce 1 a splňuje 
povinnost podle odstavce 7 a nesmí být již určenou osobou 
pro jinou právnickou osobu a“ 

 

Odůvodnění: 

Jedna fyzická osoba stanovená jako „určená osoba pro výkon 
činnosti energetického specialisty“ u jedné právnické osoby by 
neměla mít možnost vykonávat tuto činnost pro více právnických 
osob. Bez tohoto omezení je možné vytvářet neomezené 
množství energetických specialistů – právnických osob 
navázaných na jediného skutečného energetického specialistu – 

Akceptováno jinak a vysvětleno. 

Neumožněním energetickému specialistovi vykonávat činnost pro více 
právnických osob jako osoba pověřená by došlo k neúměrnému 
a neodůvodnitelnému omezení podnikání. Zároveň by za určitých 
podmínek mohlo dojít k znemožnění právnické osobě žádat o udělení 
oprávnění z důvodu nedostupnosti energetických specialistů (fyzické 
osoby). 

Pro zajištění odpovědnosti osoby určené a její kontrolovatelnosti při 
činnosti pro právnickou osobu bylo rozšířeno ustanovení § 10 odst. 12 
o povinnost osoby určené zpracovávat dokumenty v souladu 
s prováděcími právními předpisy. Na tuto povinnost je následně vázaná 
sankce podle § 12 odst. 1 písm. m) (viz. materiál). 
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fyzickou osobu. V takovém prostředí by byla velmi obtížná 
jakákoliv účinná kontrola a zejména postih. 

7. zásadní připomínka 

novelizační bod 86, § 10 odst. 6 písm. a) 

Požadujeme následující úpravu písm. a) 

„a) předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu 
tepelné energie a zprávu o kontrole klimatizačního systému, 
průkaz, energetický audit a nebo energetický posudek 
vlastníkovi budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v 
případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správci 
domu v bytovém spoluvlastnictví nebo jiné osobě odpovědné za 
správu domu nebo nájemci budovy jeho zadavateli,“ 

 

Odůvodnění: 

Není důvod snažit se taxativně vyjmenovávat možné zadavatele 
předmětných dokumentů, je vhodnější použít obecný pojem – viz 
použití pojmu zadavatel v § 10 odst. 6 písm. b). 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

8. zásadní připomínka 

novelizační bod 86, § 10 odst. 6 písm. i) a §10b odst. 2 písm. 
d) 

Požadujeme nahradit slova „2 měsíců“ slovy „15 dnů“. 

 

Odůvodnění: 

Akceptováno jinak. 

Z praxe se předkladatel domnívá, že 15 dní je příliš krátká doba, aby 
energetický specialista měl prostor k nápravě (vyřešení) vzniklé 
situace. S ohledem na snížení administrativní zátěže považujeme za 
vhodné nastavit lhůtu minimálně na měsíc. 

Ustanovení bude znít:  
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Lhůta dvou měsíců je nepřiměřeně dlouhá a je na místě ji zkrátit. 
Energetický specialista nemůže zůstávat dva měsíce nečinný, 
když dojde ke změnám, které mohou mít vliv na oprávnění 
vykonávat jeho činnost. 

i) oznámit ministerstvu do 1 měsíc od doby, kdy nastala, změnu 
skutečností rozhodných pro udělení oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty podle odstavce 2. 

…. 

d) neoznámí ministerstvu do 1 měsíce od doby, kdy nastala, změnu 
skutečností rozhodných pro udělení oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty podle § 10 odst. 7 písm. i). 

 

9. zásadní připomínka 

novelizační bod 86, § 10 odst. 8 

Požadujeme doplnit větu, která zní: 

„Přestane-li v průběhu výkonu činnosti energetického 
specialisty určená osoba svou funkci vykonávat nebo 
přestane-li splňovat podmínky pro výkon určené osoby, má 
energetický specialista, který je právnickou osobou, 
povinnost do 15 dnů ustanovit novou určenou osobu.“ 

 

Odůvodnění: 

Je nutné upravit situaci, kdy osoba z různých objektivních 
důvodů přestane náhle vykonávat svou funkci určené osoby pro 
energetického specialistu, který je právnickou osobou. 
V takovém případě je potřeba stanovit této právnické osobě lhůtu 
na to, aby si stanovila jinou určenou osobu a mohla dál vykonávat 
činnost energetického specialisty. Jinak hrozí dvě zcela rozdílné 
situace, první, kdy by právnická osoba bez určené osoby 
vykonávala svou činnost energetického specialisty dál bez 

Vysvětleno. 

Viz připomínka výše a zároveň doplňujeme, že požadavek je zároveň 
obsažen v ustanovení § 10 odst. 6 písm. i) předkládaného 
novelizačního bodu. 
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omezení, druhá, kdy by právnická osoba byla považována 
okamžitě po skončení činnosti určené osoby za osobu, jež ztratila 
oprávnění a musela by projít schvalovacím procesem znovu. Ani 
jeden výklad není vhodný. 

 

10. zásadní připomínka 

novelizační bod 86, § 10b odst. 2 písm. b) 

Požadujeme následující úpravu textu: 

b) na základě podnětu Státní energetické inspekce v případě 
opakovaného spáchání přestupku podle § 12 odst. 1 písm. m) 
bodu 1až 4 nebo podle § 12a odst. 1 písm. m) bodu 1 až 4; 
přestupek je spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode 
dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek nabylo právní 
moci, byl znovu spáchán tento přestupek; v tomto případě 
pokud se jedná o právnickou osobu, zruší ministerstvo 
oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty i 
určené osobě; ministerstvo zruší oprávnění k výkonu 
činnosti energetického specialisty rovněž určené osobě, 
která vykonává činnost určené osoby pro více právnických 
osob; v těchto případech může být podána žádost o udělení 
oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty po 1 roce 
od doručení rozhodnutí o zrušení oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty, 

 

Odůvodnění: 

Tento návrh směřuje k řešení dvou odlišných případů. Prvním je, 
kdy energetický specialista, který je právnickou osobou, má přijít 
o své oprávnění, avšak tato sankce se nijak nedotkne určené 

Akceptováno jinak a vysvětleno.  

Viz připomínka č. 6. 
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osoby, která konkrétně je odpovědná za činnost energetického 
specialisty. Proto je nutné uložit sankci zrušení oprávnění i této 
určené osobě, která by jinak mohla dále ve své činnosti 
pokračovat bez jakéhokoli dopadu v rámci jiné právnické osoby 
a tedy by se fakticky sankci vyhnula. Druhým případem je 
nežádoucí stav, kdy by určená osoba vykonávala svou činnost 
pro více právnických osob – pak je potřeba v návaznosti na naši 
připomínku č. 3 doplnit sankci zrušení jejího oprávnění. Jedině 
tato hrozba může zabránit tomu, aby jeden energetický 
specialista vykonával činnost určené osoby pro neomezený 
počet právnických osob, což by bylo v rozporu s účelem právní 
úpravy 

11. zásadní připomínka 

novelizační bod 86, § 10d odst. 1 

Požadujeme doplnit do stávajícího výčtu živnostenských 
oprávnění uvedených pod písmeny a) – f) další písmeno g) 
s  následujícím textem: 

g) montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a 
plnění nádob plyny.“ 

 

Odůvodnění: 

Z obnovitelných zdrojů se zcela standardně vyrábí bioplyn nebo 
se také bude vyrábět biometan. Takovéto výrobny plynu patří dle 
vyhlášky č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti, mezi vyhrazená plynová zařízení. Ta se mohou 
montovat, opravovat zařízení, provádět na něm dodavatelským 
způsobem revize a zkoušky jen na základě oprávnění podle 
zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad 

Akceptováno. 

Ustanovení § 10d odst. 1 bylo doplněno, aby pokrývalo i plynová 
zařízení (viz materiál). 

Znění §10d, odst. 1: 
(1) Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení 
vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „osoba 
oprávněná provádět instalaci“) je fyzická nebo právnická osoba, která 
je držitelem živnostenského oprávnění v oboru 
a) vodoinstalatérství,  
b) topenářství,  
c) montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných 
čerpadel,  
d) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 
e) montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob 
plyny, 
f) montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na 
plyny, nebo 
g) kamnářství. 
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bezpečností práce. Toto oprávnění bylo promítnuto i do 
řemeslných živností uvedených v části A. zákona č. 455/1991 
Sb. (živnostenský zákon). 

 

 

12. zásadní připomínka 

novelizační bod 87, § 10d odst. 2 

Požadujeme následující úpravu textu, vč. odkazu pod čarou. 

„(2) Osoba oprávněná provádět instalaci je povinna zajistit výkon 
odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení 
vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými 
osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro 
příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání ne staršího než 5 let nebo podle zvláštního 
zákona1.“ 

 

1 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce 

 

Odůvodnění: 

Pro provádění odborných činností fyzickými osobami uvedených 
pod živností písmena d) tj. montáž, opravy, revize a zkoušky 
elektrických zařízení a také pro činnosti, jejíž živnost požadujeme 
nově doplnit tj. montáž, opravy, revize a zkoušky plynových 
zařízení a plnění nádob plyny je nezbytné mít platné osvědčení 

Vysvětleno. 

Požadavek není relevantní vzhledem k principu fungování osob 
oprávněných. Toto osvědčení je relevantní v požadavcích na udělení 
osvědčení.  

Aktuálně nastavený systém neumožňuje využít alternativy k osvědčení 
o profesní kvalifikaci. Jednalo by se o systémovou změnu vyžadující 
odborné diskuse napříč dotčenými odvětvími. Vzhledem k zachování 
stability trhu s ohledem na délku fungování celého systému a 
nedostatečné odborné diskuse k tomuto tématu není pro navrhovanou 
změnu prostor.  
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k těmto činnostem dle zákona č. 174/1968 Sb. o státním 
odborném dozoru nad bezpečností práce. 

13. zásadní připomínka 

novelizační bod 134, § 13c odst. 1 písm. a) 

Požadujeme novelizační bod 134 uvést v následujícím znění: 

„134. V § 13c odst. 1 písmeno a) zní: 

„a) uložit energetickému specialistovi, aby ve stanovené lhůtě 
odstranil zjištěné nedostatky energetického posudku, 
energetického auditu, průkazu, zprávy o kontrole provozovaného 
kotle a rozvodu tepelné energie nebo zprávy o kontrole 
klimatizačního systému,“. 

 

Odůvodnění: Viz připomínka č. 14. 

 

Vysvětleno. 

Tato úprava není potřebná, protože vyplývá z kontrolního řádu. 

14. zásadní připomínka 

nový novelizační bod 137, § 13c odst. 1 písm. g) a h) 

Za novelizační bod 136 požadujeme doplnit nový novelizační bod 
s následujícím zněním: 

„X) V § 13c odst. 1 písm. f) se tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se písmena g) a h), která znějí: 

„g) zrušit energetický audit, energetický posudek nebo 
průkaz, pokud energetický specialista neodstranil zjištěné 
nedostatky ve lhůtě stanovené podle písmene a) nebo pokud 
je nelze odstranit vůbec; v tom případě stanoví lhůtu pro 

Vysvětleno, viz připomínky HK ČR. 
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zajištění zpracování nového energetického auditu, 
energetického posudku nebo průkazu, během níž nemá 
povinná osoba podle § 7a, 9 a 9a povinnost mít energetický 
audit, energetický posudek nebo průkaz,  

h) informovat zadavatele energetického auditu, 
energetického posudku, průkazu, kontroly provozovaného 
kotle a rozvodu tepelné energie nebo kontroly 
klimatizačního systému o spáchání přestupku energetickým 
specialistou podle § 12 odst. 1 písm. m) bod 1, 2, 3 nebo 4 
nebo § 12a odst. 1 písm. m) bod 1, 2, 3 nebo 4, uložení 
opatření k nápravě podle písmene a) a objednatele 
energetického auditu, energetického posudku nebo průkazu 
o jejich zrušení podle písmene g).“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

Odůvodnění připomínek č. 13 a 14:  

Zákon o hospodaření energií v současném znění postrádá 
účinné mechanismy zajišťující nápravu energetického auditu, 
energetického posudku a průkazu, které nebyly zpracovány 
způsobem odpovídajícím požadavkům zákona. Samotná pokuta 
energetickému specialistovi neřeší faktickou nápravu 
protiprávního stavu a s energetickým auditem, posudkem nebo 
průkazem je nadále zacházeno, jako by byl bezvadný.  Návrh 
obsahuje úpravu dvou případů. V prvním případě, kdy lze 
nápravu auditu, posudku nebo průkazu zjednat, dostane 
energetický specialista od SEI lhůtu na nápravu. Jedná se o 
analogii s § 13c odst. 2 písm. d). Druhým případem je situace, 
kdy specialista vady neodstraní nebo je nelze odstranit například 
z toho důvodu, že specialista již pozbyl příslušné oprávnění, 
v tom případě SEI energetický audit, energetický posudek nebo 
průkaz zruší. V takovém případě dostane povinná osoba novou 
lhůtu od SEI na zpracování nového dokumentu. Zároveň návrh 
řeší, aby povinná osoba v této lhůtě nebyla v prodlení. Návrh se 
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týká částečně i zpráv o kontrole, kdy podle našeho názoru 
postačí uložit opatření k nápravě a možnost informovat jejího 
objednatele. Rovněž považujeme za nezbytné, aby byla 
rozšířena informační povinnost směrem k objednatelům 
energetických auditů, posudků a průkazů i na případy, kdy tento 
dokument byl zrušen, případně byla uložena povinnost jeho 
nápravy. Znění je také upraveno s ohledem na fakt, že objednatel 
si objednává energetický audit, posudek apod. a nikoliv jen 
zprávu o něm. Je také podle našeho názoru vhodné sjednotit 
terminologii a v souladu s §10 odst. 6 hovořit o zadavateli a 
nikoliv o objednateli 

1. doporučující připomínka 

novelizační bod 42, § 7 odst. 2, úvodní část 

Doporučujeme následující úpravu textu: 

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

 

Akceptováno. 

Bylo zapracováno dle připomínky. 
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Odůvodnění: Je třeba správně česky provázat text odstavce s 
navazujícím textem pod písmeny a) a b) stejně jako tomu je 
v odstavci 1. 

2. doporučující připomínka 

novelizační bod 57, § 7a odst. 1, písm. d) 

Doporučujeme následující znění předmětného textu: 

„57. V § 7a odst. 1 písm. d) zní: d) umístit průkaz v budově, pro 
kterou nastala povinnost ho opatřit, a je často navštěvována 
veřejností,“. 

 

Odůvodnění: Legislativně-technická a jazyková úprava. 

 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bylo upraveno s ohledem na připomínky jiných míst, viz 
materiál. 

Svaz měst a obcí 
ČR 

1. zásadní připomínka 

§ 2 odst. 1 písm. a) 

Požadujeme upravit následujícím způsobem. 

a) nakládáním s energií výroba, přenos, přeprava, distribuce, 
rozvod, spotřeba energie a uskladňování energie plynu, včetně 
souvisejících činností,  

 

Odůvodnění: 

Akceptováno.  

Do materiálu byl přidán nový novelizační bod reflektující požadavky 
připomínky. 
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Neuskladňujeme pouze plyn, a proto je nutno zahrnout i 
uskladňování elektřiny (baterie) či tepelné energie ze solárních 
zařízení apod. 

2. zásadní připomínka 

§ 2 odst. 1 písm. c) 

Požadujeme odstranit. 

c) tepelným čerpadlem zařízení, které přenáší teplo ze vzduchu, 
vody nebo půdy do budov nebo průmyslových zařízení nebo z 
budov nebo průmyslových zařízení do okolního prostředí tak, že 
odebírá teplo z prostředí s nižší teplotou a předává jej do 
prostředí s vyšší teplotou proti směru jeho přirozeného sdílení,  

 

Odůvodnění: 

Definice tepelného čerpadla jako všeobecně známého 
technického zařízení je zákonným způsobem nadbytečná. 
Uvedená definice s sebou přináší také nejasnost v podobě 
situace, kdy v případě, že bude teplo přenášeno z jiného media, 
např. odpadních vod nebo plynů, již není tepelným čerpadlem? 

Vysvětleno. 

Jedná se o transpoziční ustanovení ze směrnice 2010/31/EU o 
energetické náročnosti budov, tudíž ho nelze zrušit. ČR by se jejím 
odstraněním vystavila riziku sankce ze strany Komise. Definice 
nezakládá nejasnost v případě, kdy je využíváno teplo v odpadní vodě. 
Např. v bytových domech se teplota odpadní vody pohybuje v rozmezí 
10-15oC přičemž otopná voda se pohybuje v rozmezí 40-60 oC. Při 
využívání tepla z odpadní vody tedy dochází k přenášení tepla 
s prostředí o nižší teplotě do prostředí o vyšší teplotě, což je v souladu 
s definicí tepelného čerpadla. 

3. zásadní připomínka 

§ 2 odst. 1 

Požadujeme doplnit dle odůvodnění. 

 

Odůvodnění: 

Vysvětleno. 

Z připomínky není zřejmé, jakým způsobem by měla být definice 
upravena. Nicméně je nutno říci, že v případě administrativních budov 
tvoří výraznou část odběru elektrické energie výpočetní technika, která 
se ve výpočtu projevuje velkým tepelným ziskem, zatímco elektrická 
energie použitá pro její napájení se do energetické náročnosti 
nezapočítává, jelikož se jedná o technologii, která do výpočtu 
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Elektrická energie není spotřebovávána jen na osvětlení či pohon 
čerpadel. Oblast užití energie pro servery, výpočetní techniku 
(obecně pro oblast IT) není řešena vůbec, ale tvoří již významnou 
položku ve spotřebách administrativních budov, zejména 
elektrická energie na samotnou spotřebu a také na chlazení. 

energetické náročnosti nevstupuje, ačkoliv se její působení projevuje 
zvýšením požadavků na chlazení a snížením požadavků na vytápění. 

4. zásadní připomínka 

§ 2 odst. 1 písm. g) 

Požadujeme odstranit. 

g) kotlem zařízení, v němž se spalováním paliv získává pouze 
tepelná energie, která se předává teplonosné látce, 

 

Odůvodnění: 

Definice kotle jako všeobecně známého technického zařízení je 
nadbytečná. 

Vysvětleno. 

Jedná se o transpoziční ustanovení ze směrnice 2010/31/EU o 
energetické náročnosti budov. Navržená definice zároveň vylučuje 
zařízení, ve kterých vzniká teplo přeměnou elektřiny na teplo v topných 
patronách, které je dále předáváno teplonosné látce.  

Tento bod je v současné době navíc předmětem zahájeného řízení o 
porušení smlouvy o fungování EU. Vyřazení této definice by mohlo mít 
za následek podání žaloby Komise na ČR k Soudnímu dvoru EU. 

5. zásadní připomínka 

§ 2 odst. 1 písm. h) 

Požadujeme upravit následujícím způsobem. 

h) vzduchotechnickým klimatizačním systémem zařízení 
sloužící pro úpravu parametrů vnitřního prostředí, které má 
funkci chlazení chlazením nebo úpravou vlhkosti a je součástí 
budovy,  

 

Odůvodnění: 

Vysvětleno. 

Jedná se o transpoziční ustanovení ze směrnice 2010/31/EU o 
energetické náročnosti budov. Povinnost pravidelných kontrol je podle 
uvedené směrnice v současné době dána klimatizačním systémům. 
Nicméně ne každé vzduchotechnické zařízení je zároveň klimatizačním 
systémem. V tomto případě by všechna vzduchotechnická zařízení 
podléhala pravidelným kontrolám, pokud by elektrický příkon ventilátoru 
vzduchotechnického systému překročil 12 kW, a to i v případech, kdy 
by systém nebyl zároveň klimatizačním systémem. 
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Mezi parametry patří i ohřívání vzduchu, což navrhovaná úprava 
nepostihuje. 

Zajímavou definici poskytuje portál tzb-info.cz: 

Vzduchotechnická zařízení slouží k úpravě a distribuci vzduchu. 
Jednotlivé procesy úpravy (ohřívání, chlazení, vlhčení, sušení a 
filtrace vzduchu) probíhají v komponentech, ze kterých je složena 
sestavná VZT jednotka, jejíž součástí je dále pohonná jednotka 
(ventilátor), která zajišťuje uvedení vzduchu do pohybu za 
účelem jeho transportu na místo určení. 

Důležitou součástí vzduchotechnických zařízení jsou vzduchové 
filtry. Slouží k odlučování částic u běžného větrání. 

6. zásadní připomínka 

§ 2 odst. 1 písm. k) a l) 

Požadujeme odstranit. 

k) jmenovitým výkonem nejvyšší tepelný výkon, vyjádřený v kW, 
uvedený výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu a 
při účinnosti uvedené výrobcem,  

l) jmenovitým chladicím výkonem klimatizačního systému 
jmenovitý elektrický příkon pohonu zdroje chladu udaný 
výrobcem,  

 

Odůvodnění: 

Jmenovité výkony a hodnoty či parametry jsou všeobecným 
technickým pojmem a většinou je udává výrobce, a tak je jejich 
zákonná definice nadbytečná. Nadto je použit pojem „jmenovitý 

Vysvětleno. 

Pro potřeby zákona je nutné tyto definice zachovat. 
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elektrický příkon“ a ten definovaný není, stejně jako není 
definován „jmenovitý elektrický výkon“. 

7. zásadní připomínka 

§ 2 odst. 1 písm. p) 

Požadujeme doplnit dle odůvodnění. 

 

Odůvodnění: 

Jak již bylo uvedeno, energie se nepoužívá pouze k vytápění 
nebo chlazení. Osvětlení není zmíněno vůbec. Oblast užití 
energie pro servery, výpočetní techniku (obecně pro oblast IT) 
není řešena, ale tvoří již významnou položku ve spotřebách 
administrativních budov, zejména elektrická energie na 
samotnou spotřebu a také na chlazení. Dle této definice pak 
objekty s technologiemi IT a tedy vysokou spotřebou energie 
nejsou budovou, protože energie se nepoužívá k úpravě 
vnitřního prostředí. 

 

Vysvětleno. 

Není zřejmé, jakým způsobem by měla být definice upravena. Nicméně 
je nutné doplnit, že v případě administrativních budov tvoří výraznou 
část odběru elektrické energie výpočetní technika, která se ve výpočtu 
projevuje velkým tepelným ziskem, zatímco elektrická energie použitá 
pro její napájení se do energetické náročnosti nezapočítává, jelikož se 
jedná o technologii, která do výpočtu energetické náročnosti nevstupuje 
(nejedná se o potřebu ale spotřebu), ačkoliv se její působení projevuje 
na zvýšení požadavků chlazení a snížení požadavků na vytápění. 
Nejen z tohoto důvodu byla definice doplněna o „…za účelem vytápění 
nebo chlazení“ 

8. zásadní připomínka 

§ 2 odst. 1 písm. u) 

Požadujeme upravit následujícím způsobem. 

u) technickým a technologickým systémem budovy zařízení 
určené k vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, 
přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části 
nebo pro kombinaci těchto účelů, 

Vysvětleno. 

Spotřeba energie pro technologie se do výpočtu energetické náročnosti 
budovy nezapočítávají. 
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Odůvodnění: 

V předložené definici jsou zcela ignorována technologická 
zařízení, jež mají značný vliv na efektivnost nakládání 
s energiemi – kuchyně, prádelny, mandlovny a zejména datová 
centra. 

9. zásadní připomínka 

§ 5 odst. 4 písm. c) a g) 

Požadujeme upravit následujícím způsobem. 

c) modernizaci a rekonstrukci výrobních a rozvodných zařízení 
energie 

g) vědu, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s energií, 
energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti a využití 
obnovitelných a druhotných zdrojů energie,  

 

Odůvodnění: 

Obě uvedené úpravy napomohou čerpání finančních prostředků 
a zároveň plnění cílů uvedených v odst. 1. 

 

Vysvětleno. 

Zákon stanový základní rámec pro nastavení Státního programu na 
podporu úspor energie. Konkrétní aktivity jsou v souladu s tímto 
rámcem stanoveny v programové dokumentaci resp. vyhlašovány 
v rámci výzev v jednotlivých letech. Navržená úprava v tomto směru 
nepřináší přidanou hodnotu, pouze významově zpřesňuje stávající 
znění. 

10. zásadní připomínka 

§ 6 odst. 3 

Vysvětleno. 
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Požadujeme upravit následujícím způsobem. 

(3) Dodavatel kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých 
geotermálních systémů a zařízení pro kombinované výroby 
elektřiny a tepla a chladu a tepelných čerpadel (dále jen 
„vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů“) je 
povinen uvést pravdivé, nezkreslené a úplné informace 
o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech 
těchto zařízení a jejich energetickou účinnost v technické 
dokumentaci nebo návodu na použití.  

 

Odůvodnění: 

Je nutné stanovit tuto povinnost i pro tyto typy zařízení, resp. 
jejich dodavatelů. 

 

Jedná se o transpoziční ustanovení směrnice 2009/28/ES o 
podporovaných zdrojích energie, které zní: 

3. Členské státy zajistí, aby do 31. prosince 2012 byly zpřístupněny 
systémy osvědčování nebo rovnocenné systémy kvalifikace pro osoby 
provádějící v malém rozsahu instalaci kotlů a kamen na biomasu, 
solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých 
geotermálních systémů a tepelných čerpadel. Tyto systémy musí 
vycházet z kritérií stanovených v příloze IV a mohou dle potřeby 
zohlednit stávající systémy a struktury. Každý členský stát uzná 
osvědčení, které vydal jiný členský stát v souladu s těmito kritérii. 

Navrženou úpravou by se jednalo o rozšíření povinnosti nad rámec 
nutnosti. 

Státní 
energetická 
inspekce 

1. zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 3 - § 2 odst. 1 písm. d) 

Změna definice energetického hospodářství je odůvodněna 
propojením českých právních předpisů a evropské normy o 
energetických auditech. Navrhované znění definice však zavádí 
nové pojmy, které nejsou dále definovány, jako je proces nebo 
doprava. Pokud tyto pojmy vychází z evropské normy, pak by 
definice měla obsahovat odkaz na tuto normu. 

Vysvětleno. 

Nově navržená definice obsahuje pojmy, které jsou obecně známé. 
Dále § 9 obsahu odkaz na příslušnou normu ČSN ISO 50002 – 
Energetické audity, které detailně popisuje, co je pod použitými pojmy 
chápáno z hlediska energetického hodnocení. 

2. zásadní připomínka 

 K novelizačnímu bodu 6 - § 2 odst. 1 písm. n)  

Akceptováno. 

Definice bude uvedena v následujícím znění: 
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Původní znění:  

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

 

Navrhované znění:  

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

 

Odůvodnění:  

Pro účely kontroly je energetický audit jako systematický postup 
a analýza neuchopitelná. Kontroluje se energetický audit - 
písemná zpráva nikoliv samotný proces. Pokud bylo zamýšleno 
kontrolovat proces zpracování, musí tomu odpovídat i další 
navázaná ustanovení a prováděcí předpis, měly by tedy 
obsahovat konkrétní postup zpracování systematické kontroly a 
analýzy. Navíc ani například průkazy energetické náročnosti 

n) energetickým auditem systematický postup, pospaný v písemné 
zprávě, za účelem získávání dostatečných znalostí o stávajícím 
nakládání s energií v energetickém hospodářství a analýza 
energetického hospodářství, na základě nichž lze identifikovat a 
kvantifikovat možnosti nákladově efektivní úspory energie 
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budovy či energetické posudky nejsou popsány jako proces 
získání informací, jejichž výstupy jsou písemné zprávy. 

 

3. zásadní připomínka 

novelizačnímu bodu 7 - § 2 odst. 1 písm. p):  

Je potřeba definovat rovněž chlazení, jelikož tento pojem je v 
návrhu novely šířeji používán. Definice vytápění již v zákoně 
uvedena je. 

Akceptováno. 

Bude doplněna definice v následujícím znění:  

x) chlazením proces odvodu tepla z ochlazovaného prostoru 
zajišťovaný příslušným technickým zařízením za účelem vytváření 
tepelné pohody či požadovaného stavu vnitřního prostředí 

 

4. zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 8 - § 2 odst. 1 písm. r):  

Původní znění:  

r) celkovou energeticky vztažnou plochou budovy nebo ucelené 
části budovy vnější půdorysná plocha všech prostorů s 
upravovaným vnitřním prostředím za účelem vytápění nebo 
chlazení v celé budově vymezená vnějšími povrchy konstrukcí 
obálky budovy nebo její ucelené části,  

 

Navrhované znění:  

r) celkovou energeticky vztažnou plochou budovy nebo ucelené 
části budovy vnější půdorysná plocha všech prostorů s 
upravovaným vnitřním prostředím za účelem vytápění nebo 
chlazení v celé budově vymezená vnějšími povrchy konstrukcí 
obálky budovy nebo její ucelené části,  

Akceptováno jinak. 

Definice § 2 odst. 1 písm. z) bude upravena v následujícím znění: 

z) upravovaným vnitřním prostředím prostředí uvnitř obálky 
budovy, které je definováno návrhovými hodnotami teploty na 
vytápění nebo chlazení 

Definice § 2 odst. 1 písm. r) bude zachována v předloženém znění:  

r) celkovou energeticky vztažnou plochou budovy nebo ucelené části 
budovy vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným 
vnitřním prostředím za účelem vytápění nebo chlazení v celé budově 
vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy nebo její ucelené 
části,  

A dále budou doplněny definice pro „chlazení“ a „systém vytápění“ 
v následujícím znění: 
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Odůvodnění:  

Sesouladění definic. Definice budovy v § 2 odst. 1 písm. p) užívá 
úpravu vnitřního prostředí za účelem vytápění nebo chlazení. 

 

x) chlazením proces odvodu tepla z ochlazovaného prostoru 
zajišťovaný příslušným technickým zařízením za účelem vytváření 
tepelné pohody či požadovaného stavu vnitřního prostředí 

 

5. zásadní připomínka 

K § 2 odst. 1 písm. s):  

Původní znění:  

s) větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy 
na více než 25 % celkové plochy obálky budovy,  

 

Navrhované znění:  

s) větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy 
na více než 25 % celkové plochy obálky budovy nebo změna 
způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v 
budově,  

 

Odůvodnění:  

Současné znění definice je nedostatečná. V praxi nastává v 
mnoha případech úprava technických systémů budovy, která 
významně ovlivní energetickou náročnost budovy, obzvlášť 
pokud se jedná o vytápění, a není povinnost pro tuto změnu 
vypracovat průkaz ENB. 

Vysvětleno. 

Jedná se o definici, která je transpozicí směrnice o energetické 
náročnosti budov. Navrhovanou změnou definice by došlo k rozšíření 
požadavku na plnění požadavků ne energetickou náročnost nad rámec 
směrnice. Dáje termín „změna způsobu vytápění, chlazení a příprava 
teplé vody“ není definován. Rozšířením definice by bylo nutné tento 
termín dodefinovat, co je myšleno „změnou“. Tyto případy změn jsou 
navíc řešeny § 7 odst. 3 zákona o hospodaření energií. 
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6. zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 13 - § 2 odst. 2 písm. a) - zrušení 
definice výrobku spojeného se spotřebou energie  

Pojem výrobek spojený se spotřebou energie je používán v § 8a 
Ekodesign, proto požadujeme definici zachovat a novelizační 
bod vypustit.  

 

Odůvodnění:  

Energetická úspora a energetická účinnost nejsou pojmy v 
zákoně definované. Navrhuje se je nahradit pojmy, které v 
zákoně definované jsou.  

Chybí propojení definice energetického štítku na výrobek spojený 
se spotřebou energie. Bez tohoto propojení může být energetický 
štítek používán kdekoliv. 

Akceptováno. 

Definice výrobku spojeného se spotřebou energie bude zachována 
v aktuálním znění. 

 

7. zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 14 - § 2 odst. 2 – zrušení definice 
uvedení do provozu, výrobce a dovozce  

 

Tyto pojmy jsou používány v § 8a Ekodesign, proto požadujeme 
definice zachovat a novelizační bod upravit. 

Akceptováno. 

Definice „uvedení do provozu“, „výrobce“ a „dovozce“ budou zachovány 
v aktuálním znění. 

 

8. zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 33 - § 6 odst. 2  

Původní znění:  

Akceptováno. 

Ustanovení § 6 odst. 2 zákona bude dáno do souladu s § 6 odst. 1 a 
bude znít:  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQMSW)



Stránka 91 (celkem 148) 

(2) Stavebník nebo vlastník rozvodného tepelného zařízení 
je povinen u nově zřizovaných rozvodných tepelných 
zařízení a u rozvodných tepelných zařízení, u nichž se 
provádí změna dokončené stavby spočívající ve změně 
teplonosné látky, zajistit účinnost užití energie a zajistit 
požadavky na tepelné ztráty zařízení pro rozvod tepelné 
energie stanovené prováděcím právním předpisem.  

 

Navrhované znění:  

(2) Stavebník nebo vlastník rozvodného tepelného zařízení 
je povinen u nově zřizovaných rozvodných tepelných 
zařízení a u rozvodných tepelných zařízení, u nichž se 
provádí změna dokončené stavby technických parametrů 
spočívající ve změně teplonosné látky, zajistit účinnost 
užití energie a zajistit požadavky na tepelné ztráty zařízení 
pro rozvod tepelné energie rozvodného tepelného zařízení 
stanovené prováděcím právním předpisem.  

 

Odůvodnění:  

Pojem „změna dokončené stavby“ je definován v zákoně č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) jako nástavba, přístavba nebo stavební úprava při které 
se zachová vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Je 
tedy otázku, zda úpravu spočívající ve změně teplonosné látky u 
rozvodného tepleného zařízení lze kvalifikovat jako změnu 
dokončené stavby podle stavebního zákona. Pokud by mělo 
zůstat stávající znění, pak je nutné prověřit tuto skutečnost u 
gestora stavebního zákona. 

(2) Stavebník nebo vlastník rozvodného tepelného zařízení je povinen 
u nově zřizovaných rozvodných tepelných zařízení a u rozvodných 
tepelných zařízení, u nichž se provádí změna spočívající ve změně 
teplonosné látky, zajistit účinnost užití energie a zajistit požadavky na 
tepelné ztráty zařízení pro rozvod tepelné energie rozvodného 
tepelného zařízení stanovené prováděcím právním předpisem. 
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9. zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 34 - § 6a odst. 1  

Původní znění:  

(1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 
kW, které slouží k vytápění budovy, a příslušných rozvodů 
tepelné energie je jejich vlastník, společenství vlastníků 
jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek 
nevzniklo, správce domu v bytovém spoluvlastnictví, nebo 
jiná osoba odpovědná za správu domu5) povinen  

 

Navrhované znění:  

(1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 
kW, které slouží k vytápění budovy, a příslušných rozvodů 
tepelné energie je jejich vlastník, většinový vlastník, 
společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že 
společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v 
bytovém spoluvlastnictví, nebo jiná osoba odpovědná za 
správu domu5) povinen 4  

 

Odůvodnění:  

Jedná o vyjasnění situací, kdy budovu či zařízení vlastní více 
subjektů a není pak jasné, na koho povinnost spadá a koho orgán 
dozoru kontrolovat.  

Poznámka 5) se odkazuje na zákon č. 72/1994 Sb., kterým se 
upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé 
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům. Tento zákon 

Vysvětleno.  

Výčet povinných subjektů z pohledu věcného naplnění podstaty 
ustanovení dostatečný. 
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byl nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto 
doporučujeme upravit poznámku a odkázat v ní na nový 
občanský zákoník. 

10. zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 36 - § 6a odst. 2  

Původní znění:  

(2) U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým 
chladicím výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo 
společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že 
společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v 
bytovém spoluvlastnictví, nebo jiná osoba odpovědná za 
správu domu povinen  

 

Navrhované znění:  

(2) U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým 
chladicím výkonem vyšším než 12 kW, které slouží k chlazení 
nebo úpravě vlhkosti budovy, je jeho vlastník, většinový 
vlastník nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, 
že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu 
v bytovém spoluvlastnictví, nebo jiná osoba odpovědná za 
správu domu povinen  

 

Odůvodnění:  

Akceptováno a vysvětleno. 

Úprava v § 6a odst. 1 byla provedena s cílem uvedení do souladu 
ustanovení se Směrnicí 2010/31/EU, čl. 14, jejímž záměrem je stanovit 
nezbytná opatření k zavedení pravidelné inspekce přístupných částí 
soustav používaných k vytápění budov, jako jsou zdroje tepla, řídicí 
systémy a oběhová čerpadla, s kotli se jmenovitým výkonem pro účely 
vytápění budov vyšším než 20 kW. Směrnice neukládá povinnost tímto 
způsobem revidovat zařízení, která jsou součástí výroben elektřiny 
nebo tepla. V českém právním řádu je problematika kontrol těchto 
zařízení navíc řešena již v rámci jiného právního předpisu (zákon č. 
174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 
znění pozdějších předpisů). 

V případě klimatizačních systémů tato skutečnost vyplývá již ze 
samotné definice uvedené v § 2 odst. 2 písm. h), kde je řečeno, že 
klimatizační zařízení je součástí budovy. 

Většinový vlastník, viz předchozí připomínka.  
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Jedná o vyjasnění situací, kdy budovu či zařízení vlastní více 
subjektů a není pak jasné, na koho povinnost spadá a koho orgán 
dozoru kontrolovat.  

V § 6a odst. 1 týkající se provozovaných kotlů je přidána nová 
podmínka, že se jedná o kotle, které slouží k vytápění budovy. 
Pak by měla být zachován stejný přístup i pro klimatizační 
systémy. 

11. zásadní připomínka 

K § 7 obecně  

Ve všech odstavcích doplnit slova „většinový vlastník“ k výčtu 
povinných osob 

Vysvětleno. 

Většinový vlastník, viz předchozí připomínka. 

12. zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 56 - § 7a odst. 1  

Původní znění:  

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků 
jednotek, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že 
společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v 
bytovém spoluvlastnictví nebo jiná osoba odpovědná za 
správu domu je povinen  

 

Navrhované znění:  

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků 
jednotek, většinový vlastník, společenství vlastníků 
jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků 
jednotek 5 nevzniklo, správce domu v bytovém 

Vysvětleno. 

Většinový vlastník, viz předchozí připomínka. 
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spoluvlastnictví nebo jiná osoba odpovědná za správu 
domu je povinen  

Odůvodnění:  

Jedná o vyjasnění situací, kdy budovu či zařízení vlastní více 
subjektů a není pak jasné, na koho povinnost spadá a koho orgán 
dozoru kontrolovat. 

13. zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 57 - § 7a odst. 1 písm. d)  

Navrhujeme tento novelizační bod vypustit.  

Odůvodnění:  

Zásadně nesouhlasíme s použitím pojmu „budova často 
navštěvovaná veřejností“, pokud nebude konkretizován. Pojem 
bez bližšího určení je vágní a nekontrolovatelný a vynucování 
této povinnosti je tedy bezpředmětné. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bylo upraveno tak, že je uveden výčet budov, kterých se 
ustanovení týká, viz materiál. 

 

14. zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 69 - § 7a odst. 9  

Navrhujeme tento novelizační bod vypustit a přesunout do 
vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.  

Odůvodnění:  

Z ustanovení není zřejmé, kdo nese zodpovědnost za takto 
zpracovaný průkaz. Majitel či SVJ nejsou technicky zodpovědní 
za posouzení toho, zda ucelená část budovy má samostatný 
zdroj tepla nezávislý na zbytku budovy nebo má vlastní měření. 
Energetický specialista pak zpracovává průkaz dle zadání 

Vysvětleno a akceptováno jinak. 

Jedná se pouze o zpřesnění v jakých případech vlastník budovy nebo, 
společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství 
vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v bytovém spoluvlastnictví 
nebo jiná osoba odpovědná za správu domu (vyplývá z odkazu na 
prodej a pronájem) může zpracovat průkaz energetické náročnosti 
budov. Podle současného znění je možné takovýto průkaz zpracovat 
na jakoukoli ucelenou část, což není po věcné stránce v pořádku. Pro 
další zpřesnění je možné doplnit celý výčet vlastníků jako v odst. 2.  
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majitele či SVJ. Pokud se toto ustanovení přenese do vyhlášky, 
bude jasně řečeno, že energetický specialista toto bere v potaz 
při zpracovávání průkazu, jako technický parametr. 

15. zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 76 - § 9 odst. 2  

Původní znění:  

(2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit 
pro jím užívané energetické hospodářství zpracování 
energetického auditu v případě, že hodnota průměrného 
ročního nakládání s energií energetického hospodářství za 
poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 
MWh.  

 

Navrhované znění:  

(2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit 
pro jím užívané energetické hospodářství zpracování 
energetického auditu v případě, že hodnota průměrného 
ročního nakládání s energií celkové spotřeby energie 
energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí 
kalendářní roky je vyšší než 5000 9772 MWh.  

 

Odůvodnění:  

Pojem „nakládání s energií“ je velice široký od výroby, přes 
přenos až po spotřebu. Bylo by pro subjekty velice obtížné vůbec 

Vysvětleno. 

Termínu „nakládání s energií“ byl použit záměrně, aby povinnost 
dopadla na podnikatele, kteří nejenom energii spotřebovávají, ale řeší 
přenos a distribuci. Právě v těchto oblastech existuje potenciál úspory 
energie.  

Norma, na kterou se odkazuje § 9 zákona, pracuje s následujícími 
termíny: 

SPOTŘEBA ENERGIE 

množství využité energie 

UŽITÍ ENERGIE 

způsob nebo druh využití energie 

PŘÍKLAD Větrání, osvětlení, topení, chlazení, přeprava, procesy, 
výrobní linky. 
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stanovit, zda se jich povinnost týká či nikoliv. Současně 
zavedená praxe určení povinnosti podle spotřeby energie je 
zcela dostačující.  

Snížení současné hranice 9772 na navrhovaných 5000 MWh 
není v důvodové zprávě podloženo jakýmkoliv argumentem či 
analýzou. 

16. zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 76 - § 9 odst. 3  

Původní znění:  

(3) Organizační složky státu, kraje, obce, příspěvkové 
organizace státu, krajů a obcí a organizace založené krajem 
a obcí a veřejné vysoké školy jsou povinny zajistit pro jimi 
vlastněné energetické hospodářství zpracování 
energetického auditu v případě, že hodnota průměrné roční 
spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 
po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 MWh. Tato 
povinnost se nevztahuje na energetická hospodářství 
zpravodajských služeb.  

 

Navrhované znění:  

(3) Organizační složky státu, kraje, obce, veřejné vysoké 
školy jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické 
hospodářství a příspěvkové organizace státu, krajů a obcí a 
organizace založené krajem a obcí pro jimi užívané 
energetické hospodářství zpracování energetického auditu 
v případě, že hodnota průměrné celkové roční spotřeby 
energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě 
jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 MWh. Tato povinnost 

Vysvětleno. 

Ustanovení bylo formulováno tak (povinnost pouze na en. hospodářství 
vlastněné), aby došlo k eliminaci stávajícího stavu, kdy je povinnost 
stanovena na vlastněné a užívané, a dochází tak k situaci, kdy 
povinnost by měl naplnit nadřízený orgán a podřízený. Termínem 
„vlastněné“ je v důsledku povinnost stanovena nadřízenému orgánu. 

Pro lepší přehlednost, byl výčet subjektů upřesněn v následujícím 
znění: (3) Organizační složka státu, kraj, obec, příspěvková organizace 
státu, kraje nebo obce, organizace založená krajem nebo obcí, veřejná 
vysoká škola a Česká národní banka jsou povinny zajistit pro jimi 
vlastněné energetické hospodářství zpracování energetického auditu v 
případě, že hodnota průměrné roční  spotřeby energie energetického 
hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 
500 MWh. 
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se nevztahuje na energetická hospodářství zpravodajských 
služeb.  

 

Odůvodnění:  

Příspěvkové organizace většinou nevlastní žádný majetek, je jim 
pouze svěřován do užívání, proto by neměly žádná energetická 
hospodářství a jejich uvedení jako povinné osoby by bylo 
bezpředmětné. Vypuštění příspěvkových organizací jako 
povinných, by rovněž bylo řešení, jelikož jimi užívané budovy 
jsou vlastněné kraji či obcemi a tedy povinností pokryty. 

17. zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 76 - § 9 odst. 6  

Navrhujeme sjednotit užívané pojmy a pojem „nakládání s 
energií“ nahradit pojmem „celková spotřeba energie“. V odstavci 
se vyskytují oba pojmy. 

Vysvětleno.  

U subjektů veřejné správy je právě z důvodu zjednodušení identifikace, 
zda se jich povinnost týká, použit pojem spotřeba energie. U 
podnikatelů naopak bylo cílem obsáhnout i podnikatele, kteří s energií 
nakládají ve smyslu definice zákona. Příslušné ustanovení tuto 
skutečnost reflektuje. 

18. zásadní připomínka 

K § 9a obecně  

Ve všech předmětných odstavcích doplnit slova „většinový 
vlastník“ k výčtu povinných osob 

Odůvodnění:  

Jedná o vyjasnění situací, kdy budovu či zařízení vlastní více 
subjektů a není pak jasné, na koho povinnost spadá a koho orgán 
dozoru kontrolovat. 

Vysvětleno. 

Většinový vlastník, viz předchozí připomínka. 
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19. zásadní připomínka 

K § 10 obecně  

Chybí přechodná ustanovení náběhu nového principu 
průběžného vzdělávání. 

Akceptováno. 

Účinnost ustanovení týkající se změny průběžného vzdělávání bude 
posunuta o rok. Zároveň bude formulováno přechodné ustanovení, aby 
v mezidobí přechodu na nový systém průběžného vzdělávání nemuseli 
absolvovat průběžné vzdělávání podle aktuální právní úpravy. 

20. zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 86 - § 10b odst. 2 písm. b)  

Původní znění:  

b) na základě podnětu Státní energetické inspekce v případě 
opakovaného spáchání přestupku podle § 12 odst. 1 písm. 
m) bodu 1až 4 nebo podle § 12a odst. 1 písm. m) bodu 1 až 
4; přestupek je spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 
5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek 
nabylo právní moci, byl znovu spáchán tento přestupek; v 
tomto případě může být podána žádost o udělení oprávnění 
k výkonu činnosti energetického specialisty po 1 roce od 
doručení rozhodnutí o zrušení oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty, 7  

 

Navrhované znění:  

b) na základě podnětu Státní energetické inspekce v případě 
opakovaného spáchání přestupku podle § 12 odst. 1 písm. 
m) bodu 1až 4 nebo podle § 12a odst. 1 písm. m) bodu 1 až 
4; přestupek je spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 
5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek 
nabylo právní moci, byl znovu spáchán tento stejný 
přestupek; v tomto případě může být podána žádost o 
udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického 

Akceptováno. 

Bude upraveno v následujícím znění: b) na základě podnětu Státní 
energetické inspekce v případě opakovaného spáchání přestupku 
podle § 12 odst. 1 písm. m) bodu 1až 4 nebo podle § 12a odst. 1 
písm. m) bodu 1 až 4; přestupek je spáchán opakovaně, pokud 
před uplynutím 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za 
přestupek nabylo právní moci, byl znovu spáchán přestupek, který 
naplňuje stejnou skutkovou podstatu; v tomto případě může být 
podána žádost o udělení oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty po 1 roce od doručení rozhodnutí o 
zrušení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, 
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specialisty po 1 roce od doručení rozhodnutí o zrušení 
oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,  

 

Odůvodnění:  

Jelikož se jedná o nástroj k přímému odebírání oprávnění bez 
podmínky nesplnění přezkoušení, je potřeba vyjasnit, že 
energetický specialista musí spáchat opakovaně ten stejný 
přestupek (např. opakovaně být postižen za špatně zpracovaný 
průkaz ENB) a nikoliv, jak vyplývá ze současného znění, jakýkoliv 
přestupek podle zákona opakovaně. 

21. zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 87 - § 10d odst. 1  

Původní znění:  

(1) Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení 
vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie je 
fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem 
živnostenského oprávnění v oboru  

 

Navrhované znění:  

(1) Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení 
vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (dále jen 
„osoba oprávněná provádět instalaci“) je fyzická nebo 
právnická osoba, která je držitelem živnostenského 
oprávnění v oboru  

Akceptováno. 

Bylo upraveno dle připomínky, viz materiál.  
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Odůvodnění:  

Doplnění zkratky, která se užívá v § 10d odst. 2. 

22. zásadní připomínka 

K § 11 odst. 1 písm. j)  

Navrhujeme toto písmeno vypustit.  

 

Odůvodnění:  

Nový systém průběžného vzdělávání je zakotven v § 10a a 
Ministerstvo již nebude pověřovat organizace. Výběr 
vzdělávacích akcí provádí odborná komise, kterou jmenuje SEI. 

Akceptováno. 

Příslušné ustanovení je zrušeno, tzn. je doplněn nový bod do materiálu. 

Viz materiál. 

23. zásadní připomínka 

K § 12 odst. 1 písm. g) bod 3  

Požadujeme vypustit odkaz na § 9 odst. 9.  

 

Odůvodnění:  

V souvislosti s § 9, tedy povinností zajistit zpracování 
energetického auditu nevzniká žádná z povinností fyzické osobě 
prosté. Podle § 9 odst. 1 a 2 jde o podnikatele a podle § 9 odst. 
3 jde o stát, obce nebo kraje. 

Akceptováno. 

Odkaz byl upraven. 

24. zásadní připomínka Vysvětleno. 
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K § 12 obecně  

Doplnit do předmětných sankčních ustanovení v odst. 1 písm. d), 
e), g), h) a písm. j) bod 2 do výčtu povinných subjektů 
většinového vlastníka. 

Vzhledem k tomu, že většinový vlastník není povinným subjektem, viz 
předchozí připomínky, nebude tato připomínka zapracována. 

25. zásadní připomínka 

K § 12a odst. 1 písm. n)  

Požadujeme do skutkové podstaty doplnit i nově vloženou 
povinnost v § 7a odst. 2 písm. e) a v § 7a odst. 3 písm. d), a to 
tak, že za slovo „materiálech“ se vloží slova„ nebo neuchová po 
dobu 3 let předanou grafickou část průkazu“, 

Odůvodnění:  

Nová povinnost zprostředkovatele by bez tohoto doplnění nebyla 
pod sankcí a byla by tedy nevymahatelná. 

Akceptováno. 

Do materiálu bude doplněn nový bod. 

Viz materiál. 

26. zásadní připomínka 

K § 12a odst. 1 písm. o) bod 1  

Požadujeme slova „§ 9 odst. 1, 2 nebo 2“ nahradit slovy „§ 9 
odst. 1 nebo 2“.  

Odůvodnění:  

Stát, obec nebo kraj, kteří jsou povinní podle § 9 odst. 3, nejsou 
podnikatelem. 

Akceptováno. 

Aktuální bod 121 je upraven v souladu s připomínkou. 

Viz materiál. 

27. zásadní připomínka 

K § 12a odst. 1 písm. o) bod 2  

Akceptováno. 

Aktuální bod 122 je upraven v souladu s připomínkou. 
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Požadujeme za odstavec 8 doplnit slova „nebo 9“.  

 

Odůvodnění:  

Bez tohoto doplnění by povinnosti uvedené v § 9 odst. 9 nebyly 
vymahatelné. 

Viz materiál. 

28. zásadní připomínka 

K § 12a odst. 1  

Požadujeme doplnit skutkovou podstatu přestupku pro subjekty 
povinné podle § 9 odst. 3 – stát, kraje a obce, a to „s) jako 
organizační složka státu, kraj, obec, příspěvková organizace 
státu, kraje nebo obce nebo organizace založené krajem 
nebo obcí nebo veřejná vysoká škola nezajistí zpracování 
energetického auditu podle § 9 odst. 3“.  

 

Odůvodnění:  

Bez tohoto doplnění by povinnosti uvedených subjektů v § 9 
nebyly vymahatelné. 

Akceptováno. 

Do materiálu bude doplněn nový bod ve znění připomínky. 

Viz materiál. 

29. zásadní připomínka 

K § 12a odst. 2 písm. a) bod 3  

Požadujeme za text ustanovení doplnit slova „v tištěné 
podobě“.  

Odůvodnění:  

Akceptováno. 

Bod materiálu bude rozšířen ve znění připomínky. 

Viz materiál. 
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Jelikož se jedná o doplnění sankce za porušení přímo 
použitelného nařízení, požadované doplnění vychází ze znění 
předmětného ustanovení v nařízení (konkrétně článek 3 odst. 2 
nařízení). 

30. zásadní připomínka 

K §12a odst. 2 písm. c) bod 1  

Požadujeme za text ustanovení doplnit slova „nebo na rozpětí 
tříd energetické účinnosti“  

Odůvodnění:  

Jelikož se jedná o doplnění sankce za porušení přímo 
použitelného nařízení, požadované doplnění vychází ze znění 
předmětného ustanovení v nařízení (konkrétně článek 6 písm. a) 
nařízení). 

Akceptováno. 

Bod materiálu bude rozšířen ve znění připomínky. 

Viz materiál. 

31. zásadní připomínka 

K §12a odst. 3  

Požadujeme výše pokut sjednotit s § 12 odst. 3, a to na sazbami 
100 tis., 200 tis. a 500 tis. Dále upozorňujeme, že po úpravě § 
12a odst. 1 písm. k) je toto potřeba promítnout do všech písmen 
v odstavci 3. 

Akceptováno jinak. 

Výše pokut byla sjednocena, byly však stanoveny pouze dvě úrovně 
sazeb, a to do 200 000 a do 500 000. 

32. zásadní připomínka 

K § 12a obecně  

Doplnit do předmětných sankčních ustanovení v odst. 1 písm. f), 
g), i), j) a písm. k) do výčtu povinných subjektů většinového 
vlastníka. 

Vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že většinový vlastník není povinným subjektem, viz 
předchozí připomínky, nebude tato připomínka zapracována. 
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33. zásadní připomínka 

K § 13c odst. 1 písm. b)  

Požadujeme slova „povinnosti provést opatření navržená 
energetickým auditem a o lhůtách“ nahradit slovy „opatření 
podle odstavce 2 písm. e) a f), odvolání proti rozhodnutí 
nemá odkladný účinek“. 

Odůvodnění:  

Ustanovení § 13c odst. 1 písm. b) po úpravě § 9 nemá již smysl, 
protože se žádná opatření z auditu neukládají, navrhujeme tedy 
upřesnění rozhodovací pravomoci SEI a vyloučení odkladného 
účinku v případech rozhodování v návaznosti na dozor nad 
trhem. 

 

 

Akceptováno jinak.  

Předkladatel akceptuje doplnění kompetencí ve vztahu k ekodesignu, 
zároveň si dovoluje zachovat příslušné ustanovení týkající se možnosti 
rozhodnout o realizaci úsporných opatření z energetických auditů. Tato 
možnost se bude týkat pouze ústředních institucí, které mají ze 
směrnice o energetické účinnosti povinnost každoročně renovovat 3 % 
energeticky vztažné plochy energeticky nevyhovujících budov. 

Příslušná ustanovení budou upravena následovně: 

§ 11 odstavec 1 písm. b) 

b) zpracovává Plán renovace budov ústředních institucí, který 
vychází ze Systému monitoringu spotřeby energie podle § 9b 
odstavce 3, a Národní akční plán energetické účinnosti, jehož součástí 
jsou Národní akční plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou 
spotřebou energie a Strategie renovace fondu obytných a komerčních 
budov v České republice, provádí jeho jejich aktualizaci a 
vyhodnocení, 

§ 13c odst. 1 

b) na základě výzvy ministerstva při vyhodnocování Plánu 
renovace budov ústředních institucí rozhodovat o povinnosti 
provést opatření navržená energetickým auditem zpracovaným 
podle § 9 odst. 3 a o lhůtách, 

Do § 13c odst. 6 je doplněn text: 

Odvolání proti rozhodnutí o opatření podle odstavce 2 písm. e) a f) 
nemá odkladný účinek. 

 

1. zásadní připomínka Akceptováno. 
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Úřad vlády ČR - 
KOM 

K BODU 1 (§ 1, POZNÁMKA POD ČAROU Č. 22): 

Tímto způsobem zaváděnou legislativní zkratku nepovažujeme 
za vhodné řešení, již s ohledem na to, že navrhovaná zkratka je 
delší než vlastní nahrazovaný termín. Doporučujeme legislativní 
zkratku vynechat a specifikovat přímo použitelný předpis přímo 
v jeho první citaci v návětí § 1– „…v návaznosti na přímo 
použitelný předpis Unie upravující požadavky na štítkování22)“. 

V odkazu na přímo použitelný předpis EU je pak nutno upravit 
název nařízení – jedná se o nařízení Rady Evropského 
parlamentu a Rady… Tento překlep se objevuje i ve zvláštní části 
důvodové zprávy. 

2. zásadní připomínka 

K bodu 15 (§ 2 odst. 2 písm. d), e): 

Je nutno vyjasnit, proč se v návrhu ponechávají definice „uvedení 
na trh“ a „zplnomocněný zástupce“ (dnešní § 2 odst. 2 písm. g) a 
j), § 2 odst. 2 písm. d) a e) ve znění návrhu). Uvedené definice 
jsou rovněž dosud vykazovány jako implementační ke směrnici 
2010/30/EU, kterou nařízení EU zrušilo. Nařízení v čl. 2 upravuje 
vlastní definice „uvedení na trh“, „dodání na trh“, či 
zplnomocněného zástupce“. U pojmu zplnomocněný zástupce 
v navrhovaném písm. e) je navíc problematické jeho znění, které 
vztahuje povinnosti tohoto zástupce k zákonu, nicméně nově 
jsou tyto povinnosti upraveny nařízením EU, což by se v případě 
ponechání tohoto pojmu v zákoně muselo nějak do znění 
definice promítnout. 

Akceptováno jinak a vysvětleno. 

Definice uvedení na trh a zplnomocněný zástupce jsou širší, proto byly 
v zákoně ponechány pro potřeby směrnice 2009/125/ES o ekodesignu 
výrobků spojených se spotřebou energie.  

Původně byly navrženy definice k odstranění, protože jsou obsaženy 
v přímo účinném nařízení ke štítkování. S ohledem na připomínky 
vznesené z jiných připomínkových míst vztahující se ke způsobu 
transpozice předpisů EU a praktické vymahatelnosti požadavků zákona 
bez uvedení těchto definic, budou definice aktuálně § 2 odst. 2 písm. 
a), h) – j) zachovány.  

 

 

3. zásadní připomínka 

K bodu 18 (§ 2 odst. 2 písm. h): 

Akceptováno a vysvětleno. 

Definice energetické služby byla zrušena v § 2 odst. 2 písm. p) zákona 
o hospodaření energií. Zároveň však byla zapracována přímo do 
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Požadujeme vyjasnit, proč dochází ke zrušení definice smlouvy 
o energetických službách, když nařízení EU 2017/1369 tuto 
definici neobsahuje, a naopak zákonná úprava v § 2 odst. 2 
písm. p) je t. č. vykazována jako transpoziční k čl. 2 odst. 27 
směrnice 32012L0027. Pokud by mělo navíc dojít ke zrušení 
definice bez náhrady, pak by se toto mělo zrcadlit ve 
srovnávací tabulce ke směrnici 32012L0027. 

paragrafové části (§ 10e zákona o hospodaření energií). Tato změna 
bude reflektována do srovnávací tabulky. 

4. zásadní připomínka 

K bodu 19 (§ 2 odst. 2 písm. i): 

Byť je navrhované ustanovení v obdobné podobě, v jaké bylo 
obsaženo v zákoně doposud, není možné odkazovat tímto 
způsobem na směrnici 2014/24/EU (zrušovaná právní úprava 
odkazovala na rozhodnutí). Takový odkaz na úpravu směrnice by 
byl v rozporu s čl. 20a Metodických pokynů pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, neboť se nejedná o údaje technického 
charakteru ani o rozsáhlý text. Navíc čl. 2 odst. 1 bod 2 směrnice 
2014/24/EU zahrnuje mezi ústřední orgány státní správy také 
nástupnické subjekty, což ze samotné přílohy I směrnice, na 
kterou odkazuje návrh zákona, nevyplývá, a tudíž by se některé 
nově vzniklé subjekty do definice nevešly (např. Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost nebo Úřad pro dohled 
nad hospodařením politických stran a politických hnutí). Ústřední 
instituce by tedy měly být správně vypsány přímo v zákoně, 
potažmo v jeho příloze.  

Nad rámec výše uvedeného pak uvádíme, že dovětek „pokud jde 
o seznamy zadavatelů a veřejných zadavatelů“ pochází z názvu 
původního, již zrušeného, rozhodnutí Komise. 

Akceptováno. 

Definice byla upravena ve znění, viz materiál a platné znění. 

5. zásadní připomínka Vysvětleno. 
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K bodu 32 (§ 6 odst. 1): 

Nově se povinnost zajistit minimální účinnost užití energie váže 
na výrobny elektřiny, zdroje tepelné energie nebo jejich části, 
které stanoví prováděcí předpis. Zákonem je tedy povinnost 
uložena pouze vágně a její specifikace, včetně rozsahu subjektů, 
na které dopadne, má být upravena prováděcím předpisem, což 
nepovažujeme za ústavně zcela legitimní řešení, neboť 
povinnost by měla být, alespoň v základních obrysech, obsažena 
již v zákoně. 

Změna se netýká změny subjektů. Subjekty povinni plnit požadavky na 
účinnost jsou přesně stanoveny zákonem. Jsou jimi: stavebník nebo 
vlastník výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné energie. Návrh zákona 
konkretizuje, v jakých případech bude muset povinnost naplnit. Podle 
současného znění je to vždy, kdy dochází ke změně stavby podle 
stavebního zákona. Nově prováděcí předpis, vyhláška č. 441/2012 Sb., 
bude stanovovat, pouze případy změny technologických celků, kdy je 
možné účinnost ovlivnit. Jedná se o technickou novelu, kdy bude 
sestavena pracovní skupina, v níž budou zastoupeni i zástupci 
dotčených subjektů. Tato vyhláška již nyní obsahuje požadavky na 
účinnost, které budou aktualizovány. Vzhledem k tomu, že je účinnost 
ustanovení odložena, budou technické diskuse teprve zahájeny (posun 
v důsledku aktualizace EU legislativy). Dotčené subjekty jsou si změny 
a postupu vědomy. Nepovažujeme tento postup tudíž za nelegitimní. 

6. zásadní připomínka 

K bodu 57 (§ 7a odst. 1 písm. d): 

1. Ustanovení je měněno na základě výtek Evropské 
komise (viz řízení o porušení Smlouvy č. 2016/2131 
k provedení čl. 13 odst. 2 směrnice 2010/31/EU). 
Požadujeme do důvodové zprávy uvést, co se bude 
požadovat za případy, ve kterých bude „budova často 
navštěvována veřejností – předkladatel sice na str. 18 
důvodové zprávy určitý „návod“ uvádí, jedná se však 
pouze o příkladmý výčet, což může v praxi vyvolávat 
výkladové problémy. Budou sem například spadat 
restaurace, školy, hotely nebo jednotlivé obchody?  

2. Dále je nutno zmínit, že směrnice 2010/31/EU v čl. 13 
odst. 2 u budov, které nejsou užívány orgány veřejné 
moci, vztahuje povinnost vystavení certifikátu k 500 m2 

plochy, zatímco u budov užívaných orgány veřejné moci 
jde od 9. 7. 2015 o plochu 250 m2. Návrh tedy tím, že pro 
budovy neužívané orgány veřejné moci nestanoví test 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo upraveno, viz materiál. 
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v podobě podlahové plochy budovy, zpřísňuje uvedenou 
povinnost oproti požadavku směrnice a takové zpřísnění 
by mělo být odůvodněno v důvodové zprávě. 

7. zásadní připomínka 

K bodu 71 (§ 8 odst. 1): 

Současně platné povinnosti spojené s energetickými štítky se u 
§ 8 vypouští vzhledem k nařízení EU upravujícímu požadavky na 
štítkování. Pak není jasné, proč by výrobky spojené se spotřebou 
energie měl upravovat vedle přímo použitelného předpisu EU i 
„prováděcí právní předpis“. Dle vypořádání předchozího MPŘ k 
návrhu, které probíhalo v roce 2017 (str. 135-136), chtěl 
předkladatel použít prováděcí právní předpis ČR k transpozici 
směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se 
provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění 
spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných 
praček se sušičkou pro domácnost. Je však otázkou, 
zda vzhledem k vypuštění některých ustanovení zákona 
v návaznosti na nařízení EU by měla uvedená vyhláška 
dostatečný základ, aby splnila požadavky na ústavní konformitu. 
Důvodová zpráva k tomuto bodu navíc hovoří o tom, že výrobky, 
na které se vztahují požadavky označování energetickými štítky 
a další povinnosti, jsou stanoveny přímo použitelnými předpisy 
EU. Není zcela zřejmé, o jaké další přímo použitelné předpisy EU 
mimo nařízení 2017/1369 se má jednat, proto žádáme úpravu 
textu návrhu, nebo doplnění, resp. úpravu důvodové zprávy. 

Vysvětleno a akceptováno. 

Zmiňovaný prováděcí právní předpis, tj. vyhláška č. 337/2011 Sb., o 
energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou 
energie, je prováděcí právní předpis k transpozici směrnice Komise 
96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 
92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických 
štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost. Z tohoto 
důvodu je potřeba v zákoně zachovat odkaz na vyhlášku č. 337/2011 
Sb. V kontextu výše uvedeného byla upravena důvodová zpráva. 

 

8. zásadní připomínka 

K bodu 71 (§ 8 odst. 2): 

Ustanovení zakládá povinnost dodavatele dodávat energetický 
štítek a informační list v českém jazyce. Máme pochybnosti, zda 
je taková úprava možná, a to především vzhledem k tomu, že 

Vysvětleno 

Povinnost dodavatele dodávat energetický štítek a informační list 
v českém jazyce není v rozporu s povinností uvedenou v čl. 3 odst.1 
nařízení 2017/1369. Zároveň se nejedná o navýšení povinností pro 
dodavatele, jelikož tato povinnost je již obsažena v aktuálním znění 
zákona. Smyslem povinnosti je, aby součástí výrobku byl energetický 
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nařízení 2017/1369 takovou možnost vůbec neupravuje a 
naopak stanoví v čl. 7, že členské státy jsou povinny neztěžovat 
uvádění výrobků, které jsou v souladu s nařízením EU, na trh 
nebo do provozu. Za účelem srozumitelnosti těchto dokumentů 
orgánům dozoru je dle našeho názoru nařízením zřizována 
databáze výrobků, která má dle přílohy I, části 4 písm. b) nařízení 
EU funkci generování jazykových verzí informačních listů 
v úředních jazycích Unie. 

štítek a informační list v českém jazyce, což následně umožní 
obchodníkům splnit povinnost a to vystavit štítek viditelným způsobem 
a poskytnout zákazníkům informační list výrobku. Dle § 11 odst. 1 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů, musí prodávající zajistit, aby písemné informace typu 
informačního listu byly poskytnuty v českém jazyce. Z tohoto důvodu by 
nebylo účelné, aby byl výrobek opatřen informačním listem v jiném 
jazyce než českém a bylo tak nutné o českou verzi žádat dodavatele, 
příp. ji stahovat z databáze výrobků. Navíc je nutné poznamenat, že 
databáze výrobků bude spuštěna až k 1. 1. 2019 a informace o 
výrobcích do ní budou následně vkládány, tzn. dostupnost 
informačních listů v databázi bude zajištěna až v pozdějším časovém 
horizontu.   

 

9. zásadní připomínka 

K bodu 72 a 73 (§ 8a odst. 1 a odst. 2 písm. a)): 

1. Odkaz na přímo použitelné předpisy EU v odst. 1 
požadujeme upravit následovně: „…stanoví přímo 
použitelné předpisy Unie upravující požadavky na 
ekodesign23)“. Úprava ekodesignu je na rovni EU 
prováděna více nařízeními EU, proto by měl být použit 
plurál, taktéž je již v zákoně zavedena zkratka „Unie“. 
V kontextu této změny by pak měla být provedena 
úprava zbytku textu návrhu v místech, kde se hovoří o 
přímo použitelném předpisu Unie upravujícím požadavky 
na ekodesign (navrhované § 8a, § 12a odst. 2 písm. d) a 
e), § 13a odst. 1, § 13c odst. 2).  

2. Dále není zřejmé, k jakému prováděcímu právnímu 
předpisu se ustanovení odst. 1 a odst. 2 písm. a) 
vztahuje. Zřejmě má jít o vyhlášku č. 337/2011 Sb., o 
energetickém štítkování a ekodesignu výrobků 

Akceptováno 

Úprava ekodesignu je prováděna více nařízeními EU, proto je na místě 
použít množné číslo. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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spojených se spotřebou energie, nicméně ani důvodová 
zpráva ani text zákona na tuto vyhlášku neodkazují. 
Žádáme tedy o objasnění, o jaký prováděcí předpis se 
má jednat, případně doplnit odkaz na poznámku 
pod čarou.  

3. Také žádáme o sdělení, u jakých výrobků vůbec přichází 
v úvahu to, že nebudou uvedeny v přímo použitelném 
předpisu EU, ale bude se na ně vztahovat vnitrostátní 
(zřejmě transpoziční) předpis z oblasti ekodesignu? 
Pokud jsou totiž všechny tyto výrobky upraveny na úrovni 
nařízení EU, postrádá odkaz na prováděcí právní předpis 
ČR, které obsahuje pouze seznam výrobků (navíc podle 
důvodové zprávy ne vždy aktuální) uvedených 
v příslušných nařízeních EU, smysl. 

K prováděcímu právnímu předpisu uvedenému v § 8a odst. 1 a odst. 2 
písm. a) byl doplněn odkaz na vyhlášku č. 337/2011 Sb., o 
energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou 
energie. 

Vysvětleno 

Zmiňovaný prováděcí právní předpis, tj. vyhláška 337/2011, je 
transpoziční právní předpis ke směrnici EP a Rady 2009/125/ES ze 
dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na 
ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. Vyhláška č. 
337/2011 tedy specifikuje např. požadavky na ekodesign, označování 
CE, ES prohlášení o shodě; z tohoto důvodu je nutné odkaz na ni v 
zákoně zachovat. 

10. zásadní připomínka 

K bodu 74 a 75 (§ 8a odst. 3 písm. e), § 8a odst. 5): 

Slova „přímo použitelný předpis…“ jsou v nesprávném tvaru. 
S ohledem na naši připomínku k označování nařízení EU 
z oblasti ekodesignu výše by správně mělo být uvedeno u § 8a 
odst. 3 písm. e): „přímo použitelných předpisů Unie 
upravujících…“ a u § 8a odst. 5: „přímo použitelnými předpisy 
Unie upravujícími…“. 

Akceptováno. 

11. zásadní připomínka 

K bodu 76 (§ 9 návrhu): 

1. Ustanovení § 9 odst. 1 je mj. transpoziční vůči čl. 8 odst. 
4 směrnice 2012/27/ES. Povinnost zpracovat 
energetický audit podle tohoto ustanovení směrnice se 
vztahuje pouze k podnikům, které nejsou malými a 
středními podniky. Směrnice tedy pracuje s termínem 

Vysvětleno. 

Předkladatel si je vědom zúžení povinnosti oproti aktuálnímu znění. 
Nedomníváme se však, že ČR nenaplňuje touto úpravou cíl směrnice, 
která zdůrazňuje nákladovou efektivitu zpracovaných energetických 
auditů. Úpravy byly diskutovány v pracovní skupině a závěry porovnány 
se studií zadanou EK s názvem A Study on „Energy Efficiency in 
Enterprises: Energy Audits and Energy Management Systems Report 
on the fulfilment of obligations upon large enterprises, the 
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malý a střední podnikatel ve smyslu výše uvedeného 
doporučení Komise 2003/361/ES (čl. 2 odst. 26 
směrnice). Návrh ovšem obsahuje vlastní vymezení 
okruhu osob, na které se povinnost nevztahuje, opisem 
(zde máme také pochybnosti o požadavku na 25 % a 
vyšší účast na ovládání podniku, když to, zda podnik je 
nebo není nezávislým, samo o sobě podle doporučení 
Komise 2003/361/ES neznamená, že spadá do 
kategorie SME, pouze to má vliv na následné 
započítávání zaměstnanců nebo částek ročního obratu a 
bilanční sumy rozvahy do celkového hodnocení podniku 
– zřejmě se zde jedná o definici SME ze zákona 
č. 47/2002 Sb., který odkazuje na již neplatné nařízení 
EU č. 70/2001), přičemž z důvodové zprávy vyplývá, že 
prováděcím předpisem má být tato povinnost upravena 
tak, aby se základní parametry (partnerské a spojenecké 
vztahy) důležité pro posouzení vzniku  povinnosti 
vtahovaly pouze na území ČR. Ve svém důsledku tak 
bude povinnost dopadat na menší počet subjektů, než 
na jaký by dopadala, pokud by byl přesně transponován 
text směrnice, který povinnost váže k podnikům 
nespadajícím do kategorie malých a středních podniků, 
tedy včetně vazeb na nadnárodní úrovni. 
Nadto jsou předkladatelem v dalších odstavcích 
ustanovení umožňovány odchylky od režimu směrnice, 
kdy se audit např. nevztahuje na organizační složky státu 
nebo některá energetická hospodářství s určitou 
spotřebou energie. Chápeme snahu o snížení 
administrativní zátěže subjektů, avšak obáváme se, že 
taková úprava bude v rozporu s ustanoveními směrnice. 

2. Dále požadujeme vysvětlit, zda je řádně transponován 
požadavek čl. 8 odst. 6 směrnice 2012/27/ES, dle 
kterého jsou od požadavků čl. 4 směrnice osvobozeny 
podniky, které zavádějí systém hospodaření s energií 
nebo systém environmentálního řízení certifikovaný 

encouragement of small- and medium-sized companies and on good-
practice“. Nový návrh stanovení, kdo je „velkým“ podnikatelem se neliší 
od přístupu jiných členských států.  
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nezávislým orgánem podle příslušných evropských či 
mezinárodních norem, pokud je zajištěno, že příslušný 
systém řízení zahrnuje energetický audit na základě 
minimálních kritérií založených na zásadách 
stanovených v příloze VI. Kurzívou uvedené části čl. 8 
odst. 6 směrnice v § 9 odst. 5 návrhu nenalézáme. 

3. V odst. 7 se co do obsahu a způsobu provedení 
energetického auditu odkazuje na českou technickou 
normu formou výlučného odkazu (čl. 45a odst. 2 LPV). 
Žádáme proto o uvedení způsobu, jakým bude tato 
norma zpřístupněna veřejnosti. Upozorňujeme rovněž na 
požadavky čl. 45a LPV, které preferují tzv. indikativní 
odkaz. 

 

 

 

Akceptováno jinak. 

Znění věty v odst. 7 odkazující na obsah a způsob provedení 
energetického auditu bylo upraveno následovně: 

"Obsah a způsob provedení energetického auditu se provádí v souladu 
s českou technickou normou upravující zásady provádění 
energetických auditů, požadavky na běžné procesy během 
energetických auditů a výstupy energetických auditů24)." 

12. zásadní připomínka 

K bodu 86 (§ 10 odst. 3):  

V předmětném ustanovení není zohledněno, že na základě 
spolupráce při poskytování informací z evidence trestů mezi 
členskými státy EU, která byla provedena do zákona č. 269/1994 
Sb., o Rejstříku trestů, může český rejstřík trestů – na základě 
žádosti oprávněné osoby – poskytovat přímým dožádáním 
seznam odsouzení z evidence trestů jiného členského státu. Je 
proto vhodné doplnit znění, které vyhoví možnosti osoby obstarat 
si potvrzení přímo v ČR bez nutnosti cestovat do jiného 
členského státu, např.: Cizinec, který je nebo byl státním 
občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo 
měl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může 
místo dokladu o bezúhonnosti vydaného příslušným orgánem 
jiného členského státu Evropské unie doložit bezúhonnost 
výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které 
jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské 
unie, a to s odkazem na zákon č. 269/1994 Sb. Pro inspiraci viz 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo upraveno ve znění požadavků dalších připomínkových 
subjektů. 
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např. obdobná ustanovení v § 5 zákona č. 247/2014 Sb., či § 85e 
odst. 4 zákona č. 49/1997 Sb. 

Nadto je nutno uvést, že šestá věta („Tyto doklady nesmí být 
starší…“) je zřejmě redundantní vzhledem k větě sedmé („Výpis 
z rejstříku a další doklady…“). 

13. zásadní připomínka 

K bodu 108 (§ 12a):  

Ustanovení obsahuje mj. sankce v návaznosti na požadavky 
kladené na obchodníky a dodavatele nařízením EU 2017/1369. 
Čl. 3 odst. 4 nařízení ukládá dodavateli povinnost žádat 
zákazníka o výslovný souhlas s každou změnou, která má být na 
daném výrobku provedena prostřednictvím aktualizací. Žádáme 
předkladatele o objasnění, kde je k této povinnosti zakotvena 
adekvátní sankce. 

Vysvětleno. 

Povinnost dodavatele dle čl. 3 odst. 4 nařízení nastává při následném 
používání výrobku spotřebitelem, a tudíž se jedná o spotřebitelský 
vztah mezi spotřebitelem a dodavatelem. Předmětem posuzování by 
bylo, zda došlo ke zhoršení parametrů výrobku oproti parametrům 
uvedeným na štítku a zda k tomuto zhoršení došlo aktualizací, ke které 
spotřebitel nedal souhlas. Z tohoto důvodu by případné sankce byly 
záležitostí soudního nebo mimosoudního řešení spotřebitelského 
sporu. 

14. zásadní připomínka 

K bodu 132 a 137 (§ 13a odst. 1 či § 13c odst. 2): 

V případě těchto ustanovení návrhu se objevuje výraz „přímo 
použitelný předpis upravující požadavky na ekodesign výrobků 
spojených se spotřebou energie“, který neodpovídá zavedenému 
označování tohoto předpisu EU v § 8a, kde se hovoří o „přímo 
použitelném předpisu Unie upravujícím požadavky na 
ekodesign“, a tak ani není zřejmé, zda měl předkladatel na mysli 
vždy stejná nařízení EU. Označování by mělo být sjednoceno. 

Akceptováno. 

V zákoně byl výraz sjednocen a navíc použito množné číslo vhledem k 
předchozí připomínce. Výraz zní „přímo použitelné předpisy Unie 
upravující požadavky na ekodesign“ 

1. doporučující připomínka 

Obecně k prováděcím předpisům:  

Akceptováno jinak. 

Důvodová zpráva je doplněna o výčet předpisů, které budou 
novelizovány ve vazbě na změnu zákona. 
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Návrh na mnoha místech obsahuje zmocnění k vydání 
prováděcích předpisů. Není na první pohled úplně jasné, jaké 
podzákonné předpisy budou na základě zákona přijaty, a jaké 
stávající předpisy budou pozměněny novelami. V této souvislosti 
předkladatele pouze upozorňujeme na čl. 10 odst. 5 LPV, který 
pro předložení návrhu vládě po proběhnuvším meziresortním 
připomínkovém řízení požaduje již také teze prováděcích 
předpisů, které mají nabýt účinnosti ve stejnou dobu jako zákon. 

K bodu 76 (§ 9 odst. 9 písm. b) návrhu): 

Zřejmě má být odkázáno na odst. 8 písm. a) bod 2., nikoliv na 
odstavec 7 písm. a) bod 2. 

 

2. doporučující připomínka 

K bodu 86 (§ 10 odst. 6 písm. c)):  

Odkaz na odstavec 2 písm. b) bod 1 měl zřejmě směřovat na bod 
3 (určená osoba). 

Akceptováno. 

Znění bylo upraveno dle připomínky, viz materiál. 

3. doporučující připomínka 

K Čl. III (zrušovací ustanovení): 

Doporučujeme vypustit dovětek „ve znění nařízení vlády č. 
428/2006 Sb.“, neboť toto nařízení se zrušuje vzápětí dalším 
bodem ustanovení. 

Akceptováno. 

Znění bylo upraveno dle připomínky, viz materiál. 

4. doporučující připomínka 

K důvodové zprávě (část G, str. 8): 

Akceptováno. 

Byla provedena úprava dle připomínky, viz důvodová zpráva. 
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Upozorňujeme předkladatele na překlep ve vytučněném odstavci 
zavádějícím zkratku SEI. 

 

5. doporučující připomínka 

K důvodové zprávě (zvláštní část): 

Doporučujeme provést revizi označených ustanovení, ke kterým 
se zvláštní část vyjadřuje. Např. na straně 18 je nadepsán text 
věnující se zřejmě bodu 57 jako „K bodu 58“. Bodu 58 se ale už 
důvodová zpráva věnuje na str. 15. Dále třeba na straně 25 je 
samostatný odstavec k bodu 72, který již byl zahrnut do výčtu na 
str. 21. 

Akceptováno. 

Zvláštní část důvodové zprávy byla upravena tak, aby odpovídala 
předkládanému materiálu. 

Úřad vlády ČR – 
VÚV 

1. zásadní připomínka 

Požadujeme do sankčních ustanovení návrhu zákona 
zapracovat sankci za porušení nové povinnosti uvedené v § 7a 
odst. 2 písm. e) a § 7a odst. 3 písm. d) „uchovávat grafickou část 
průkazu po dobu 3 let“. 

Akceptováno.  

Byl doplněn další novelizační bod dle připomínky, viz materiál. 

1. doporučující připomínka 

 

K § 2 odst. 1 písm. w)  

Doporučujeme nahradit slovní spojení „by měla být“ slovem „je“.  

 

Podmiňovací způsob užitý v tomto případě by mohl vést 
k nejednoznačným výkladům.  

Vysvětleno. 

Definice obsažena ve stávající směrnici o energetické náročnosti budov 
je formulována v podmiňovacím způsobu, tzn. úprava směřuje 
k zpřesnění transpozice. Zároveň dochází k souladu mezi zákonem a 
prováděcím právním předpisem, vyhláškou č. 78/2013 Sb., o 
energetické náročnosti budov. Je potřebné si uvědomit, že kromě 
definice jsou následně stanoveny konkrétní technické požadavky na 
tyto budovy, které je možné dosáhnout i bez využití OZE. Tento stav je 
v současné chvíli řešen v rámci novely výše uvedené vyhlášky 
zpřísněním parametrů na NZEB. 
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S ohledem k bodu 3 směrnice EU 2010/31/EU, má snížení 
spotřeby energie a využívání energie z obnovitelných zdrojů v 
sektoru budov představovat důležité opatření nutné ke snižování 
energetické závislostí EU a emisí skleníkových plynů. Spolu se 
zvýšeným využíváním energie z obnovitelných zdrojů by opatření 
přijatá za účelem snížení spotřeby energie v EU umožnila EU 
dodržení závazku splnění Kjótského protokolu k Rámcové 
úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, 
dlouhodobého závazku zachovat nárůst globální teploty pod 2 °C 
i závazku snížit do roku 2020 celkové emise skleníkových plynů 
alespoň o 20 % ve srovnání s hodnotami z roku 1990 a v případě 
mezinárodní dohody o 30 %. Celá směrnice je koncipovaná tak, 
že je prosazován závazek EU rozvíjet energii z obnovitelných 
zdrojů.  

 

 Tato změna formulace nejen že odstraní problém 
s nejednoznačným výkladem (viz dále např. dřívější společné 
stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické 
inspekce ze dne 17. července 2017), ale bude rovněž zcela 
v intencích záměru přijaté směrnice. 

2. doporučující připomínka 

K § 7a odst. 1 písm. d)  

Slovní spojení „budova, která je často navštěvovaná veřejností“ 
je poměrně neurčité slovní označení. Doporučujeme přímo 
do návrhu zákona specifikovat, jaké budovy se řadí k často 
navštěvovaným veřejností, a to demonstrativním výčtem 
uvedeným přímo v návrhu zákona. 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo upraveno, viz materiál. 
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3. doporučující připomínka 

K § 9  

V ustanovení není používána jednotná terminologie, byť se jedná 
obsahově o stejné pojmosloví. V § 9 odst. 2 je uvedeno slovní 
spojení „průměrné roční nakládání s energií“, v § 9 odst. 3 je 
uvedeno slovní spojení „hodnota průměrné roční spotřeby 
energie energetického hospodářství“, v § 9 odst. 8 je uvedeno 
slovní spojení „data o nakládání s energií“. Považujeme za velmi 
vhodné terminologii sjednotit, a to užitím např. jednotného 
termínu „spotřeba energie“. 

Vysvětleno. 

Termínu „nakládání s energií“ byl použit záměrně, aby povinnost 
dopadla na podnikatele, kteří nejenom energii spotřebovávají, ale řeší 
přenos a distribuci. Právě v těchto oblastech existuje potenciál úspory 
energie.  

Norma, na kterou se odkazuje § 9 zákona, pracuje s následujícími 
termíny: 

SPOTŘEBA ENERGIE 

množství využité energie 

UŽITÍ ENERGIE 

způsob nebo druh využití energie 

PŘÍKLAD Větrání, osvětlení, topení, chlazení, přeprava, procesy, 
výrobní linky. 

Naopak u subjektů veřejné správy je z důvodu zjednodušení 
identifikace, zda se jich povinnost týká, použit pojem spotřeba energie. 
U podnikatelů naopak bylo cílem obsáhnout i podnikatele, kteří 
s energií nakládají ve smyslu definice zákona. Příslušné ustanovení 
tuto skutečnost reflektuje. 

Moravskoslezský 
kraj 

1. zásadní připomínka 

Čl. I, bod 3 - § 2 odst. 1 písm. d) ve vztahu k bodu 76 - § 9 
odst. 3 (a § 9 odst. 7) 

Požadujeme upravit ustanovení § 9 odst. 3, případně definici v § 
2 odst. 1 písm. d) tak, aby bylo jednoznačné, které subjekty mají 
povinnost zpracovávat energetický audit. 

Vysvětleno. 

Ustanovení bylo formulováno tak (povinnost pouze na en. hospodářství 
vlastněné), aby došlo k eliminaci stávajícího stavu, kdy je povinnost 
stanovena na vlastněné a užívané, a dochází tak k situaci, kdy 
povinnost by měl naplnit nadřízený orgán (kraj) a zároveň i podřízený 
(příspěvkové organizace). Použitím pouze termínu „vlastněné“ ve 
vazbě na nové zpřesnění, kdo je velkým podnikatelem (dochází 
k vyloučení státní a veřejné správy z tohoto termínu) je v důsledku 
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Odůvodnění: 

Dle současné právní úpravy byla povinnost zpracovávat 
energetický audit např. pro příspěvkové organizace kraje dána 
hodnotou celkové spotřeby energie, jež byla součtem za všechny 
budovy a energetická hospodářství příslušné příspěvkové 
organizace a týkala se pouze jednotlivých budov nebo 
jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu 
energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok. Z nové definice 
energetického hospodářství dle § 2 odst. písm. d) a povinnosti 
stanovené v § 9 odst. 3 navrhovaného znění zákona není zřejmé, 
zda se za energetické hospodářství považuje celá příspěvková 
organizace a má více ucelených částí energetického 
hospodářství nebo může mít jedna organizace energetických 
hospodářství více. Toto je důležité pro povinnost zpracovávat 
energetický audit  - zda se hodnota 500 MWh vztahuje na celou 
příspěvkovou organizaci nebo na její jednotlivá energetická 
hospodářství. 

 

povinnost stanovena nadřízenému orgánu (kraji). Ten tuto povinnost 
naplňuje na jím vlastněném energetickém hospodářství, kterým je 
zjednodušeně řečeno veškerý majetek kraje. Aby nedocházelo 
k nejasnostem, bude po přijetí zákona zveřejněno stanovisko k aplikaci 
nových ustanovení. 

2. zásadní připomínka 

Čl. I, bod 76 - § 9 odst. 5 

 

Navrhujeme nahradit text „hospodaření s energií podle české 
harmonizované normy upravující systém managementu 
hospodaření s energií“ textem „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“. 

 

Vysvětleno. 

V praxi se ukázalo, že kombinace energetického auditu se zavedeným 
a certifikovaným systémem environmentálního managementu je těžce 
uchopitelná a proveditelná. V důsledku toho dochází pouze 
k částečnému naplnění cíle tohoto nástroje směřujícího ke snížení 
konečné spotřeby energie dle směrnice o energetické účinnosti. Aby 
však bylo zamezeno zmaření již provedených investic do tohoto 
způsobu plnění povinnosti, je formulováno v návrhu přechodné 
ustanovení, které zajišťuje platnost realizovaného opatření. 
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Odůvodnění: 

Dle současné právní úpravy je možno povinnost zpracovat 
energetický audit nahradit zavedením 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. V návrhu zákona není uvedena možnost 
nahrazení zpracování en. auditu zavedením systému 
environmentálního managementu, což požadujeme doplnit. 

 

3. zásadní připomínka 

Čl. I, bod 76 - § 9 odst. 8 písm. b) 

Hodnotu „50 000 MWh“ navrhujeme nahradit hodnotou „500 
MWh“. 

Odůvodnění: 

Dle našeho názoru se jedná o nesprávně uvedenou hodnotu, 
pokud vycházíme ze znění § 9 odst. 3, ve kterém je uvedena 
hodnota 500 MWh. 

 

Vysvětleno. 

Výše hodnoty nakládání s energií byla stanovena na základě znalostí 
spotřeb některých krajů i soukromého sektoru. Toto ustanovení bylo 
doplněno v rámci MPŔ v roce 2017, kdy bylo argumentováno, že 
v případě rozsáhlých energetických hospodářství není možné do 
jednoho roku energetický audit zpracovat. Cílem nebylo umožnit 
„odklad“ všem dotčeným subjektům, ale takovým, u kterých by 
zpracování energetického auditu do jednoho roku znamenalo 
neúnosnou časovou, organizační a finanční zátěž a ani by tuto povinnost 
nebyly tyto organizace schopny splnit. Proto bylo navrženo a 
zapracováno prodloužení lhůty u velkých energetických hospodářství na 
pět let od nabytí účinnosti zákona. 

 

4. zásadní připomínka 

Čl. II, Přechodná ustanovení, bod 3 

Akceptováno. 

Přechodné ustanovení bylo upraveno dle připomínky, viz materiál. 
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Toto ustanovení zní: „Energetický audit zpracovaný podle 
zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, zůstává v platnosti i po dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona.“  

Tečku na konci věty navrhujeme nahradit čárkou a vložit text 
„nejdéle však do 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

Odůvodnění: 

Dle § 9 odst. 6 návrhu zákona platí energetický audit nejdéle 10 
let, dle přechodných ustanovení není zřejmé, zda toto časové 
omezení platí také pro energetické audity zpracované před 
nabytím účinnosti novely např. kraji či jejich příspěvkovými 
organizacemi, pro které nebyla v dosavadní právní úpravě dána 
povinnost znovuzpracování energ. auditů po určité době, a proto 
doporučujeme tuto úpravu. 

1. doporučující připomínka 

Čl. I, bod 26 – vypuštění stávajícího písmene f) v § 5 odst. 4 

Není zřejmé, proč v Hlavě III Státní program na podporu úspor 
energie v § 5 odst. 4 dochází k vypuštění stávajícího písmene f), 
které zní:  

 

rozvoj energetického využití komunálních odpadů1b“. 

 

Odůvodnění: 

V aktuálním znění zákona se uvádí, že k uskutečnění Státního 
programu na podporu úspor energie mohou být poskytovány 

Vysvětleno. 

Program EFEKT je vnímán jako podpůrný nástroj k naplňování závazků 
ČR podle článku 7 směrnice o energetické náročnosti budov. Článek 7 
se zaměřuje na snižování spotřeby u konečného zákazníka, tzn. na 
stranu spotřebitele nikoli na stranu výroby. Z tohoto důvodu byla v roce 
2017 upravena programová dokumentace pro aktuální programové 
období programu. 
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dotace, a to právě i na výše uvedený bod. Je zřejmé, že 
s ohledem na právní úpravu emisních povolenek není možno 
podporovat přímo „velkou energetiku“, ale mohou být dotačně 
podpořeny linky na výrobu paliva či bioplynové stanice. 
V důvodové zprávě ani v RIA není o této změně ani zmínka. 
Navíc, potřeba změny zákona 406/2000 Sb. se týká primárně 
energetického auditu. 

 

Olomoucký kraj 1. zásadní připomínka 

k bodu 76 návrhu - § 9 odst. 5: 

Navrhujeme v § 9 odst. 5 vypustit text: „jehož rozsah odpovídá 
rozsahu energetického auditu“. 

Pro kraje, města, obce a jejich příspěvkové organizace se tímto 
textem zásadním způsobem mění postoj zákona k plnění 
povinnosti zpracovat energetický audit (dále jen „EA“) na 
vlastněnou nebo užívanou budovu nebo energetické 
hospodářství dle § 9 zákona. Předkladatel návrhu zákona 
v odstavci 5 předmětného paragrafu správně ponechal možnost 
pro subjekty dle odstavce 1 až 3 nahradit klasické zpracování EA 
zavedeným a akreditovanou osobou certifikovaným systémem 
hospodaření s energií podle české harmonizované normy 
upravující systém managementu hospodaření s energií. 
Navrhovaný text  „jehož rozsah odpovídá rozsahu 
energetického auditu“  je nadbytečný. 

Zavedením systému energetického managementu podle 
mezinárodně uznávané normy ISO 50001, doplněného certifikací 
systému podle normy ISO 50001, je dostatečnou zárukou, že 
v rámci systému energetického managementu  probíhá 
systematický postup za účelem získávání dostatečných znalostí 
o stávajícím nakládání s energií  

Vysvětleno. 

V rámci pracovní skupiny k návrhu předloženého zákona proběhla 
diskuse, zda je nutná specifikace rozsahu energetického managementu 
ve vazbě na rozsah energetického auditu. Ze strany zástupce 
certifikační společnosti bylo potvrzeno, že pokud není explicitně 
stanoveno, nemusí systém energetického managementu pokrývat celé 
energetické hospodářství. Z důvodu, aby byla zachována věcná 
podstata transponovaného ustanovení, je potřebné tuto specifikaci 
rozsahu zavedení systému energetického managementu uvést. 
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v energetickém hospodářství a analýza energetického 
hospodářství, na základě nichž lze identifikovat a kvantifikovat 
možnosti nákladově efektivní úspory energie, jak o tom hovoří 
nově uvedená definice energetického auditu dle § 2 odst.1 písm. 
n) zákona. 

Na základě výše uvedeného se domníváme, že  zavedení 
systému energetického managementu podle normy ISO 50001 a 
jeho trvalé provádění je mnohem užitečnější pro samotný proces 
hospodaření s energií a vnímání této problematiky osobami, 
které s energiemi hospodaří, než formální splnění povinnosti 
zpracováním EA v papírové podobě ve struktuře dané podle 
prováděcího předpisu, které budou bez využití po dobu jejich 
desetileté platnosti. 

 

Ústecký kraj 1. zásadní připomínka 

K č. I. bod 5 (§ 2 odst. 1 písm. n)) 

Požadujeme doplnění úpravy definice dle ust. § 2 odst. 1 písm. l) 
takto: „l) jmenovitým příkonem chladicím výkonem 
klimatizačního systému jmenovitý elektrický příkon pohonu 
zdroje chladu udaný výrobcem“. 

V souvislosti s tím navrhujeme tento bod vložit a všechny 
následující posunout a odpovídajícím způsobem přečíslovat. 

Odůvodnění: 

Jedná se o fyzikální nesmysl, který vede často k významným 
omylům nejen auditorských firem a nutí provozovatele ke 
kontrolám, které nejsou potřeba. 

Vysvětleno. 

V minulosti byla tato definice nastavena tak, aby se následně 
stanovená povinnost týkala požadované skupiny subjektů. 
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2. zásadní připomínka 

K č. I. bod 34 (§ 6a odst. 1) 

Požadujeme upřesnění, zda skutečnost, že v návrhu nejsou 
uvedeny „technologické“ kotle je záměrem předkladatele a 
upřesnění zda budou případy technologických kotlů využívaných 
byť z části pro vytápění do této povinnosti spadat (např. v 
důvodové zprávě). 

Odůvodnění: 

Technologické kotle také často slouží k vytápění budov. 

Vysvětleno. 

Nově upravená povinnost je transpozicí směrnice 2010/31/EU o 
energetické náročnosti budov. Předmětem kontroly budou všechny 
provozované kotle, které plně nebo částečně slouží k vytápění budov. 
Tedy i kotle pro výrobu technologického tepla, pokud se částečně 
využívá i pro vytápění budov. 

3. zásadní připomínka 

15. K č. I. bod 78 (§ 9a odst. 1 písm. a)) 

Požadujeme tento bod vypustit a písm. a) nerušit. 

Odůvodnění: 

Zpracovatelé PENB jsou z převážné většiny projektanti 
pozemních staveb, kteří o technických systémech nemají 
dostatečné povědomí. Zrušením EP pro tyto účely (povinnost 
byla u zdrojů nad 200 kW) sice dojde ke snížení finanční a 
administrativní zátěže při pořizování PENB, kvalita PENB však 
půjde významně dolů. Dále je zde rozpor se zákonem č. 
201/2012 Sb., který se v § 16 odst. 1 odvolává na EP, který byl 
doposud zpracováván právě podle § 9a odst. 1 písm. a) nebo § 
9a odst. 2 písm. a). 

Vysvětleno. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu si je vědomo požadavků ustanovení § 
16 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší týkající se odpojování od soustav 
zásobování tepelnou energií a nutnosti řešit tuto problematiku 
koncepčně. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve světle připomínek 
jiných připomínkových míst navrhuje úpravu § 9a odst. 2 zákona 
v následujícím znění:  

(2) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že 
společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v 
bytovém spoluvlastnictví nebo jiné osoby odpovědné za správu 
domu, nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství může na 
základě vlastního rozhodnutí zajistit energetický posudek také pro 

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 
alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo 
při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným 
výkonem nižším než 200 kW,  

a) posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy 
zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není 
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stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním 
předpisem34). 

34) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Tato úprava umožní kontinuitu stávající praxe, kdy se zákon o ochraně 
ovzduší využívá nástroje zákona o hospodaření energií. Zároveň tím 
dojde k odstranění legislativních a věcných nedostatků stávajícího 
stavu a formulace konkrétního typu posudků zaměřeného výlučně na 
posuzování požadavků plynoucích ze zákona o ochraně ovzduší, který 
bude navržen v rámci novely vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém 
auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů. 

Zároveň je nutné upozornit, že v současné době je připravován věcný 
podklad pro novelu vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 
budov, ve znění pozdějších přepisů, v rámci které by mělo dojít ke 
zpřesnění postupu při posuzování alternativních systému dodávek 
energie. 

4. zásadní připomínka 

K č. I. bod 81 (§ 9a odst. 2 písm. a)) 

Požadujeme tento bod vypustit a písm. a) nerušit. 

Odůvodnění: 

Zpracovatelé PENB jsou z převážné většiny projektanti 
pozemních staveb, kteří o technických systémech nemají 
dostatečné povědomí. Zrušením EP pro tyto účely (povinnost 
byla u zdrojů nad 200 kW) sice dojde ke snížení finanční a 
administrativní zátěže při pořizování PENB, kvalita PENB však 
půjde významně dolů. Dále je zde rozpor se zákonem č. 
201/2012 Sb., který se v § 16 odst. 1 odvolává na EP, který byl 

Vysvětleno viz výše. 

Vypořádání bylo provedeno s ohledem na připomínky dalších 
připomínkových míst. 
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doposud zpracováván právě podle § 9a odst. 1 písm. a) nebo § 
9a odst. 2 písm. a). 

 1. doporučující připomínka 

K č. I. bod 6 (§ 2 odst. 1 písm. n)) 

Navrhujeme nově vkládaný text ustanovení upravit takto: „n) 
energetickým auditem systematický postup za účelem získávání 
dostatečných znalostí o stávajícím profilu nakládání s energií v 
energetickém hospodářství a analýza energetického 
hospodářství, na základě nichž lze identifikovat a kvantifikovat 
možnosti nákladově efektivní úspory energie, jehož výstupem je 
písemná zpráva,“. 

 

Odůvodnění: 

Ve směrnici o energetické náročnosti je uvedeno slovo „profilu“. 

 

Vysvětleno. 

Doplnění slova profil by mohlo způsobit výkladovou nejasnost, co je 
myšleno slovem „profil“. Z tohoto důvodu je vhodné zachovat definici 
v předloženém znění. 

2. doporučující připomínka 

K č. I. bod 11 (§ 2 odst. 1 písm. x)) 

Navrhujeme nově vkládaný text ustanovení upravit takto: „x) 
obálkou ucelené části budovy soubor všech teplosměnných 
konstrukcí na hranici ucelené části budovy, které jsou vystaveny 
přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, 
vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední 
nevytápěné budově, sousední budově vytápěné na rozdílnou 
nižší vnitřní návrhovou teplotu nebo sousední zóně budovy 

Akceptováno jinak. 

Definice bude upraveno do následujícího znění: obálkou ucelené 
části budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na hranici 
ucelené části budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, 
jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v 
přilehlém nevytápěném prostoru nebo sousední budově nebo 
sousední zóně budovy nespadající do ucelené části budovy. 

Definice obálky budovy bude uvedena v následujícím znění: 
obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na 
systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému 
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nespadající do ucelené části budovy, vytápěné na rozdílnou 
nižší vnitřní návrhovou teplotu,“. 

Odůvodnění: 

Vyšší vnitřní návrhová teplota mimo hodnocenou ucelenou část 
budovy představuje pro hodnocenou ucelenou část budovy 
tepelné zisky nebo tepelné zátěže a v energetických bilancích 
bude jistě nezanedbatelná. Totéž platí pro definici obálky 
budovy, viz § 2 odst. 1 písmeno t). Dále je zde vazba na § 2 
odst. 1 písmeno z), kde figuruje i chlazení. 

prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní 
vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru nebo sousední 
budově. 

3. doporučující připomínka 

K č. I. před bodem 12 (§ 2 odst. 1 písm. y)) 

Navrhujeme zvážit úpravu textu předmětného ustanovení, ve 
vazbě na právní nejistotu při určování povinností podle této 
definice. Výsledkem je možné podstatnou rekonstrukci zcela 
zrušit nebo definovat % měněné plochy obálky budovy. Vnitřní 
úpravy nemající zásadní vliv na energetickou náročnost budovy 
není potřeba zahrnovat. Měněná technická zařízení většinou 
nemají takovou hodnotu, aby přesáhla 50 % investičních nákladů 
na novou srovnatelnou stavbu. 

Odůvodnění: 

Skutečně lze provést poměrně obtížně jednoznačnou kvantifikaci 
nákladů a z toho pramenící právní nejistota při určování 
povinností podle této definice. 

Vysvětleno. 

Jedná se o transpozici požadavku směrnice 2012/27/EU. Z tohoto 
důvodu není možné definici jakkoli upravovat v rozporu se zněním 
směrnice respektive ji v zákoně neuvést. Tuto transpozici bylo potřebné 
provést s ohledem na ustanovení § 9a zákona o hospodaření energií. 

4. doporučující připomínka 

K č. I. bod 20 (§ 4 odst. 8 a 9) 

Vysvětleno. 

Vyhodnocení změn podmínek, na jejichž základě byla územní 
energetická koncepce vydána, má v rámci zprávy o uplatňování 
územní energetické koncepce zajistit, že budou řádně zhodnoceny 
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Navrhujeme nově vkládaný text ustanovení upravit takto: „(8) 
Zpráva o uplatňování územní energetické koncepce zpracovaná 
krajem nebo hlavním městem Prahou obsahuje vyhodnocení 
souladu územní energetické koncepce s 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. Zpráva dále obsahuje 
požadavky na zpracování návrhu aktualizace územní 
energetické koncepce. Přílohou zprávy jsou podklady použité pro 
její zpracování. 

(9) Zpráva o uplatňování územní energetické koncepce 
zpracovaná obcí obsahuje vyhodnocení souladu územní 
energetické koncepce s právními předpisy, vyhodnocení souladu 
územní energetické koncepce s územní energetickou koncepcí 
přijatou krajem, vyhodnocení změn podmínek, na jejichž základě 
byla územní energetická koncepce vydána, a vyhodnocení 
naplňování cílů, nástrojů a opatření územní energetické 
koncepce v uplynulém období. Zpráva dále obsahuje požadavky 
na zpracování návrhu aktualizace územní energetické koncepce. 
Přílohou zprávy jsou podklady použité pro její zpracování.“. 

Dále navrhujeme vysvětlení a upřesnění požadavku na 
zpracování návrhu aktualizace územní energetické koncepce. 

Odůvodnění: 

Požadavek na vyhodnocení změn podmínek, na jejichž základě 
byla územní energetická koncepce vydána, může vést ke 
zvýhodňování původního zpracovatele územní energetické 
koncepce. 

 

všechny změny, které proběhly od doby zpracování a přijetí této 
územní energetické koncepce. Jde tedy, kromě změn legislativních a 
změn státní energetické koncepce, především o zhodnocení 
uplynulého vývoje ve všech oblastech, které mají zásadní vliv na 
platnost v územní energetické koncepci formulovaných předpokladů a 
výhledů a s nimi souvisejících cílů a nástrojů a které má územní 
energetická koncepce postihovat na základě nařízení vlády. Územní 
energetická koncepce je strategický dokument, který by měl ve 
srozumitelné formě obsahovat všechny potřebné informace a data, na 
jejichž základě je možné jeho platnost v budoucnu vyhodnotit, a 
v tomto směru by tedy nemělo dojít k situaci, že by měl být zvýhodněn 
původní zpracovatel. 

 

Požadavky na zpracování návrhu aktualizace územní energetické 
koncepce by měly vycházet ze všech provedených vyhodnocení 
v rámci zprávy o uplatňování územní energetické koncepce, tzn. měly 
by být formulovány na základě zjištění ohledně souladu s legislativou a 
se státní energetickou koncepcí, na základě stavu plnění stanovených 
cílů a nástrojů a na základě identifikace změn, které v uplynulém 
období mohly mít zásadní vliv na platnost územní energetické 
koncepce. 
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5. doporučující připomínka 

K č. I. bod 32 (§ 6 odst. 1) 

Navrhujeme nově vkládaný text ustanovení upravit takto: „
 V § 6 odst. 1 se slova „u nově zřizovaných výroben a 
výroben, u nichž se provádí změna dokončené stavby4)“ 
nahrazují slovy „u nově zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje 
tepelné energie nebo při změně technologických částí výrobny 
elektřiny a zdroje tepelné energie stanovených prováděcím 
právním předpisem“ a za slova „minimální účinnost užití 
energie výroben elektřiny nebo“ se vkládá slovo „zdrojů“. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že dané slovo v textu chybí. 

Akceptováno. 

Zpřesnění ustanovení bylo provedeno v souladu s připomínkou. 

 6. doporučující připomínka 

K č. I. bod 33 (§ 6 odst. 2) 

Navrhujeme nově vkládaný text ustanovení upravit takto: „(2) 
Stavebník nebo vlastník zařízení pro rozvod tepelné energie a 
pro vnitřní rozvod tepelné energie a pro vnitřní rozvod 
tepelné energie a chladu rozvodného tepelného zařízení je 
povinen u nově zřizovaných rozvodných tepelných zařízení a u 
rozvodných tepelných zařízení, u nichž se provádí změna 
dokončené stavby spočívající ve změně teplonosné látky, zajistit 
účinnost užití energie a zajistit požadavky na účinnost užití 
energie tepelné ztráty zařízení pro rozvod tepelné energie a pro 
vnitřní rozvod tepelné energie a chladu stanovené 
prováděcím právním předpisem.“. 

Odůvodnění: 

Vysvětleno.  

Terminologie byla volena v souladu s terminologií zákona č. 458/2000 
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů. 
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Pokud by text zůstal v této podobě, chybí v § 2 definice 
„rozvodného tepelného zařízení“. 

7. doporučující připomínka 

K č. I. bod 36 (§ 6a odst. 2) 

Navrhujeme daný text ustanovení upravit takto: „V § 6a odst. 2 
úvodní části ustanovení se slova „chladícím výkonem“ 
nahrazují slovy „příkonem klimatizačního systému“ a za 
slovo „jednotek“ se vkládají slova „nebo v případě, že 
společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v 
bytovém spoluvlastnictví nebo jiná osoba odpovědná za správu 
domu“. 

Vysvětleno. 

Navrhovanou úpravou by došlo ke změně věcného záměru tohoto 
ustanovení, viz vypořádání výše (definice jmenovitého chladícího 
výkonu). 

8. doporučující připomínka 

K č. I. bod 42 (§ 7 odst. 2) 

Navrhujeme upřesnění ve smyslu, kdy tato změna nepodléhá 
stavebnímu povolení nebo ohlášení, komu je potřeba doložit 
průkazem energetické náročnosti budovy plnění povinností. 

 

Odůvodnění: 

V návrhu není uvedena osoba, které se plnění dokládá. 

Vysvětleno. 

Nutnost plnit požadavky na energetickou náročnost budovy mají být 
plněny vždy, pokud dochází k situacím stanovených zákonem. Tyto 
situace nejsou omezeny požadavky stavebního řádu a dokladují se při 
případných kontrolách SEI dle požadavku zákona průkazem 
energetické náročnosti budov, není tudíž nutné v tomto smyslu dále 
ustanovení upravovat. 

9. doporučující připomínka 

K č. I. bod 44 (§ 7 odst. 3) 

Navrhujeme daný text ustanovení upravit takto: „V § 7 odst. 3 se 
vypouští slova „větší změny dokončené budovy nebo“ a 
slova „jsou vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek 

Vysvětleno viz výše. 
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povinni“ se nahrazují slovy „je vlastník budovy, společenství 
vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků 
jednotek nevzniklo, správce domu v bytovém spoluvlastnictví 
nebo jiná osoba odpovědná za správu domu povinen“. 

Odůvodnění: 

Opět je zde povinnost doložit „někomu“ - je potřeba dodefinovat 
osobu, které se dokládá. Odstavec je nadto definován značně 
komplikovaně, minimálně u větší změny dokončené budovy 
nařizuje obdobnou povinnost jako odst. 2. Příkladem je, že 
odstavec 3 při dokládání požadavků na měněné stavební prvky 
a technické systémy (při platném zpracování PENB) dává 
povinnost plnit požadavky na ENP a zároveň pro stavbu plnit 
požadavky na měněné stavební prvky a technické systémy. Dtto 
odst. 2 

10. doporučující připomínka 

K č. I. bod 57 (§ 7a odst. 1 písm. d)) 

Navrhujeme upřesnění pojmu „budova často navštěvovaná 
veřejnosti“. Tento pojem není upřesněn ani v důvodové zprávě. 

Odůvodnění: 

Přestože je tento termín v souladu se směrnicí, může docházet k 
různým výkladům, a tím k právní nejistotě. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bylo upraveno, tak aby bylo zřejmé, jakých budov se 
ustanovení týká. 

 

11. doporučující připomínka 

K č. I. bod 67 (§ 7a odst. 4) 

Za tento bod požadujeme vložit nové a písm. f), které zní 
„obsahovat posouzení technické, ekonomické a ekologické 
proveditelnosti místního systému dodávky energie využívajícího 

Vysvětleno. 

Požadavek na posouzení alternativních systémů dodávek energie je 
obsažen v ustanovení § 7a odst. 4 písm. c) návrhu. V případě 
specifikace doporučených opatření, bylo nutné uvést požadavek 
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energii z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a 
tepla, soustavy zásobování tepelnou energií a tepelného 
čerpadla (dále „alternativní systém dodávek energie“).“  

Odůvodnění: 

Při současném znění má povinnost „posouzení“ stavebník, 
vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, 
že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v 
bytovém spoluvlastnictví nebo jiná osoba odpovědná za správu 
domu, nikoliv zpracovatel PENB. 

explicitně, protože se doporučená opatření nezpracovávají vždy a dále 
se jedná o požadavek ze strany EK vznesený v rámci řízení proti ČR. 

12. doporučující připomínka 

K č. I. bod 76 (§ 9) 

Navrhujeme v nově vkládaném textu ust. § 9 upravit odst. 7 takto: 
„(7) Rozsah energetického auditu zahrnuje vždy veškeré 
ucelené části energetického hospodářství auditovaného 
subjektu. Obsah a způsob provedení energetického auditu se 
provádí v souladu s českou harmonizovanou normou upravující 
energetické audity24). Obsah písemné zprávy o provedeném 
energetickém auditu stanoví prováděcí právní předpis.“ 

Odůvodnění: 

Předkládané znění lze vykládat jako povinnost zpracovat 
energetický audit pouze za všechny ucelené části bez možnosti 
zpracování energetického auditu pouze jednotlivých ucelených 
částí energetického hospodářství auditovaného subjektu. 

Vysvětleno. 

Cílem úpravy je hodnotit z pohledu užití energie celé energetické 
hospodářství. Z tohoto důvodu je použit termín „veškeré“. Navržený 
termín „vždy“ nevystihuje přesně záměr předkladatele, neboť má spíše 
časový charakter nikoli kvantitativní. 

Kraj Vysočina 1. zásadní připomínka 

Připomínka k Čl. I bodu 57: 

Akceptováno jinak. 

Pojem nebude dodefinován, ale došlo k úpravě ustanovení, viz 
materiál. 
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Navrhujeme doplnit v § 7a odst. 1 písm. d) zákona definici 
pojmu „budova často navštěvovaná veřejností“ 

V definicích není popsán pojem „budova často navštěvovaná 
veřejností“, není tak zřejmé, která budova to je. 

  

1. doporučující připomínka 

Připomínka k Čl. I bodu 53: 

V § 7 odst. 6 zákona chybí odkaz, o která pravidla se jedná.  

Není zřejmé, zda to jsou pravidla obsažená v tomto zákoně. V 
dalším odstavci již odkaz na konkrétní odstavec, které se 
nepoužijí pro rodinné domy 

Akceptováno. 

Bod 53 i 54 budou zrušeny. Věcně dojde k naplnění, tzn. vyjmutí 
rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci z dané povinnosti podle 
odst. 4 písm. c), kde je povinnost konkretizována. 

Karlovarský kraj 1. doporučující připomínka 

9 odstavec 9) písm. b) 

Odůvodnění: 

Uvedeno špatné číslo odstavce v textu: „b) oznámit ministerstvu 
provedení energetického auditu osobou podle odstavce 7 písm. 
a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro 
vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného 
členského státu Unie“. 

Návrh nového znění: 

b) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou 
podle odstavce 8 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii 
oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního 
předpisu jiného členského státu Unie.    

Akceptováno. 

Odkaz v ustanovení byl upraven dle připomínky, viz materiál. 
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Jihomoravský 
kraj 

1. zásadní připomínka 

Zavedením povinnosti kraje zajistit pro jimi vlastněné nebo 
užívané energetické hospodářství zpracování energetického 
auditu (§9, odst. (3) každých 10 let (§9, odst. (6)) se výrazně 
zdražuje správa energetického hospodářství pro kraje, které 
zavádí nebo již mají zaveden certifikovaný energetický 
management dle §9, odst. (1). 

Při modelového hodnocení 15letého období provozování 
certifikovaného energetického managementu (§9, odst. (1)) 
v Jihomoravském kraji se roční náklady na jeho správu  zvýší 
trojnásobně (na 4,5 mil. Kč). V případě využití institutu (§9, odst. 
(1))  čtyřletého cyklu zpracování auditů se náklady nemění a 
zůstávají ve výši 3 mil. Kč. Takto koncipovaná změna 
ekonomicky zvýhodňuje čtyřletý cyklus energetických auditů 
oproti certifikovanému managementu kraje. 

Navrhujeme:   

a) v §9, odst. (6) prodloužit platnost zpracovaných auditů na 
15 let, tím dojde ke vyrovnání nákladů u subjektů 
jednajících dle §9, odst. (1) mezi čtyřletým cyklem 
energetických auditů a certifikovaným managementem, 

nebo  

b) ponechat stávající platnost auditů a upravit podmínky 
jejich nového zpracování  na základě dalších kritérií, než 
které jsou uvedeny v §9, odst. (6) (např. změny systému 
vytápění či hranic energetického hospodářství se 
změnami užití energie nižšími než 25%).  Cílem je, aby 
docházelo k postupné obměně auditů s menšími dopady 
na rozpočty krajů a účelnému vynakládání veřejných 
prostředků. 

Vysvětleno. 

Krajů se dle předloženého návrhu již netýká povinnost podle § 9 odst. 1 
návrhu, který se vztahuje jen na podnikatele ve smyslu živnostenského 
zákona. Kraje naplňují povinnost podle § 9 odst. 3 návrhu. Z tohoto 
důvodu není relevantní uvažovat 4 letý cyklus zpracování 
energetických auditů. Kraj zpracovává jednorázově energetický audit, 
který pozbývá platnosti v případech podle § 9 odst. 6 návrhu. Nevidíme 
tedy opodstatnění lhůtu pro platnost energetického auditu prodloužit. 
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Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

1. doporučující připomínka 

K § 10 odst. 4 písm. a): S ohledem na zajištění souladu s dikcí 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších předpisů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, doporučujeme v textu písm. a) uvést spíše: 
„v oblasti elektrotechnika, energetika a stavebnictví a má tři roky 
praxe v oboru,“. 

Odůvodnění: 

Ust. § 10 odst. 4 (nyní tedy odst. 6) novely stanoví odbornou 
způsobilost pro  energetického specialistu a akceptuje vzdělání 
získané  podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 
ve znění pozdějších předpisů před 1. 9. 2016, ke kterému vstoupil 
v účinnost zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony (dále též „novela zákona o 
vysokých školách“). A současně akceptuje i vzdělání získané po 
vstupu účinnosti novely zákona o vysokých školách a nařízení 
vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech ve vzdělávání vysokého 
školství. 

Do 1. 9. 2016 se akreditované studijní programy na vysokých 
školách členily na studijní obory a dle kmenové klasifikace oborů 
vzdělávání (KKOV) vytvořené pro statistické účely se vytvářely 
skupiny oborů, např. skupina technických oborů.   

Od 1. 9. 2016 se studijní programy nečlení již na studijní obory, 
ale zařazují se do některé z oblasti vzdělávání. Oblast vzdělávání 
je obecně vymezena v ust. § 44a zákona o vysokých školách, 
oblasti vzdělávání jsou určeny v příloze č. 3 k zákonu o vysokých 

Akceptováno. 

§10 odst. 6 písm. a) bude doplněn o oblasti elektrotechnika a 
stavebnictví, takže uvedené písmeno a) bude znít následovně: 

(6) Fyzická osoba je odborně způsobilá, získala-li 

a) vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářských, magisterských 
nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a 
jejich oborech energetiky, energetických zařízení, stavebnictví nebo v 
oblasti vzdělávání elektrotechnika, energetika, stavebnictví podle 
právního předpisu upravujícího oblasti vzdělávání ve vysokém 
školství25) a má 3 roky praxe v oboru, 

25) Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém 
školství. 
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školách (celkem 37 oblastí). Mezi nimi je samostatnou oblastí 
„Energetika“, dále „Elektrotechnika“ a „Stavebnictví“.    

Bližší vymezení oblastí vzdělávání stanoví příloha k nařízení 
vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém 
školství,  upravující základní tematické okruhy, které jsou pro 
danou oblast  charakteristické, výčet typických studijních 
programů a rámcový profil absolventů v dané oblasti vzdělávání. 
Vzhledem k tomu, že se energetický specialista, který je 
absolventem vysoké školy v oboru „elektrotechnika“ nebo 
„stavebnictví“ splňuje dle § 10 odst. 4 odbornou způsobilost, 
uplatnilo MŠMT doporučující připomínku, zda by návrh novely 
neměl být rozšířen o tyto dvě oblasti vzdělávání. Jelikož jde o 
věcnou otázku posouzení nabytých znalostí pro „regulované“ 
povolání,  je plně na předkladateli novely (po zvážení  obsahu 
vymezených dvou oblastí vzdělávání), zda oblasti vzdělávání 
doplní či nikoliv. Oblast vzdělávání „Energetika“ je vymezena 
v části sedmé přílohy nařízení vlády, oblast vzdělávání 
„Elektrotechnika“ v části šesté a oblast vzdělávání „Stavebnictví“ 
v části dvacáté šesté.  

Hlavní město 
Praha 

1. doporučující připomínka 

k bodu 1 (§ 1): 

- v souladu s čl. 45 odst. 7 a čl. 48 odst. 2 a 4 
Legislativních pravidel vlády slova „přímo použitelný 
předpis22) (dále jen „přímo použitelný předpis upravující 
požadavky na štítkování“)“ nahradit slovy „přímo 
použitelný předpis Evropské unie22)“ 

- v souladu s čl. 58 odst. 6 Legislativních pravidel vlády v 
závěru bodu na samostatném řádku uvést text: 
„Poznámka pod čarou č. 22 zní:“ 

Akceptováno. 

 

2. doporučující připomínka Akceptováno částečně. 
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k bodům 3 (§ 2 odst. 1 písm. d)), 6 (§ 2 odst. 1 písm. n)), 11 
(§ 2 odst. 1 písm. x)), 13 (§ 2 odst. 2 písm. a)), 39 (§ 6a odst. 
3 písm. b)), 86 (§ 10 odst. 2 písm. a) bodu 1 a odst. 6 písm. 
a) až c) a f), § 10b odst. 2 písm. b) a § 10c odst. 1 písm. d) a 
f) a odst. 2 písm. c)), 96 (§ 12 odst. 1 písm. d)), 97 (§ 12 
odst. 1 písm. e)), 124 (§ 12a odst. 2 písm. a) bodům 2, 4, 5 a 
7) a 125 (§ 12a odst. 2 písm. b) bodům 1 a 2): 

- v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
čárku na konci nahradit středníkem 

3. doporučující připomínka 

k bodům 16 až 18 (§ 2 odst. 2): 

- v souladu s čl. 47 odst. 2 písm. f) Legislativních pravidel 
vlády za slova „se označují jako“ vložit slovo „písmena“ 

Akceptováno. 

4. doporučující připomínka 

k bodu 19 (§ 2 odst. 2 písm. i)): 

- v souladu s čl. 45 odst. 7 a čl. 48 odst. 2 a 4 
Legislativních pravidel vlády slova „v příloze I Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. 
února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES“ nahradit slovy „přímo použitelným 
předpisem Evropské unie“, doplnit odkaz na poznámku 
pod čarou a v ní uvést úplnou citaci uvedené směrnice 

Akceptováno jinak. 

Definice byla upravena ve znění, viz materiál a platné znění. 

 

5. doporučující připomínka 

k bodu 22 (§ 5 odst. 1): 

Akceptováno. 
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- v souladu s čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
slova „(dále jen “Program“)“ nahradit slovy „(dále jen 
„Program“)“ 

6. doporučující připomínka 

k bodu 34 (§ 6a odst. 1): 

- zvážit navrhovaný text, neboť je podle našeho názoru 
v rozporu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje 
spalovací stacionární zdroje na pevná paliva o 
jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně 

Vysvětleno.  

Jedná se o dvě odlišné povinnosti (zákon o hospodaření energií 
v tomto případě transponuje požadavky směrnice 2010/31/EU o 
energetické náročnosti budov) a prozatím v rámci diskusí nedošlo 
k nalezení sloučení požadavků obou zákonů, protože se liší kromě 
rozsahu i obsah kontroly. 

7. doporučující připomínka 

k bodům 39 (§ 6a odst. 3 písm. b)), 76 (§ 9 odst. 8 písm. a) 
bodu 2), 86 (§ 10 odst. 3) a 92 (§ 11 odst. 1 písm. i)): 

- v souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
slova „zvláštního právního předpisu“ nahradit slovy 
„jiného právního předpisu“ 

Vysvětleno. 

Vámi uvedeného problému jsme si vědomi, avšak nenormativní odkaz 
pomocí pojmu „podle zvláštního právního předpisu“ je v zákoně 
používán již historicky. Vámi navrhovaná změna, i když je oprávněná, 
by působila nesystémově a v konečném důsledku by mohla způsobit 
nesrozumitelnost právního předpisu. Případně bychom museli upravit 
také ostatní nenormativní odkazy a ne jen ty Vámi navrhované týkající 
se nových ustanovení. Z důvodu větší srozumitelnosti zákona se 
přikláníme k tomu, aby nenormativní odkazy zůstaly v zákoně 
zachovány v současné podobě, avšak Vaši připomínku využijeme při 
případné tvorbě nového zákona o hospodaření energií. 

8. doporučující připomínka 

k bodu 54 (§ 7 odst. 7): 

- v souladu s čl. 56 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
slova „se text „a c)“ zrušuje“ nahradit slovy „se slova „a 
c)“ zrušují“ 

Akceptováno jinak. 

Bod byl zrušen. 
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9. doporučující připomínka 

k bodům 62 (§ 7a odst. 2), 67 (§ 7a odst. 4) a 79 (§ 9a odst. 
1): 

- v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
slovo „čárkou“ nahradit slovem „středníkem“ 

Akceptováno částečně. 

Viz připomínka č. 2. 

10. doporučující připomínka 

k bodu 71 (§ 8 odst. 1): 

- v souladu s připomínkou k bodu 1 slova „přímo 
použitelný předpis22) upravující požadavky na štítkování“ 
nahradit slovy „přímo použitelný předpis Evropské 
unie22)“ 

Akceptováno jinak. 

Akceptováno ve znění připomínek jiných subjektů. 

11. doporučující připomínka 

k bodům 73 (§ 8a odst. 2 písm. a)) a 127 (§ 12a odst. 2 písm. 
d) a e)): 

- v souladu s čl. 45 odst. 7 a čl. 48 odst. 2 a 4 
Legislativních pravidel vlády slova „přímo použitelného 
předpisu Unie upravujícího požadavky na ekodesign“ 
nahradit slovy „přímo použitelného předpisu Evropské 
unie“, doplnit odkaz na poznámku pod čarou a v ní uvést 
úplnou citaci uvedené směrnice 

Akceptováno jinak. 

Akceptováno ve znění připomínek jiných subjektů. 

12. doporučující připomínka 

k bodům 74 (§ 8a odst. 3 písm. d) a e)) a 75 (§ 8a odst. 5 a 
6): 

- v souladu s čl. 45 odst. 7 a čl. 48 odst. 2 a 4 
Legislativních pravidel vlády slova „přímo použitelný 

Akceptováno jinak. 

Akceptováno ve znění připomínek jiných subjektů. 
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předpis Unie upravující požadavky na ekodesign“ 
nahradit slovy „přímo použitelný předpis Evropské unie“ 
doplněný příslušným odkazem na poznámku pod čarou 

13. doporučující připomínka 

k bodu 76 (§ 9): 

- u odstavce 1 věty druhé, v souladu s čl. 43 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, slovo „dva“ nahradit číslem 
„2“ 

- u odstavce 9 písm. b), v souladu s odstavci 7 a 8, slova 
„odstavce 7 písm. a) bodu 2“ nahradit slovy „odstavce 8 
písm. a) bodu 2 

Akceptováno. 

Akceptováno ve znění připomínek jiných subjektů. 

14. doporučující připomínka 

k bodu 79 (§ 9a odst. 1 písm. f)): 

- na konci za slovem „plynů“ čárku nahradit tečkou 

Akceptováno. 

15. doporučující připomínka 

k bodu 86 (§ 10 až 10c): 

- v úvodní části slova „č. 26 a 27“ nahradit slovy „č. 25 a 
26“ 

Akceptováno. 

16. doporučující připomínka 

k bodům 86 (§ 10 odst. 4 písm. a), odst. 6 písm. g) bodu 2 a 
odst. 10) a 130 (§ 13 odst. 5): 

- v souladu s čl. 45 odst. 4 a 5 Legislativních pravidel vlády 
doplnit normativní odkaz na jiný právní předpis v podobě 

Akceptováno částečně. 
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jeho zkráceného názvu nebo zobecněného názvu 
umožňujícího jednoznačné určení tohoto jiného právního 
předpisu nebo nenormativní odkaz na jiný právní předpis 
s použitím slov „jiný právní předpis“ 

17. doporučující připomínka 

k bodům 124 (§ 12a odst. 2 písm. a) bodům 2 až 9), 125 (§ 12a 
odst. 2 písm. b) bodu 4), 126 (§ 12a odst. 2 písm. c) úvodní 
větě a bodům 1 a 2) a 137 (§ 13c odst. 2): 

- v souladu s připomínkou k bodu 1 slova „přímo 
použitelným předpisem upravujícím požadavky 
na štítkování“ nahradit slovy „přímo použitelným 
předpisem Evropské unie22)“ 

Akceptováno jinak. 

Akceptováno ve znění připomínek jiných subjektů. 

18. doporučující připomínka 

k bodu 124 (§ 12a odst. 2 písm. a)): 

- v souladu s čl. 70 odst. 2 Legislativních pravidel vlády u 
bodu 8 slova „článku 12 odstavec 4“ nahradit textem „čl. 
12 odst. 4“ a u bodu 9 slova „článku 11 odstavci 13“ 
nahradit textem „čl. 11 odst. 13“ 

- v souladu s připomínkou k bodu 1 v bodě 1 slova „přímo 
použitelným předpis upravující požadavky na štítkování“ 
nahradit slovy „přímo použitelný předpis Evropské 
unie22)“ a v bodě 4 slova „přímo použitelného předpisu 

upravujícího požadavky na štítkování“ nahradit slovy 
„přímo použitelného předpisu Evropské unie22)“ 

Akceptováno. 

19. doporučující připomínka 

k bodu 126 (§ 12a odst. 2 písm. c) bodu 3): 

Akceptováno jinak. 

Akceptováno ve znění připomínek jiných subjektů. 
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- slova „přímo použitelný předpis upravující požadavky 
na štítkování“ nahradit slovy „přímo použitelný předpis 
Evropské unie22)“ a slova „přímo použitelného předpisu 

upravujícího požadavky na štítkování“ nahradit slovy 
„přímo použitelného předpisu Evropské unie22)“ 

20. doporučující připomínka 

k bodu 128 (§ 12a odst. 3): 

- za text „§ 12a odst. 3“ vložit text „písm. a)“ 
- v souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 

slova „se text „, 6 nebo 7“ nahrazuje textem „nebo 6““ 
nahradit slovy „ se slova „, 6 nebo 7“ nahrazují slovy 
„nebo 6““ 

Akceptováno jinak. 

Akceptováno ve znění připomínek jiných subjektů. 

21. doporučující připomínka 

k bodu 129 (§ 13 odst. 2): 

- za text „odst. 2“ vložit slova „větě třetí“ 

Akceptováno jinak. 

Akceptováno ve znění připomínek jiných subjektů. 

22. doporučující připomínka 

k bodu 131 (§ 13 odst. 6): 

- v souladu s čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
text „§ 13 odst. 2“ nahradit slovy „odstavce 2“ a text „§ 13 
odst. 3“ nahradit slovy „odstavce 3“ 

Akceptováno. 

23. doporučující připomínka 

k bodům 132 (§ 13a odst. 1) a 138 (§ 13c odst. 2 písm. a) až 
c)): 

Akceptováno jinak. 

Akceptováno ve znění připomínek jiných subjektů. 
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- v souladu s připomínkou k bodu 1 slova „přímo 
použitelného předpisu upravujícího požadavky 
na štítkování“ nahradit slovy „přímo použitelného 
předpisu Evropské unie22)“ 

24. doporučující připomínka 

k bodům 132 (§ 13a odst. 1), 137 (§ 13c odst. 2) a 138 (§ 13c 
odst. 2 písm. a) až c)): 

- v souladu s čl. 45 odst. 7 a čl. 48 odst. 2 a 4 
Legislativních pravidel vlády slova „přímo použitelného 
předpisu upravujícího požadavky na ekodesign výrobků 
spojených se spotřebou energie“ nahradit slovy „přímo 
použitelný předpis Evropské unie“ doplněný příslušným 
odkazem na poznámku pod čarou 

Akceptováno jinak. 

Akceptováno ve znění připomínek jiných subjektů. 

25. doporučující připomínka 

- v § 2 odst. 1 doplnit odkaz na jiné právní předpisy, ve 
kterých jsou uvedeny definice zdrojů energie, jako 
například centrální zásobování teplem, odpadní teplo, 
kogenerační jednotka, fotovoltaika aj. 

- v § 6 odst. 3 doplnit odkaz na jiné právní předpisy, ve 
kterých jsou uvedeny definice pojmů kamna na biomasu, 
solární fotovoltaické a solární tepelné systémy a mělké 
geotermální systémy 

- v § 7 odst. 1 písm. d) doplnit odkaz na jiný právní předpis, 
ve kterém jsou definovány pojmy v tomto ustanovení 
uvedené 

- v § 9a odst. 1 písm. a) doplnit odkaz na jiný právní 
předpis, ve kterém je definován pojem „vysokoúčinná 
kombinovaná výroba elektřiny a tepla“ a v § 9a odst. 1 
písm. b) doplnit odkaz na jiný právní předpis, ve kterém 
je definován pojem „odpadní teplo“ 

Vysvětleno. 

Takováto úprava není vyžadována. Pro vykazování transpozičních 
ustanovení (definic) slouží srovnávací tabulka. Tam, kde je to účelné, je 
uvedeno, že se jedná o „pojem“ podle jiného právního předpisu 
s odkazem na něj. 
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Energetický 
regulační úřad 

1. zásadní připomínka 

K novelizačnímu bodu 78.  

Navrhujeme novelizační bod 78. vypustit z návrhu bez náhrady - 
tedy navrhujeme ponechat zrušované písmeno a) v ustanovení § 
9a odst. 1 ve stávajícím znění.  

Odůvodnění: 

Pokud dojde k odstranění tohoto odstavce, bude docházet k 
neřízenému rozpadu systému CZT (SZT) neboť nebude 
docházet k technickému, ekonomickému a ekologickému 
posouzení alternativního systému dodávek energie. Do této 
doby, pokud se někdo chtěl odpojit od centrálního systému 
zásobování tepelnou energií, tak si musel nechat zpracovat 
technické, ekonomické a ekologické posouzení proveditelnosti 
alternativních systémů dodávek energie, čímž bylo částečně 
zaručeno, že alternativní systém je „výhodnější“. 

Akceptováno jinak a vysvětleno. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu si je vědomo požadavků ustanovení § 
16 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší týkající se odpojování od soustav 
zásobování tepelnou energií a nutnosti řešit tuto problematiku 
koncepčně. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve světle připomínek 
jiných připomínkových míst navrhuje úpravu § 9a odst. 2 zákona 
v následujícím znění:  

(2) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy 
nebo energetického hospodářství může na základě vlastního rozhodnutí 
zajistit energetický posudek také pro  Energetický posudek je možné 
zajistit také pro 

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 
alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo 
při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným 
výkonem nižším než 200 kW,  

a) posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy 
zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není 
stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním 
předpisem27). 

27) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Tato úprava umožní kontinuitu stávající praxe, kdy se zákon o ochraně 
ovzduší využívá nástroje zákona o hospodaření energií. Zároveň tím 
dojde k odstranění legislativních a věcných nedostatků stávajícího 
stavu a formulace konkrétního typu posudků zaměřeného výlučně na 
posuzování požadavků plynoucích ze zákona o ochraně ovzduší, který 
bude navržen v rámci novely vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém 
auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů. 
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 1. doporučující připomínka 

K novelizačnímu bodu 79. 

Navrhujeme slova „vznikne nárok“ nahradit slovy „předpokládá 
uplatnění nároku“. 

Odůvodnění: 

Zpřesnění textu. Ve fázi projektu výstavby, rekonstrukce nebo 
modernizace výrobny může stavebník/vlastník pouze 
předpokládat, že podporu bude po dokončení stavby uplatňovat, 
nelze s jistotou mít za to, že nárok vznikne (podmínkou je splnění 
řady podmínek podle zákona o podporovaných zdrojích) 

Vysvětleno. 

Znění tohoto bodu je výsledkem vypořádání z roku 2017, kde došlo ke 
shodě mezi sekcí energetiky a zástupci ERÚ, kteří připomínku na 
doplnění tohoto ustanovení předložili jako zásadní. Z tohoto důvodu 
nepovažujeme za předmětné dohodnuté a schválené znění upravovat. 

Česká národní 
banka 

1. zásadní připomínka 

K ustanovení § 9 odst. 3 

Do ustanovení § 9 odst. 3 návrhu je nutno do seznamu povinných 
osob, které jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické 
hospodářství zpracování energetického auditu, doplnit Českou 
národní banku. 

Odůvodnění: Dle platného znění zákona č. 406/2000 Sb. je 
Česká národní banka povinna provádět energetický audit 
obdobně jako orgány státní správy. V nově navrženém znění § 9 
odst. 3 zákona je však Česká národní banka z okruhu těchto 
osob vypuštěna, neboť povinnost zajistit zpracování 
energetického auditu pro jimi vlastněné budovy se kromě 
podnikatelů vztahuje pouze na organizační složky státu, krajů a 
obcí a organizace založené krajem a obcí a veřejné vysoké školy, 
mezi které Česká národní banka nepatří. Hlavním důvodem, proč 
by se na Českou národní banku měla nadále vztahovat povinnost 
zpracování energetického auditu, je skutečnost, že Česká 
národní banka je zařazena do seznamu ústředních vládních 

Akceptováno. 

Text § 9 odst. 3 návrhu je uveden v následujícím znění: 

(3) Organizační složka státu, kraj, obec, příspěvková organizace státu, 
kraje nebo obce, organizace založená krajem nebo obcí, veřejná 
vysoká škola a Česká národní banka jsou povinny zajistit pro jimi 
vlastněné energetické hospodářství zpracování energetického auditu v 
případě, že hodnota průměrné roční  spotřeby energie energetického 
hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 
500 MWh.  
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institucí, na které se vztahuje směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické 
účinnosti. Dalším důvodem je, že v souladu se zákonem č.  
406/2000 Sb., byla Česká národní banka zařazena do okruhu 
povinných osob Systému monitoringu spotřeby energie 
v budovách orgánů státní správy. 

Národní 
bezpečnostní 
úřad 

1. zásadní připomínka 

V předchozí novele zákona o hospodaření energií provedené 
zákonem č. 103/2015 Sb. byla využita možnost nestanovit nebo 
neuplatňovat požadavky transponované do zákona u budov 
zpravodajských služeb, budov důležitých pro obranu státu 
určených ke speciálnímu využití a u budov, které jsou stanoveny 
objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně 
utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné. 

V odůvodnění k tomu bylo uvedeno, že znění zákona nebere v 
úvahu skutečnost, že některé budovy v majetku státu podléhají 
zvláštním způsobům ochrany z důvodu utajení činností, které 
jsou v nich vykonávány. Jedná se zejména o služby, které pracují 
s informacemi, jako BIS, NBÚ nebo Vojenské obranné 
zpravodajství, nebo některé strategické objekty důležité pro 
obranu a bezpečnost státu. U těchto objektů není možné 
poskytování údajů, které jsou nezbytné pro zpracování průkazů 
energetické náročnosti budovy či jiné prokazování energetické 
náročnosti jejich provozu. Jedná o budovy Ministerstva obrany a 
Ministerstva vnitra, BIS a NBÚ, které mají své vlastní kontrolní 
orgány v oblasti energetiky, které zabezpečí naplňování 
legislativy v oblasti úspor energií i v těchto objektech, tyto 
informace však nesmí být zveřejňovány či poskytovány jiným 
osobám, čímž je vyloučena kontrola nad dohledem provádění 
tohoto zákona. 

Přestože se charakter výše uvedených budov nezměnil, jsou 
z nových povinností stanovaných předloženou novelou zákona v 

Akceptováno jinak. 

Výjimky z povinnosti zpracovávat dokumenty podle zákona o 
hospodaření energií nebudou stanoveny v obecné rovině k jednotlivým 
subjektům, ale na budovy ve zvláštním režimu v souladu s § 7 odst. 5 
písm. g) až j) zákona o hospodaření energií. Tato změna se promítne 
jak do ustanovení § 6a, tak do § 9. V tomto smyslu bude doplněna i 
důvodová zpráva, aby bylo zřejmé, že se nejedná obecně o všechny 
budovy, ale budovy ve vybraných režimech. 
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oblasti energetického auditu a kontrol provozovaných kotlů, 
rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů vyňaty pouze 
zpravodajské služby. 

Národní bezpečnostní úřad požaduje, aby se vynětí uvedených 
povinností vztahovalo také na tento úřad, neboť značný počet 
zabezpečených oblastí pro stupně utajení Přísně tajné a Tajné a 
značný počet zpracovávaných a uložených utajovaných 
informací těchto stupňů utajení, a to jak České republiky, tak 
utajovaných informací NATO, EU nebo cizí moci, mu 
neumožňuje provedení kontroly otopných soustav 
a klimatizačních systémů ani zpracování energetického auditu 
bez ohrožení uvedených utajovaných informací. 

Rovněž nelze s určitostí předpokládat, že se v rámci České 
republiky bude vyskytovat subjekt, který by zároveň splňoval 
podmínky přístupu k utajovaným informacím stupně utajení 
Přísně tajné a současně podmínky k výkonu činnosti 
energetického specialisty k zajištění uložených povinností. 

V případě nevyhovění žádosti o vynětí povinnosti v oblasti 
energetického auditu Národní bezpečnostní úřad bude 
spolupracovat s ostatními dotčenými organizačními složkami 
státu, které jsou ze zákona vyňaty a mají pro užívané objekty, 
srovnatelné s objekty Národního bezpečnostního úřadu, vlastní 
energetiky, nebo v případě vhodného personálního obsazení 
vyškolí energetika vlastního. 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5FEQMSW)



Stránka 148 (celkem 148) 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek  

Kancelář 
prezidenta 
republiky 

Bez připomínek  

Nejvyšší soud Bez připomínek  

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek  

 

V Praze dne 6. února 2019 

Vypracoval: Ing. Hana Schvarczová Podpis: 
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