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Čl. I. bod 5 V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „energetických procesů“ nahrazují 

slovy „nakládání s energií“ a slovo „procesu“ se nahrazuje slovy 

„způsobu nakládání s energií“. 

32012L0027 Čl. 2, odst. 
4 

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

Čl. I. bod 6 V § 2 odst. 1 písm. h) se slovo „parametrů“ zrušuje a slova „, které 

má funkci chlazení a“ se nahrazují slovy „chlazením nebo úpravou 

vlhkosti, které“. 

32010L0031 Čl. 2, odst. 
15 

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

Čl. I. bod 7 V § 2 odst. 1 písmeno n) zní: 

„n) energetickým auditem systematická kontrola a analýza spotřeby 

energie za účelem získání dostatečných znalostí o stávajícím 

nakládání s energií v energetickém hospodářství, která identifikuje 

a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává 

zprávy o zjištěních,“. 

32012L0027 Čl. 2, odst. 
25 

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

Čl. I. bod 8 V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene p) doplňují slova „za účelem 

vytápění nebo chlazení“. 

32010L0031 Čl. 2, odst. 
1 

„budovou“ zastřešená stavba se stěnami, 
v níž se používá energie k úpravě vnitřního 
prostředí; 
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Čl. I. bod 9 V § 2 odst. 1 písm. r) se za slovo „plochou“ vkládají slova „budovy 

nebo ucelené části budovy“ a slova „, vymezená vnějšími povrchy 

konstrukcí obálky budovy“ se nahrazují slovy „nebo její ucelené 

části“. 

32012L0027 Čl. 2, odst. 
10 

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

Čl. I. bod 10 V § 2 odst. 1 písm. t) se slova „nebo zóny“ zrušují a slova „, sousední 

nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší 

vnitřní návrhovou teplotu“ se nahrazují slovy „nebo sousední 

budově“. 

32010L0031 Čl. 2, odst. 
9 

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

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

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

Čl. I. bod 13 V § 2 odst. 1 písmeno z) zní „z) ústřední institucí ministerstvo, jiný 

ústřední správní úřad, Česká národní banka, Poslanecká sněmovna, 

Senát, Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší 

státní zastupitelství a Vězeňská služba.“. 

32012L0027 Čl. 2, odst. 
9 

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

Čl. I. bod 17 V § 2 odst. 2 se písmena j) a k) zrušují. 

Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena j) a k). 

32012L0027 Čl. 2, odst. 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2, odst. 

7) "energetickou službou" fyzický přínos, 
užitek nebo prospěch získané kombinací 
energie s energeticky účinnými 
technologiemi nebo činnostmi, které mohou 
zahrnovat provozní činnosti, údržbu a 
kontrolu nezbytnou pro dodání služby, jež je 
dodávána na základě smlouvy a u níž bylo 
prokázáno, že za normálních okolností vede 
k ověřitelnému a měřitelnému či 
odhadnutelnému zvýšení energetické 
účinnosti nebo k úsporám primární energie; 
 
27) "smlouvou o energetických službách" 
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27 smluvní ujednání mezi příjemcem a 
poskytovatelem o opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti, ověřované a 
kontrolované během celého trvání smlouvy, 
kdy jsou investice (dílo, dodávka nebo 
služba) do tohoto opatření placeny ve 
vztahu ke smluvně stanovené míře zvýšení 
energetické účinnosti nebo k jinému 
dohodnutému kritériu energetické 
náročnosti, například finančním úsporám; 

Čl. I. bod 18 § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 

písmena l) a m), která znějí: 

„l) účinným vytápěním a chlazením způsob vytápění nebo chlazení, 

který nákladově efektivně snižuje množství vstupní primární energie 

nezbytné k dodání jednotky energie do stavby v porovnání s 

výchozím stavem při zohlednění energie potřebné pro získání vstupní 

primární energie, její přeměnu, přepravu a distribuci, 

m) chlazením proces odvodu tepla z ochlazovaného prostoru 

zajišťovaný příslušným technickým zařízením za účelem vytváření 

tepelné pohody či požadovaného stavu vnitřního prostředí.“. 

32012L0027 Čl. 2 odst. 
42 

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

Čl. I. bod 21 V § 5 odstavec 1 zní: 

„(1) Státní program na podporu úspor energie (dále jen „Program“) je 

jedním z nástrojů plnění cílů v oblasti zvyšování účinnosti užití 

energie, snižování energetické náročnosti včetně využití 

kombinované výroby elektřiny a tepla, obnovitelných a druhotných 

zdrojů v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí.“. 

32010L0031 Čl. 10, 
odst. 1 

S ohledem na význam poskytování 
odpovídajících finančních a jiných nástrojů 
s cílem podnítit energetickou náročnost 
budov a přechod k budovám s téměř 
nulovou spotřebou energie přijmou členské 
státy odpovídající opatření k posouzení 
nejvhodnějších nástrojů s ohledem na 
vnitrostátní okolnosti. 
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Čl. I. bod 22 V § 5 odstavec 2 zní: „(2) Program zpracovává a jeho naplňování 

vyhodnocuje ministerstvo.“. 

32012L0027 Čl. 8, odst. 
2, 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Členské státy vypracují programy, jejichž 
cílem bude stimulovat malé a střední 
podniky, aby energetické audity absolvovaly 
a následně realizovaly doporučení v těchto 
auditech uvedená. 
Členské státy mohou na základě 
transparentních a nediskriminačních kritérií 
a aniž jsou dotčeny právní předpisy Unie 
upravující poskytování státní podpory, 
vytvořit systémy podpory pro malé a střední 
podniky, a to i v případě, že uzavřely 
dobrovolné dohody, s cílem hradit náklady 
na energetický audit a na provádění vysoce 
nákladově efektivních doporučení 
uvedených v energetických auditech v 
případě, že dojde k uskutečnění 
navrhovaných opatření. 
3. Členské státy rovněž vypracují programy 
zaměřené na informování domácností o 
přínosech těchto auditů prostřednictvím 
vhodných poradenských služeb. 
Členské státy podporují programy odborné 
přípravy v zájmu kvalifikace energetických 
auditorů, čímž napomohou dostatečné 
dostupnosti odborníků. 
 
1. Členské státy přijmou vhodná opatření na 
podporu a usnadnění účinného využívání 
energie malými odběrateli, včetně 
domácností. Tato opatření mohou být 
součástí vnitrostátní strategie. 
2. Pro účely odstavce 1 tato opatření 
obsahují jeden či více prvků uvedených v 
písmenech a) a b): 
a) řadu nástrojů a politik podporujících 
změnu chování, které mohou zahrnovat: 
i) fiskální pobídky, 
ii) přístup k finančním prostředkům, grantům 
nebo subvencím, 
iii) poskytování informací, 
iv) vzorové projekty, 
v) aktivity na pracovišti; 
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Čl. I. bod 25 V § 5 odst. 3 se na konci textu písmene f) doplňují slova „a v oblasti 

výměny, dimenzování a posouzení účinnosti kotlů a rozvodů tepelné 

energie a klimatizačních systémů umístěných v rodinných domech, 

bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci“. 

32010L0031 Čl. 14, 
odst. 4 

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

Čl. I. bod 26 V § 5 odst. 3 písmeno k) zní:  

„k) přípravu energeticky úsporných projektů zaměřených na snižování 

energetické náročnosti budov a energetického hospodářství,“. 

32010L0031 Čl. 10, 
odst. 1 

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

Čl. I. bod 27 V § 5 odst. 3 se na konci textu písmene n) doplňují slova „a 

energetických služeb se zaručeným výsledkem.“. 

32012L0027 Čl. 5, odst. 
7 

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

Čl. I. bod 29 V § 6a odst. 1 úvodní část ustanovení zní: 

„U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW, které 

slouží k vytápění budovy, a k nim připojených rozvodů tepelné 

energie jsou vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v 

případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce5) 

povinni“. 

 

Poznámka pod čarou č. 5 zní: 

„5) § 1190 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů.“. 

32010L0031 Čl. 14, 
odst. 1 

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

Čl. I. bod 31 V § 6a odst. 2 se slova „je jeho vlastník nebo společenství vlastníků 

jednotek povinen“ nahrazují slovy „jsou vlastník budovy nebo 

společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství 

vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni“. 

32010L0031 Čl. 15, 
odst. 1 

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

Čl. I. bod 36 V § 6a odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „, a na kotle 

a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v 

budovách uvedených v § 7 odst. 5 písm. g) až j)“ a ve větě druhé se 

text „4 písm. g)“ nahrazuje textem „3 písm. f)“. 

32010L0031 Čl. 14, 
odst. 1 

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

Čl. I. bod 37 V § 7 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: 

„V případě změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník 

budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že 

společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni plnit 

požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího 

právního předpisu. Stavebník nejpozději k datu podání žádosti o 

stavební povolení nebo žádosti o společné povolení, kterým se 

stavba umisťuje a povoluje, ohlášení stavby nebo podání žádosti o 

povolení změny stavby před jejím dokončením s dopadem na její 

energetickou náročnost anebo k datu ohlášení takové změny a 

ostatní osoby podle věty první v případě změny dokončené budovy, 

která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, nejpozději před 

zahájením této změny jsou povinni zajistit průkaz energetické 

náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení“. 

32010L0031 Čl. 4, odst. 
1 

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

Čl. I. bod 43 V § 7 odst. 4 se písmeno d) zrušuje. 

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e). 

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

Čl. I. bod 44 V § 7 odst. 4 písm. e) se slova „vlastníka budovy nebo společenství 

vlastníků jednotek“ nahrazují slovy „vlastníka budovy, společenství 

vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek 

nevzniklo, správce“. 

32012L0027 Čl. 9, odst. 
1 

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

Čl. I. bod 45 V § 7 odst. 5 písm. b) se slova „vlastník budovy nebo společenství 

vlastníků jednotek“ nahrazují slovy „vlastník budovy, společenství 

vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek 

nevzniklo, správce“. 

32010L0031 Čl. 4, odst. 
2 

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

Čl. I. bod 46 V § 7 odst. 5 písm. e) se text „700 GJ“ nahrazuje textem „195 MWh“. 

 

32010L0031 Čl. 4, odst. 
2 

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

vlastníků jednotek je povinen“ nahrazují slovy „, společenství 

vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek 

nevzniklo, správce jsou povinni“. 

32010L0031 Čl. 12, 
odst. 1 

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

Čl. I. bod 51 V § 7a odst. 1 písmeno d) zní: 

„d) umístit průkaz v budově způsobem 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 určenou k užívání veřejností“. 

32010L0031 Čl. 11, 
odst. 5 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 
odst. 1 a 2 

5. V souladu se svými vnitrostátními pravidly 
členské státy vybízejí orgány veřejné moci, 
aby zohlednily vedoucí úlohu, kterou by 
měly hrát v oblasti energetické náročnosti 
budov, mimo jiné prováděním doporučení 
uvedených v certifikátu energetické 
náročnosti vydávaném v rámci jeho platnosti 
budovám v jejich vlastnictví. 
 
1. Členské státy přijmou opatření k tomu, 
aby tam, kde celkovou užitnou podlahovou 
plochu budovy, pro kterou byl vydán 
certifikát energetické náročnosti podle čl. 12 
odst. 1, větší než 500 m2 užívají orgány 
veřejné moci a často ji navštěvuje veřejnost, 
byl certifikát energetické náročnosti 
vystaven na nápadném místě dobře 
viditelném veřejnosti.  
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Dne 9. července 2015 se tato hraniční 
hodnota 500 m2 sníží na 250 m2.  
2. Členské státy vyžadují, aby tam, kde 
celkovou užitnou podlahovou plochu 
budovy, pro kterou byl vydán certifikát 
energetické náročnosti podle čl. 12 odst. 1, 
větší než 500 m2 často navštěvuje 
veřejnost, byl certifikát energetické 
náročnosti vystaven na nápadném místě 
dobře viditelném veřejnosti. 

Čl. I. bod 53 V § 7a odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje 

čárkou a za slovo „jednotek“ se vkládají slova „nebo v případě, že 

společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce“. 

32010L0031 Článek 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby se u budov, u kterých 
probíhá větší renovace, snížila energetická 
náročnost budovy nebo jejích renovovaných 
částí s cílem splnit minimální požadavky na 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4, pokud je to technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelné.  
Tyto požadavky se použijí pro renovovanou 
budovu nebo ucelenou část budovy jako 
celek. Navíc či alternativně lze požadavky 
použít na renovované prvky budov.  
Členské státy dále přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby energetická 
náročnost prvku budovy, jenž je součástí 
obvodového pláště budovy a má významný 
dopad na energetickou náročnost 
obvodového pláště budovy, splňovala v 
případě jeho dodatečné montáže nebo 
nahrazení minimální požadavky na 
energetickou náročnost, pokud je to 
technicky, funkčně a ekonomicky 
proveditelné.  
Členské státy určí tyto minimální požadavky 
na energetickou náročnost v souladu s 
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Čl. 12, 
odst. 1 

článkem 4.  
Členské státy v souvislosti s budovami, 
které jsou předmětem větší renovace, 
prosazují, aby vysoce účinné alternativní 
systémy uvedené v čl. 6 odst. 1 byly vzaty v 
úvahu a zohledněny, pokud je to technicky, 
funkčně a ekonomicky proveditelné. 
 
1. Členské státy zajistí, aby byl certifikát 
energetické náročnosti vydán pro:  
a) budovy nebo ucelené části budov při 
výstavbě, prodeji nebo pronájmu novému 
nájemci a  
b) budovy, kde celkovou užitkovou 
podlahovou plochu větší než 500 m2 užívá 
orgán veřejné moci a kde je tato plocha 
často navštěvována veřejností. Dne 9. 
července 2015 se tato hraniční hodnota 500 
m2 sníží na 250 m2.  
Požadavek na vydání certifikátu energetické 
náročnosti v případě dotčené budovy nebo 
ucelené části budovy se neuplatní, je-li 
k dispozici certifikát vydaný podle směrnice 
2002/91/ES nebo podle této směrnice a je-li 
tento certifikát platný. 

Čl. I. bod 54 V § 7a odst. 2 písm. b), c) a e) a v § 7a odst. 3 písm. a), b) a d) se 

slovo „ověřenou“ zrušuje. 

32010L0031 Čl. 12, 
odst. 2 

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

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNB9EGC58T)



Stránka 14 (celkem 55) 

Čl. I. bod 57 V § 7a odst. 3 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňují 

slova „prokazatelným způsobem pro naplnění povinnosti podle 

tohoto odstavce si vyžádat průkaz od společenství vlastníků jednotek 

nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, 

správce a“. 

32010L0031 Čl. 12, 
odst. 2 

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

Čl. I. bod 58 V § 7a odst. 3 písm. d) se za slova „předané grafické části průkazu,“ 

vkládají slova „kterou uchovává po dobu 3 let,“. 

32010L0031 Čl. 12, 
odst. 4 

4. Členské státy vyžadují, aby v případě 
prodeje nebo pronájmu:  
— budov, jež mají certifikát energetické 
náročnosti,  
— ucelených částí budov v budově, jež má 
certifikát energetické náročnosti, 
a ucelených částí budov, jež mají certifikát 
energetické náročnosti,  
byl na reklamách v komerčních médiích 
uveden ukazatel energetické náročnosti 
obsažený v certifikátu energetické 
náročnosti dané budovy nebo ucelené části 
budovy. 
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Čl. I. bod 61 V § 7a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno e), které zní: 

„e) obsahovat doporučená opatření pro snížení energetické 

náročnosti budovy; tato povinnost se nevztahuje na průkaz, který u 

budovy prokáže dosažení mimořádně úsporné klasifikační třídy u 

celkové dodané energie budovy a neobnovitelné primární energie 

podle prováděcího právního předpisu podle odstavce 6.“. 

32010L0031 Čl. 11 odst. 
2 

2. Certifikát energetické náročnosti 
obsahuje doporučení na snížení energetické 
náročnosti budovy nebo ucelené části 
budovy, které je optimální nebo efektivní 
vzhledem k vynaloženým nákladům, pokud 
ve srovnání s platnými požadavky na 
energetickou náročnost existuje pro taková 
zlepšení přiměřený potenciál.  
Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti zahrnují: 
a) opatření přijatá v souvislosti s větší 
renovací obvodového pláště budovy nebo 
technického systému nebo systémů budovy 
a  
b) opatření přijatá v souvislosti s 
jednotlivými prvky budov nezávisle na větší 
renovaci obvodového pláště budovy nebo 
technického systému nebo systémů budovy. 

Čl. I. bod 62 V § 7a odst. 8 se slova „včetně jednotky“ zrušují. 32010L0031 Čl. 11 odst. 
6 

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

Čl. I. bod 64 V § 7a se odstavec 11 zrušuje. 32010L0031 Čl. 18 odst. 
1 

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

Čl. I. bod 72 § 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 24 a 25 zní:  

„§ 9 Energetický audit 

32012L0027 Čl. 8, odst. 
1, 4 a 6 

1. Členské státy prosazují, aby všichni 
koneční zákazníci měli přístup k 
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(1) Podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí 

na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %, 

zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat vyšší než 1 

300 000 000 Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1 

100 000 000 Kč, je povinen jednou za 4 roky zajistit pro jím užívané 

nebo vlastněné energetické hospodářství provedení energetického 

auditu. Tato povinnost se vztahuje na podnikatele, který splňuje 

podmínku podle věty první 2 po sobě jdoucí kalendářní roky. Způsob 

stanovení počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční 

sumy rozvahy stanoví prováděcí právní předpis. 

 

(2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit provedení energetického 

auditu podle odstavce 1, je povinen zajistit pro jím užívané 

energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, 

že hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po 

sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh.  

 

(3) Česká republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje 

nebo obce, státní organizace založená zákonem24), státní a veřejná 

vysoká škola a Česká národní banka jsou povinny zajistit pro jimi 

vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu v 

případě, že hodnota průměrné roční spotřeby energie energetického 

hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší 

než 500 MWh.  

 

(4) Povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavce 

1 se nevztahuje na podnikatele, jehož energetické hospodářství má 

spotřebu energie nižší než 200 MWh ročně. 

 

(5) Povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavců 

1 až 3 se nevztahuje na osobu, která má pro své energetické 

energetickým auditům, které mají vysokou 
kvalitu, jsou nákladově efektivní a 
a) jsou prováděny nezávisle kvalifikovanými 
nebo akreditovanými odborníky na základě 
kvalifikačních kritérií nebo 
b) jsou prováděny a kontrolovány 
nezávislými orgány v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy. 
Energetické audity ve smyslu prvního 
pododstavce mohou být prováděny 
vnitropodnikovými odborníky nebo 
energetickými auditory za předpokladu, že 
dotyčný členský stát má vytvořen systém za 
účelem zajištění a kontroly jejich kvality, 
zahrnující případně i každoroční náhodný 
výběr alespoň statisticky významného 
procentního podílu ze všech energetických 
auditů, které provádějí. 
Za účelem zajištění vysoké kvality 
energetických auditů a systémů 
hospodaření s energií členské státy pro 
energetické audity zavedou transparentní 
a nediskriminační minimální kritéria 
založená na zásadách stanovených 
v příloze VI. 
Energetické audity nesmějí obsahovat 
ustanovení, která by bránila předávání 
nálezů auditu kterémukoli kvalifikovanému 
či akreditovanému poskytovateli 
energetických služeb, jestliže zákazník 
nemá námitky. 
 
4. Členské státy zajistí, aby podniky, které 
nejsou malými a středními podniky, musely 
absolvovat energetický audit provedený 
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hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém 

hospodaření s energií podle harmonizované technické normy 

upravující systém managementu hospodaření s energií19), jehož 

rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu. 

 

(6) Energetický audit provedený podle odstavců 2 a 3 platí 10 let 

nebo do provedení změny energetického hospodářství, po které 

došlo za 2 po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % při 

nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti stavu z 

platného energetického auditu. Před uplynutím platnosti 

energetického auditu posoudí dotčená osoba podle odstavce 2 data o 

nakládání s energií a osoba podle odstavce 3 data o spotřebě 

energie za 2 roky předcházející ukončení platnosti energetického 

auditu. 

 

(7) Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené části 

energetického hospodářství auditované osoby. Do energetického 

auditu osoby 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  harmonizovanou technickou normou 

upravující zásady provádění energetických auditů, požadavky na 

běžné procesy během energetických auditů a výstupy energetických 

auditů25). Zjištění energetického auditu jsou zpracována ve formě 

písemné zprávy o provedeném energetickém auditu, jejíž obsah 

stanoví prováděcí právní předpis. 

 

(8) Energetický audit musí   

a) být proveden pouze  

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), 

nebo  

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je 

nezávisle a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo akreditovanými 
odborníky nebo provedený a kontrolovaný 
nezávislými orgány v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy do 5. 
prosince 2015 a alespoň každé čtyři roky od 
data předchozího energetického auditu. 
 
6. Od požadavků odstavce 4 jsou 
osvobozeny podniky, které nejsou malými 
a středními podniky a které zavádějí systém 
hospodaření s energií nebo systém 
environmentálního řízení certifikovaný 
nezávislým orgánem podle příslušných 
evropských či mezinárodních norem, pokud 
členské státy zajistí, že příslušný systém 
řízení zahrnuje energetický audit na základě 
minimálních kritérií založených na zásadách 
stanovených v příloze VI. 
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oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného 

členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle 

zvláštního právního předpisu5a) a  

b) být proveden do 1 roku od vzniku povinnosti na základě dat o 

nakládání s energií za 2 roky předcházející vzniku povinnosti a musí 

být proveden v souladu s právními předpisy. Česká republika, kraj, 

obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní 

organizace založená zákonem24), státní a veřejná vysoká škola a 

Česká národní banka s hodnotou průměrné roční spotřeby energie 

energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní 

roky 35 000 MWh a vyšší provedou energetický audit do 3 let od 

vzniku povinnosti. 

c) být proveden v souladu s prováděcím právním předpisem a 

harmonizovanou technickou normou upravující energetické audity25). 

 

(9) Ten, komu nastala povinnost zajistit provedení energetického 

auditu podle odstavců 1 až 3 dále musí  

a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu, Státní 

energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 

13a odst. 2,   

b) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou podle 

odstavce 8 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění 

osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného 

členského státu Unie. 

 

________ 
24) Například zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České 

dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně 

zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 
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25) ČSN ISO 50002 – Energetické audity – Požadavky s návodem pro 

použití.“. 

Čl. I. bod 80 V § 9a odst. 3 písm. b) se slova „objektivně, pravdivě a úplně“ 

nahrazují slovy „v souladu s prováděcím právním předpisem podle 

odstavce 5“. 

32012L0027 Čl. 8, odst. 
5 

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

Čl. I. bod 83 § 10 až 10c včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 21 znějí:  

„§ 10 Energetický specialista 

 

(1) Energetický specialista na základě oprávnění k výkonu činnosti 

energetického specialisty uděleného ministerstvem 

a) provádí energetický audit a zpracovává energetický posudek,  

b) zpracovává průkaz,  

c) provádí kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, 

nebo  

d) provádí kontroly klimatizačních systémů.  

 

(2) Ministerstvo na žádost udělí oprávnění k výkonu činnosti 

energetického specialisty 

a) fyzické osobě, která  

1. složí odbornou zkoušku podle § 10a; odbornou zkoušku musí složit 

též v případě, jestliže bylo této osobě zrušeno oprávnění podle § 10b 

odst. 2,  

2. je plně svéprávná,  

3. je bezúhonná a  

32012L0027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 8 odst. 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

b) právnické osobě, která 

1. je bezúhonná,  

2. určí alespoň 1 fyzickou osobu, která je k žadateli v pracovním nebo 

obdobném poměru a která podepsala souhlas s výkonem činnosti pro 

právnickou osobu (dále jen „určená osoba“); tato určená osoba musí 

být držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty k 

činnosti podle odstavce 1 a splňuje povinnost podle odstavce 8. 

 

(3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, 

která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně 

v souvislosti s předmětem činnosti energetického specialisty, pokud 

se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se 

prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si za 

účelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního 

právního předpisu7) způsobem umožňujícím dálkový přístup výpis z 

evidence Rejstříku trestů. 

 

(4) Dále se bezúhonnost prokazuje   

a) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného pobytu mimo území 

České republiky a u osoby, která se v posledních 5 letech nepřetržitě 

zdržovala mimo území České republiky po dobu delší než 3 měsíce, 

dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů, který není ke 

dni podání žádosti starší než 3 měsíce a který je vydaný k tomu 

oprávněným orgánem státu trvalého nebo jiného pobytu této osoby a 

států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě 

zdržovala po dobu delší než 3 měsíce; pokud stát trvalého nebo 

jiného pobytu této osoby není totožný se státem, jehož je tato osoba 

občanem, též dokladem vydaným státem, jehož je občanem; za 

účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby, která je nebo byla 

občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32012L0027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32010L0031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 16, 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 17 

hospodaření s energií členské státy pro 
energetické audity zavedou transparentní 
a nediskriminační minimální kritéria 
založená na zásadách stanovených v 
příloze VI. 
Energetické audity nesmějí obsahovat 
ustanovení, která by bránila předávání 
nálezů auditu kterémukoli kvalifikovanému 
či akreditovanému poskytovateli 
energetických služeb, jestliže zákazník 
nemá námitky. 
 
1. V případě, že členský stát považuje 
vnitrostátní úroveň technické způsobilosti, 
objektivity a spolehlivosti za nedostatečnou, 
zajistí, aby do 31. prosince 2014 
poskytovatelům energetických služeb, 
energetických auditů, energetickým 
manažerům a osobám zajišťujícím instalaci 
prvků budov souvisejících s energií 
definovaných v čl. 2 bodě 9 směrnice 
2010/31/EU byly zpřístupněny či byly k 
dispozici systémy certifikace nebo 
akreditace nebo rovnocenné kvalifikační 
systémy, včetně vhodných programů 
odborné přípravy v případě potřeby. 
 
Členské státy zajistí, aby certifikace 
energetické náročnosti budovy a inspekce 
otopných soustav a klimatizačních systémů 
byly prováděny nezávislým způsobem 
kvalifikovanými nebo akreditovanými 
odborníky působícími jako osoby 
samostatně výdělečně činné nebo jako 
zaměstnanci veřejných orgánů nebo 
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adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, lze 

bezúhonnost prokázat též výpisem z evidence Rejstříku trestů s 

přílohou obsahující informace o jejích pravomocných odsouzeních za 

trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních 

zapsaných v evidenci tohoto státu, který není ke dni podání žádosti 

starší než 3 měsíce,   

b) u právnické osoby se sídlem mimo území České republiky 

dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů, který není ke 

dni podání žádosti starší než 3 měsíce a který je vydaný k tomu 

oprávněným orgánem státu sídla, nebo  

c) čestným prohlášením o bezúhonnosti ve smyslu odstavce 3, které 

není ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce, nevydává-li stát, ve 

kterém má fyzická osoba trvalý nebo jiný pobyt nebo právnická osoba 

sídlo, doklad podle písmene a) nebo b). 

 

(5) Fyzická osoba je odborně způsobilá, získala-li 

a) vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářských, magisterských 

nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a 

jejich oborech energetiky, energetických zařízení, stavebnictví nebo v 

oblasti vzdělávání elektrotechnika, energetika, stavebnictví podle 

právního předpisu upravujícího oblasti vzdělávání ve vysokém 

školství 21) nebo ve studijních oborech obdobných těmto oblastem a 

má 3 roky praxe v oboru,  

b) střední vzdělání s maturitní zkouškou absolvováním vzdělávacího 

programu v oborech energetiky, energetických zařízení nebo 

stavebnictví a má 6 let praxe v oboru, nebo 

c) vyšší odborné vzdělání absolvováním akreditovaného 

vzdělávacího programu v oborech vzdělávání zaměřených na 

energetiku, energetická zařízení nebo stavebnictví a má 5 let praxe v 

oboru.  

 

soukromých podniků.  
Odborníci musí být akreditováni s ohledem 
na jejich způsobilost.  
Členské státy zpřístupní veřejnosti 
informace o odborné přípravě a o 
akreditacích. Členské státy zajistí, aby byly 
veřejnosti zpřístupněny buď pravidelně 
aktualizované seznamy kvalifikovaných 
nebo akreditovaných odborníků, nebo 
pravidelně aktualizované seznamy 
akreditovaných společností poskytujících 
služby takovýchto odborníků. 
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(6) Žádost o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického 

specialisty se podává na formuláři stanoveném prováděcím právním 

předpisem a obsahuje kromě náležitostí stanovených správním 

řádem v případě 

a) fyzické osoby kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost,  

b) právnické osoby kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k výkonu 

činnosti energetického specialisty určené osobě, kopii dokladu o 

pracovním nebo obdobném poměru s určenou osobou a písemný 

souhlas s výkonem činnosti určené osoby.  

 

(7) Energetický specialista je povinen  

a) předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné 

energie a zprávu o kontrole klimatizačního systému, průkaz, 

písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu nebo 

energetický posudek zadavateli,  

b) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické 

nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s 

prováděním činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a; získané skutečnosti 

nesmí použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí 

osoby; zprostit energetického specialistu mlčenlivosti může pouze 

fyzická nebo právnická osoba, která zadala energetickému 

specialistovi provedení činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a, ministerstvo v 

případě § 10b nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis, 

c) opatřit písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu, 

energetický posudek, průkaz nebo zprávu o kontrole provozovaného 

kotle a rozvodu tepelné energie nebo zprávu o kontrole 

klimatizačního systému vlastnoručním podpisem, případně podpisem 

osoby pověřené k jednání, svým jménem, svým identifikačním 

číslem, je-li mu přiděleno, číslem dokumentu vygenerovaným z 

evidence ministerstva o provedených činnostech energetického 

specialisty a číslem oprávnění k výkonu činnosti energetického 
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specialisty uděleným ministerstvem a datem zpracování, v případě 

právnické osoby jménem a podpisem osoby určené podle odstavce 2 

písm. b) bodu 3,  

d) průběžně předávat způsobem umožňujícím dálkový přístup do 

evidence ministerstva o provedených činnostech energetických 

specialistů písemnou zprávu o provedeném energetickém audotu a 

dále údaje týkající se energetického posudku, průkazu, zprávy o 

kontrolách kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie a zprávy o 

kontrolách klimatizačních systémů minimálně v rozsahu stanoveném 

prováděcím právním předpisem,  

e) předkládat na vyžádání ministerstvu, Státní energetické inspekci 

nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2 dokumenty 

a informace vztahující se k činnostem podle § 6a, 7a, 9 a 9a a 

podklady pro zpracování zprávy o kontrole provozovaného kotle a 

rozvodu tepelné energie a zprávy o kontrole klimatizačního systému, 

průkazu, energetického auditu a energetického posudku stanovené 

prováděcím právním předpisem,  

f) v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného 

provádět energetický audit a zpracovávat energetický posudek, být 

pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného 

plnění byl úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; 

pojištění musí trvat po celou dobu výkonu činnosti,  

g) neprovádět činnost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud  

1. je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo má 

majetkovou účast v právnické osobě, která je vlastníkem nebo 

provozovatelem kotlů, rozvodů tepelné energie, klimatizačních 

systémů, budovy nebo její části nebo energetického hospodářství, 

které jsou předmětem kontroly nebo u kterých se provádí energetický 

audit, anebo na které se zpracovává energetický posudek nebo 

průkaz, nebo  
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2. je osobou blízkou k osobám podle bodu 1 nebo je osobou 

ovládající osobu podle bodu 1,  

h) uchovávat po dobu 5 let zprávy o kontrole provozovaného kotle a 

rozvodu tepelné energie a zprávy o kontrole klimatizačního systému, 

průkazu, provedení energetického auditu a vypracování 

energetického posudku včetně podkladů pro jejich zpracování 

stanovené v prováděcím právním předpise a  

i) oznámit ministerstvu do 1 měsíců od doby, kdy nastala, změnu 

skutečností rozhodných pro udělení oprávnění k výkonu činnosti 

energetického specialisty podle odstavce 2. 

 

(8) Energetický specialista je dále povinen absolvovat vzdělávací 

akce zařazené do průběžného aktualizačního vzdělávání podle § 10a 

(dále jen „průběžné vzdělávání“) v období do 3 let od udělení 

oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty nebo od 

ukončení posledního průběžného vzdělávání a získat potřebný počet 

kreditů stanovený prováděcím právním předpisem účastí na 

vzdělávacích akcích průběžného vzdělávání.  

 

(9) Energetický specialista, který je držitelem oprávnění k výkonu 

činnosti energetického specialisty jako právnická osoba, splňuje 

povinnost podle odstavce 8 prostřednictvím jím určené osoby.  

 

(10) Formulář žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti 

energetického specialisty a rozsah údajů předávaných energetickým 

specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech 

energetických specialistů stanoví prováděcí právní předpis.  

 

(11) Povinnosti energetického specialisty podle odstavce 7 se 

nevztahují na energetického specialistu, který vykonává činnost pro 

právnickou osobu jako osoba určená, s výjimkou povinnosti podle 
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odstavce 7 písm. b), c) a g). Osoba určená je povinna zpracovat 

písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu, energetický 

posudek, průkaz nebo zprávu o kontrole provozovaného kotle a 

rozvodu tepelné energie nebo zprávu o kontrole klimatizačního 

systému v souladu s prováděcími právními předpisy.  

 

§ 10a Odborná zkouška a průběžné vzdělávání energetických 

specialistů 

(1) Odborná zkouška je pořádána Státní energetickou inspekcí. 

(2) Odborná zkouška se provádí před zkušební komisí jmenovanou 

Státní energetickou inspekcí, skládá se z ústní a písemné části a je 

zakončena protokolem o výsledku zkoušky, který Státní energetická 

inspekce bez zbytečného odkladu po vykonání zkoušky předá 

ministerstvu. 

 

(3) Obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného 

vzdělávání, pravidla pro jmenování a jednání zkušební komise a 

odborné komise pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do 

průběžného vzdělávání stanoví prováděcí právní předpis. 

 

(4) Průběžné vzdělávání zajišťuje Státní energetická inspekce. 

Průběžné vzdělávání upevňuje, prohlubuje a aktualizuje odborné 

znalosti v oblasti nakládání s energií a jejího užití pro zajištění 

provozu budov, úspor energie, energetické náročnosti budov a 

energetického hospodářství, účinnosti užití energie zdrojů tepla a 

výroben elektřiny včetně těch, které využívají obnovitelné zdroje 

energie a druhotné zdroje energie a kombinovanou výrobu elektřiny a 

tepla. 

 

(5) Výběr vzdělávacích akcí a stanovení počtu kreditů za vzdělávací 

akci je prováděn odbornou komisí jmenovanou Státní energetickou 
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inspekcí minimálně dvakrát za kalendářní rok. Pravidla pro výběr 

vzdělávacích akcí stanoví prováděcí právní předpis.  

 

§ 10b Udělení a zrušení oprávnění k výkonu činnosti 

energetického specialisty a zápis energetického specialisty do 

seznamu energetických specialistů 

 

(1) Ministerstvo udělí oprávnění k výkonu činnosti energetického 

specialisty žadateli, který splňuje podmínky pro udělení oprávnění k 

výkonu činnosti energetického specialisty, a zapíše jej do seznamu 

energetických specialistů. Ode dne podání žádosti do dne předání 

protokolu o výsledku odborné zkoušky Státní energetickou inspekcí 

ministerstvu neběží lhůta pro vydání rozhodnutí.  

 

(2) Ministerstvo oprávnění k výkonu činnosti energetického 

specialisty zruší v případě, že energetický specialista 

a) přestal splňovat podmínky pro udělení oprávnění k výkonu činnosti 

energetického specialisty, 

b) opakovaně spáchá přestupek podle § 12 odst. 1 písm. m) bodu 1, 

2, 3 nebo 4 anebo podle § 12a odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 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, 

c) se neúčastní vzdělávacích akcí zařazených do průběžného 

vzdělávání podle § 10 odst. 8 v rozsahu stanoveném prováděcím 

právním předpisem, 

d) neoznámí ministerstvu do 1 měsíce od doby, kdy nastala, změnu 
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skutečností rozhodných pro udělení oprávnění k výkonu činnosti 

energetického specialisty podle § 10 odst. 7 písm. i), nebo 

e) požádá o zrušení oprávnění k výkonu energetického specialisty. 

 

(3) Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty zaniká  

a) fyzické osobě její smrtí nebo jejím prohlášením za mrtvou,  

b) právnické osobě jejím zánikem, zveřejněním rozhodnutí o 

vyhlášení moratoria, nabytím právní moci rozhodnutí o úpadku nebo 

nabytím právní moci rozhodnutí o zavedení nucené správy, nebo 

c) právní mocí rozhodnutí o zrušení oprávnění k výkonu činnosti 

energetického specialisty. 

 

(4) Jestliže oprávnění k výkonu energetického specialisty podle 

odstavce 3 zanikne, ministerstvo energetického specialistu ze 

seznamu energetických specialistů bez zbytečného odkladu vyškrtne. 

 

(5) Energetický specialista je po doručení rozhodnutí ministerstva o 

zrušení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty 

povinen okamžitě tuto činnost ukončit; rozklad proti tomuto 

rozhodnutí nemá odkladný účinek.  

 

§ 10c Seznam energetických specialistů 

 

(1) Do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem 

se zapisují u oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty 

uděleného fyzické osobě následující údaje  

a) číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,  

b) jméno a příjmení,  

c) druh oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a 

datum zápisu, popřípadě datum zániku oprávnění k výkonu 

energetického specialisty,   
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d) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě adresa místa bydliště 

mimo území České republiky, pokud fyzická osoba nemá trvalý pobyt 

na území České republiky,   

e) další kontaktní údaje zejména telefonní číslo, adresa elektronické 

pošty,  

f) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,   

g) obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační 

číslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání, pokud energetický 

specialista není osobou samostatně výdělečně činnou.  

 

(2) Do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem 

se zapisují u oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty 

uděleného právnické osobě následující údaje 

a) číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,  

b) obchodní firma nebo název, sídlo právnické osoby a jméno a 

příjmení osoby pověřené jednáním,  

c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,  

d) adresa sídla,  

e) druh oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a 

datum zápisu, popřípadě datum zániku oprávnění k výkonu 

energetického specialisty,  

f) další kontaktní údaje, zejména telefonní číslo, adresa elektronické 

pošty,  

g) jméno a příjmení osob určených pro udělení oprávnění k výkonu 

činnosti energetického specialisty. 

 

(3) Údaje ze seznamu energetických specialistů podle odstavců 1 a 2 

jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva. 

______________ 
21) Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve 

vysokém školství.“. 
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Čl. I. bod 86 V § 10e se vkládají nové odstavce 1 až 4, které znějí: 

„(1) Účelem energetické služby je ověřitelné a měřitelné nebo 

výpočtem stanovené zvýšení účinnosti užití energie nebo jejímž 

účelem jsou úspory spotřeby energie prostřednictvím energeticky 

účinných technologií nebo provozních činností, údržby nebo kontroly. 

 

(2) Energetická služba je poskytována na základě smlouvy o 

energetických službách, která je smluvním ujednáním mezi 

příjemcem a poskytovatelem energetických služeb o opatření ke 

zvýšení účinnosti užití energie, ověřované a kontrolované během 

celého trvání smluvního závazku, kdy jsou náklady na toto opatření 

placeny ve vztahu ke smluvně stanovené míře zvýšení účinnosti užití 

energie nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické náročnosti, 

například finančním úsporám. 

 

(3) Smlouva o energetických službách musí být písemná. Pro její 

náležitosti platí odstavec 5 písm. a) až e) a g) obdobně. 

 

(4) Energetická služba může být poskytována jako energetická 

služba se zaručeným výsledkem. Tato služba je poskytována za 

účelem dosažení předem stanovené úspory energie a s tím 

související úspory nákladů za stanovené období, při kterém nese 

poskytovatel energetických služeb smluvně dohodnutou míru 

finančního rizika či sankcí pro případ nedosažení úspor. Odstavec 2 

platí pro energetickou službu se zaručeným výsledkem obdobně.“. 

 

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 5 a 6. 

32012L0027 Čl. 2, odst. 
7 

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

Čl. I. bod 89 V § 11 odst. 1 písm. b) se za slovo „zpracovává“ vkládají slova „Plán 

renovace budov ústředních institucí, který vychází ze Systému 

monitoringu spotřeby energie podle § 9b odstavce 3, a“ a slovo „jeho“ 

32012L0027 Čl. 20 
odst. 1-3 

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

Čl. I. bod 90 V § 11 odst. 1 písm. i) se slova „a vede seznam energetických 

specialistů“ nahrazují slovy „, vede seznam energetických specialistů, 

je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a) a vede 

seznam osob, kterým byla uznána odborná kvalifikace podle 

zvláštního právního předpisu5a)“. 

32012L0027 Čl. 16 
odst. 2 

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

Čl. I. bod 91 V § 11 odst. 1 se písmeno j) se zrušuje. 

Dosavadní písmena k) až s) se označují jako písmena j) až r). 

32012L0027 Čl. 17 
odst. 1 

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

Čl. I. bod 92 V § 12 odst. 1 písm. a) se slova „nebo činnost osoby oprávněné 

provádět instalaci“ zrušují. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Čl. I. bod 93 V § 12 odst. 1 písmeno d) zní: 

„d) jako vlastník budovy nebo v případě, že nevzniklo společenství 

vlastníků jednotek, správce nesplní některou z povinností podle § 6a 

odst. 1,“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 
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Čl. I. bod 94 V § 12 odst. 1 písmeno e) zní: 

„e) jako vlastník budovy nebo v případě, že nevzniklo společenství 

vlastníků jednotek, správce nesplní některou z povinností podle § 6a 

odst. 2,“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

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

Čl. I. bod 95 V § 12 odst. 1 písm. g) se slova „nebo vlastník budovy“ nahrazují 

slovy „, vlastník budovy nebo v případě, že nevzniklo společenství 

vlastníků jednotek, správce nebo vlastník energetického 

hospodářství“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

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

Čl. I. bod 96 V § 12 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slova „§ 9 odst. 4, nebo“ zrušují. 32010L0031 Čl. 27 
 

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

Čl. I. bod 97 V § 12 odst. 1 písm. h) se za slovo „budovy“ vkládají slova „, v 

případě, že nevzniklo společenství vlastníků jednotek, správce“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

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

Čl. I. bod 

101 

V § 12 odst. 1 písm. m) se na konci textu úvodní části ustanovení 

doplňují slova „nebo osoba určená“. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Čl. I. bod 

102 

V § 12 odst. 1 písm. m) bodě 1 se slova „v rozporu s § 6a odst. 3 

písm. e)“ a slova „neobjektivní, nesprávnou nebo neúplnou“ zrušují a 

na konci textu bodu se doplňují slova „v rozporu s § 6a odst. 3 písm. 

e)“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

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

Čl. I. bod 

103 

V § 12 odst. 1 písm. m) bodě 2 se slova „v rozporu s § 7a odst. 4 

písm. d)“ a slova „neobjektivně, nesprávně nebo neúplně“ zrušují a 

na konci textu bodu se doplňují slova „v rozporu s § 7a odst. 4 písm. 

c)“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

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

106 

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

„odst. 7“. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Čl. I. bod 

108 

V § 12 odstavec 2 zní: 

„(2) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo e), 

odstavce 1 písm. g) bodu 2 nebo 3, odstavce písm. h), i), j), k) nebo 

l), nebo odstavce 1 písm. m) bodu 5, nebo 

b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) 

nebo f), odstavce 1 písm. g) bodu 1 nebo odstavce 1 písm. m) bodu 

1, 2, 3 nebo 4 nebo 6.“. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Čl. I. bod 

109 

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

instalaci“ zrušují. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32012L0027 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 

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

Čl. I. bod 

110 

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

textem „odst. 10“. 

32012L0027 Čl. 13 
 

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

Čl. I. bod 

111 

V § 12a odst. 1 písmena f) a g) znějí: 

„f) jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v 

případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce 

nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1, 

g) jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v 

případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce 

nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

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

Čl. I. bod 

112 

V § 12a odst. 1 písm. i) se na konci textu úvodní části ustanovení 

doplňují slova „nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek 

nevzniklo, správce“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

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

Čl. I. bod 

113 

V § 12a odst. 1 písm. j) se za slovo „jednotek“ vkládají slova „nebo v 

případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

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

Čl. I. bod 

114 

V § 12a odst. 1 písm. k) úvodní části ustanovení se za slovo 

„jednotek“ vkládají slova „nebo v případě, že společenství vlastníků 

jednotek nevzniklo, správce“. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32012L0027 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 
 

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

Čl. I. bod 

115 

V § 12a odst. 1 písm. k) se body 1 a 2 zrušují. 

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 1 a 2. 

32012L0027 Čl. 13 
 

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

Čl. I. bod 

116 

V § 12a odst. 1 písm. m) bodě 1 se slova „v rozporu s § 6a odst. 3 

písm. e)“ a slova „neobjektivní, nesprávnou nebo neúplnou“ zrušují a 

na konci textu bodu se doplňují slova „v rozporu s § 6a odst. 3 písm. 

e)“. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32012L0027 
 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 
 

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

Čl. I. bod 

117 

V § 12a odst. 1 písm. m) bodě 2 se slova „v rozporu s § 7a odst. 4 

písm. d)“ a slova „neobjektivně, nesprávně nebo neúplně“ zrušují a 

na konci textu bodu se doplňují slova „v rozporu s § 7a odst. 4 písm. 

c)“. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32012L0027 
 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 

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

Čl. I. bod 

118 

V § 12a odst. 1 písm. m) bod 3 zní: 

„3. zpracuje písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu 

v rozporu s § 9 odst. 7 nebo 8,“. 

32012L0027 Čl. 13 
 

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

Čl. I. bod 

119 

V § 12a odst. 1 písm. m) bodě 4 se slova „v rozporu s § 9a odst. 3 

písm. b)“ a slova „neobjektivně, nesprávně nebo neúplně“ zrušují a 

na konci textu bodu se doplňují slova „v rozporu s § 9a odst. 3 písm. 

b)“. 

32012L0027 Čl. 13 
 

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

Čl. I. bod 

120 

V § 12a odst. 1 písm. m) bodě 5 se text „odst. 6“ nahrazuje slovy 

„odst. 7“. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32012L0027 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 

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

Čl. I. bod 

121 

V § 12a odst. 1 písm. m) se bod 6 zrušuje. 

Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 6. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32012L0027 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 

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

Čl. I. bod 

123 

V § 12a odst. 1 se na konci textu písmene n) doplňují slova „nebo 

neuchová po dobu 3 let předanou grafickou část průkazu“. 

32010L0031 Čl. 27 
 

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

124 

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

středním podnikatelem“ zrušují. 

32012L0027 Čl. 13 
 

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

Čl. I. bod 

125 

V § 12a odst. 1 písm. o) bod 1 zní: 

„1. nezajistí provedení energetického auditu podle § 9 odst. 1 nebo 2, 

nebo“. 

32012L0027 Čl. 13 
 

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

Čl. I. bod 

126 

V § 12a odst. 1 písm. o) bodě 2 se text „odst. 4“ nahrazuje slovy 

„odst. 7, 8 nebo 9“. 

32012L0027 Čl. 13 
 

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

Čl. I. bod 

127 

V § 12a odst. 1 písm. p) se za text „§ 10d“ vkládá text „odst. 2“ a za 

slovo „zařízení“ se vkládají slova „vyrábějících energii z obnovitelných 

zdrojů energie“. 

32012L0027 Čl. 13 
 

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

Čl. I. bod 

128 

V § 12a odst. 2 písmena a) až c) znějí: 

„a) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie 

uvedených v § 8 odst. 1 

 

1. poruší některou z povinností podle § 8 odst. 2, 

  

2. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím 

požadavky na štítkování nezajistí, aby k výrobkům uváděným na trh 

byly bezplatně poskytnuty energetické štítky a informační listy 

výrobku, 

 

 

3. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím 

požadavky na štítkování neuvede v informačním listu výrobku nebo 

na energetickém štítku údaje podle přímo použitelného předpisu Unie 

upravujícího požadavky na štítkování, 

 

4. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím 

požadavky na štítkování na žádost obchodníků bezplatně neposkytne 

do 5 pracovních dnů od podání žádosti energetické štítky 

a informační listy výrobků v tištěné podobě, 

  

5. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím 

požadavky na štítkování nezajistí, aby údaje na energetických štítcích 

a v informačních listech výrobků, které poskytuje, byly přesné, nebo 

nevyhotoví technickou dokumentaci, která umožní přesnost posoudit, 

  

6. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím 

požadavky na štítkování uvede na trh výrobky navržené tak, aby byla 

výkonnost modelu výrobku spojeného se spotřebou energie ve 

32017R1369 Čl. 3 odst. 
1-3, 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dodavatel zajistí, aby všechny jednotlivé 
kusy výrobků uváděných na trh byly 
bezplatně opatřeny energetickými štítky a 
informačními listy výrobku v tištěné podobě 
s přesnými údaji v souladu s tímto 
nařízením a příslušnými akty v přenesené 
pravomoci.  
Jako alternativu k dodávání výrobku spolu s 
informačním listem výrobku mohou akty v 
přenesené pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 
3 písm. h) stanovit, že postačuje, aby 
parametry těchto informačních listů výrobku 
dodavatel zanesl do databáze výrobků. 
Dodavatel v takovém případě poskytne 
informační list výrobku v tištěné podobě 
obchodníkovi na jeho žádost.  
Akty v přenesené pravomoci lze stanovit 
vytištění štítku na obalu výrobku. 
2. Na žádost obchodníka mu dodavatel 
poskytne bezplatně, neprodleně a v každém 
případě do pěti pracovních dnů od uvedené 
žádosti štítky v tištěné podobě, včetně štítků 
se změněnou stupnicí podle čl. 11 odst. 13, 
a informační listy výrobků.  
3. Dodavatel zajistí přesnost údajů na 
štítcích a v informačních listech výrobků, 
které poskytuje, a vyhotoví technickou 
dokumentaci, jež umožní tuto přesnost 
posoudit. 
5. Dodavatel neuvede na trh výrobky 
navržené tak, aby byla výkonnost modelu ve 
zkušebních podmínkách automaticky 
uzpůsobena za účelem dosažení lepší 
úrovně kteréhokoli z parametrů uvedených v 
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zkušebních podmínkách automaticky uzpůsobena za účelem 

vylepšení kteréhokoliv z údajů uvedených na energetickém štítku 

nebo informačním listu výrobku nebo obsažených v dokumentaci 

poskytované spolu s výrobkem, 

 

7. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím 

požadavky na štítkování před uvedením modelu výrobku na trh 

nezanese do databáze výrobků informace uvedené v příloze I přímo 

použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na štítkování,   

 

8. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím 

požadavky na štítkování do 30. června 2019 nezanese do databáze 

výrobků úplné a pravdivé informace uvedené v příloze I přímo 

použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na štítkování, a 

to informaci o modelu výrobku spojeného se spotřebou energie, 

pokud tento výrobek je uveden na trh od 1. srpna 2017 do 1. ledna 

2019, 

  

9. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím 

požadavky na štítkování neuchová po uvedení posledního kusu 

modelu výrobku spojeného se spotřebou energie na trh informace 

týkající se tohoto modelu v části databáze výrobků po dobu 15 let, 

nebo 

 

10. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím 

požadavky na štítkování neposkytne energetický štítek se změněnou 

stupnicí způsobem a v termínech uvedených v přímo použitelném 

předpise Unie upravujícím požadavky na štítkování, 

 

b) jako obchodník obchodující s výrobky spojenými se spotřebou 

energie uvedenými v § 8 odst. 1 v rozporu s přímo použitelným 

 
 
 
 
 
Čl. 4 odst. 
1, 2, 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 5 
 
 
 
 

příslušném aktu v přenesené pravomoci 
nebo obsažených v dokumentaci 
poskytované spolu s výrobkem. 
 
1. Od 1. ledna 2019 má dodavatel povinnost 
před uvedením na trh kusu nového modelu, 
na nějž se vztahuje akt v přenesené 
pravomoci, zadat informace o tomto modelu 
uvedené v příloze I do veřejné části 
databáze výrobků a do její části věnované 
souladu.  
2. V případě kusů modelů, na něž se 
vztahuje akt v přenesené pravomoci, které 
jsou uvedeny na trh mezi 1. srpnem 2017 a 
1. lednem 2019, zadá dodavatel do 
databáze výrobků informace uvedené v 
příloze I, které se těchto modelů týkají, do 
30. června 2019.  
6. Po uvedení posledního kusu modelu na 
trh uchová dodavatel informace týkající se 
tohoto modelu v části databáze výrobků 
věnované souladu po dobu patnácti let. Je-li 
to vhodné s ohledem na průměrnou 
životnost výrobku, lze v souladu s čl. 16 
odst. 3 písm. q) stanovit kratší dobu 
uchovávání údajů. Informace uvedené ve 
veřejné části databáze se nevymazávají. 
 
1. Obchodník:  
a) u kusů modelu, na nějž se vztahuje 
příslušný akt v přenesené pravomoci, 
viditelným způsobem vystaví štítek 
poskytnutý dodavatelem nebo zpřístupněný 
v souladu s odstavcem 2, a to i při 
internetovém prodeji na dálku, a  
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předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování 

 

1. u výrobku, na nějž se vztahuje přímo použitelný předpis Unie 

upravující požadavky na štítkování, viditelným způsobem nevystaví 

dodavatelem poskytnutý nebo jinak zpřístupněný štítek, 

 

2. si nevyžádá štítek nebo štítek se změněnou stupnicí od 

dodavatele, pokud štítek nebo štítek se změněnou stupnicí nemá, 

 

3. nezpřístupní zákazníkům informační list výrobku, nebo 

 

4. nenahradí u výrobku spojeného se spotřebou energie vystaveného 

v obchodě nebo na internetu energetický štítek energetickým štítkem 

se změněnou stupnicí v termínu uvedeném v přímo použitelném 

předpise Unie upravujícím požadavky na štítkování nebo jej 

zpřístupní dříve, 

 

c) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie 

uvedených v § 8 odst. 1 nebo jako obchodník obchodující s těmito 

výrobky v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím 

požadavky na štítkování 

 

1. neodkazuje ve všech reklamách nebo propagačních technických 

materiálech vztahujících se k určitému modelu výrobku na třídu 

energetické účinnosti daného výrobku nebo na rozpětí tříd 

energetické účinnosti, 

 

2. z vlastního podnětu nebo na pokyn orgánů dozoru nad trhem 

nepřijme okamžitá nápravná opatření v případě nesouladu s 

požadavky, které jsou stanoveny přímo použitelným předpisem 

upravujícím požadavky na štítkování a za které nese odpovědnost, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 6 písm. 
a), b), c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) zpřístupní zákazníkům informační list 
výrobku, na žádost i v jeho fyzické podobě v 
místě prodeje.  
2. Pokud bez ohledu na čl. 3 odst. 1 
obchodník štítek nemá, vyžádá si jej u 
dodavatele v souladu s čl. 3 odst. 2.  
3. Pokud bez ohledu na čl. 3 odst. 1 
obchodník informační list výrobku nemá, 
vyžádá si jej u dodavatele v souladu s čl. 3 
odst. 2, nebo pokud se tak rozhodne, 
vytiskne si jej či stáhne pro elektronické 
zobrazení z databáze výrobků, jsou-li 
takové funkce pro příslušný výrobek k 
dispozici. 
 
Dodavatel a obchodník:  
a) uvádějí ve vizuálních reklamách či 
propagačních technických materiálech 
vztahujících se k určitému modelu v souladu 
s příslušným aktem v přenesené pravomoci 
třídu energetické účinnosti výrobku a rozpětí 
tříd energetické účinnosti dostupné na 
štítku;  
b) spolupracují s orgány dozoru nad trhem a 
z vlastního podnětu nebo na pokyn orgánů 
dozoru nad trhem přijímají okamžitá 
nápravná opatření v případě nesouladu s 
požadavky stanovenými tímto nařízením a 
příslušnými akty v přenesené pravomoci, za 
nějž nesou odpovědnost;  
c) u výrobků, na něž se vztahují akty v 
přenesené pravomoci, neposkytují ani 
nevystavují jiné štítky, značky, symboly či 
nápisy, které nesplňují požadavky tohoto 
nařízení a příslušných aktů v přenesené 
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nebo 

 

3. u výrobků, na něž se vztahuje přímo použitelný předpis upravující 

požadavky na štítkování, poskytuje nebo vystavuje jiné energetické 

štítky, značky, symboly nebo nápisy, které nesplňují požadavky přímo 

použitelného předpisu upravujícího požadavky na štítkování a které 

mohou uvádět zákazníky v omyl nebo vést k nejasnostem, pokud jde 

o spotřebu energie nebo jiných zdrojů během jejich používání,“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 11 
odst. 13 
písm. a), 
b) bod ii), 
písm. c) 
 

pravomoci, jestliže by to mohlo uvést 
zákazníky v omyl nebo vést k nejasnostem, 
pokud jde o spotřebu energie nebo jiných 
zdrojů během používání; 
 
 
13. Je-li podle odstavců 1 nebo 3 změněna 
stupnice na štítku:  
a) dodavatel v období začínajícím čtyři 
měsíce přede dnem stanoveným v 
příslušném aktu v přenesené pravomoci pro 
počátek vystavování štítku se změněnou 
stupnicí poskytuje při uvedení výrobku na 
trh obchodníkovi jak stávající štítky, tak 
štítky se změněnou stupnicí a informační 
listy výrobku.  
Odchylně od prvního pododstavce tohoto 
písmene, pokud stávající štítek a štítek se 
změněnou stupnicí vyžadují odlišné zkoušky 
modelu, nemusí dodavatel poskytovat 
stávající štítek u kusů modelu uvedených na 
trh nebo do provozu během období čtyř 
měsíců přede dnem stanoveným v 
příslušném aktu v přenesené pravomoci pro 
počátek vystavování štítku se změněnou 
stupnicí, pokud před začátkem tohoto 
období čtyř měsíců nebyly uvedeny na trh 
nebo do provozu žádné kusy téhož modelu 
nebo rovnocenných modelů. V takovém 
případě nesmí obchodník tyto kusy nabízet 
ke koupi před uvedeným dnem. Dodavatel o 
tom co nejdříve uvědomí dotčeného 
obchodníka, a to i v případech, kdy dotyčné 
kusy zahrnuje do svých nabídek 
obchodníkům;  
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b) dodavatel u výrobků uvedených na trh 
nebo do provozu před začátkem zmíněného 
období čtyř měsíců poskytuje štítky se 
změněnou stupnicí od počátku uvedeného 
období na žádost obchodníka v souladu s 
čl. 3 odst. 2. Pro tyto výrobky obchodník 
získá štítek se změněnou stupnicí podle čl. 
5 odst. 2.  
Odchylně od prvního pododstavce tohoto 
písmene:  
ii) vyžadují-li štítek s nezměněnou stupnicí a 
štítek se změněnou stupnicí odlišné 
zkoušky modelu, je dodavatel osvobozen od 
povinnosti poskytovat štítek se změněnou 
stupnicí pro kusy uvedené na trh nebo do 
provozu před začátkem zmíněného období 
čtyř měsíců, pokud nejsou po začátku 
tohoto období čtyř měsíců uvedeny na trh 
nebo do provozu žádné kusy téhož modelu 
nebo rovnocenných modelů. V takovém 
případě může obchodník prodávat tyto kusy 
výhradně se štítkem s nezměněnou stupnicí 
až po dobu devíti měsíců ode dne 
stanoveného v příslušném aktu v přenesené 
pravomoci pro počátek vystavování štítku se 
změněnou stupnicí;  
Odchylně od písmen a), b) a c) tohoto 
odstavce mohou akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 3 písm. e) 
stanovit zvláštní pravidla pro energetické 
štítky tištěné na obalu. 
c) obchodník nahradí stávající štítky u 
vystavených výrobků v obchodech i na 
internetu štítky se změněnou stupnicí do 
čtrnácti pracovních dnů po dni stanoveném 
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v příslušném aktu v přenesené pravomoci 
pro počátek vystavování štítku se 
změněnou stupnicí. Před uvedeným dnem 
obchodník štítky se změněnou stupnicí 
nevystavuje. 

Čl. I. bod 

130 

V § 12a odstavec 4 zní:  

„(4) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), e), f) 

nebo g), odstavce 1 písm. i) bodu 2, odstavce 1 písm. j), k) nebo l), 

odstavce 1 písm. m) bodu 5 nebo odstavce 1 písm. n), p), q) nebo r), 

nebo 

b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d) 

nebo h), odstavce 1 psím. i) bodu 1, odstavce 1 písm. m) bodu 1, 2, 

3, 4 nebo 6, odstavce 1 písm. o) nebo s) nebo odstavce 2 nebo 3.“. 

32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32012L0027 
 
 
 
 
 
 
 
 
32017R1369 
 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 7, odst. 
4 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím za 
porušení vnitrostátních právních předpisů 
přijatých na základě této směrnice a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. 
ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají. 
Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě článků 7 až 11 a čl. 18 odst. 3 a 
přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi do 5. 
června 2014 a neprodleně jí oznámí 
veškeré následné změny těchto ustanovení. 
Členské státy stanoví pravidla pro sankce a 
mechanismy vymáhání, použitelné v 
případě porušení tohoto nařízení a aktů v 
přenesené pravomoci a přijmou veškerá 
opatření nezbytná pro zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Pravidla, 
která splňují požadavky článku 15 směrnice 
2010/30/EU, se považují za vyhovující 
požadavkům tohoto odstavce, pokud jde o 
sankce.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNB9EGC58T)



Stránka 47 (celkem 55) 

Členské státy do 1. srpna 2017 oznámí 
Komisi pravidla uvedená v prvním 
pododstavci, jež doposud nebyla Komisi 
oznámena, a neprodleně Komisi oznámí i 
všechny jejich následné změny. 

Čl. I. bod 

131 

V § 12b odst. 2 se slova „a vymáhá“ zrušují. 32010L0031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32012L0027 

Čl. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 13 

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

Čl. I. bod 

133 

V § 13 odst. 1 se slova „odstavci 1, 4 nebo 5“ nahrazují slovy 

„odstavci 3 nebo 4“ a slova „energetický posudek podle § 9a odst. 1 

písm. a)“ se nahrazují slovy „průkaz pro účely výstavby nové budovy 

nebo větší změny dokončené budovy u budovy s celkovou 

energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2“. 

32010L0031 Příloha II Nezávislé kontrolní systémy pro certifikáty 
energetické náročnosti a inspekční zprávy  
1. Příslušné orgány nebo subjekty, na které 
byla příslušnými orgány přenesena 
odpovědnost za provádění nezávislého 
kontrolního systému, namátkově vyberou 
alespoň statisticky významný procentuální 
podíl všech každoročně vydaných certifikátů 
energetické náročnosti a provedou jejich 
ověření.  
Ověření je založeno na možnostech 
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uvedených níže nebo na ekvivalentních 
opatřeních:  
a) kontrola platnosti vstupních údajů o 
budově použitých k vydání certifikátu 
energetické náročnosti a výsledků 
uvedených v certifikátu;  
b) kontrola vstupních údajů a ověření 
výsledků certifikátu energetické náročnosti, 
včetně uvedených doporučení;  
c) celková kontrola vstupních údajů o 
budově použitých k vydání certifikátu 
energetické náročnosti, celkové ověření 
výsledků uvedených v certifikátu, včetně 
uvedených doporučení, a je-li to možné, 
prohlídka budovy na místě za účelem 
kontroly srovnatelnosti specifikací 
uvedených v certifikátu energetické 
náročnosti a certifikované budovy.  
2. Příslušné orgány nebo subjekty, na které 
byla příslušnými orgány přenesena 
odpovědnost za provádění nezávislého 
kontrolního systému, namátkově vyberou 
alespoň statisticky významný procentuální 
podíl všech každoročně vydaných 
inspekčních zpráv a provedou jejich 
ověření. 

Čl. I. bod 

136 

V § 13a odst. 1 se za slovo „zákona“ vkládají slova „a přímo 

použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na štítkování a 

přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na 

ekodesign“. 

32017R1369 
 

Čl. 7, odst. 
4 

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

Čl. I. bod 

141 

V § 13c odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „přímo použitelnými 

předpisy Unie upravujícími požadavky na ekodesign a na energetické 

štítky“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Unie 

upravujícím požadavky na štítkování a přímo použitelným předpisem 

Unie upravujícím požadavky na ekodesign“. 

32017R1369 
 
 
 
 
 
32017R1369 

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

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

d) povaha a doba trvání opatření přijatých 
na vnitrostátní úrovni a stanovisko 
dodavatele, nebo případně obchodníka.  
6. Orgány dozoru nad trhem zejména 
uvedou, zda je důvodem nesouladu 
skutečnost, že výrobek nesplňuje 
požadavky týkající se aspektů ochrany 
veřejného zájmu stanovené v tomto 
nařízení, nebo zda jsou důvodem 
nedostatky v harmonizovaných normách 
uvedených v článku 13, na nichž je založen 
předpoklad shody. 
7. Členské státy jiné než členský stát, který 
zahájil tento postup, neprodleně informují 
Komisi a ostatní členské státy o veškerých 
opatřeních, která přijaly, a o všech 
doplňujících údajích o nesouladu dotčeného 
výrobku, které mají k dispozici, a v případě 
nesouhlasu s oznámeným vnitrostátním 
opatřením o svých námitkách. 
9. Členské státy zajistí, aby byla v 
souvislosti s dotčeným výrobkem 
neprodleně přijata vhodná omezující 
opatření, jako je například stažení 
dotčeného výrobku z jejich trhu. 
 
3. Pokud je vnitrostátní opatření 
považováno za důvodné, přijmou všechny 
členské státy nezbytná opatření k zajištění 
toho, aby byl nevyhovující výrobek stažen z 
jejich trhu, a informují o tom Komisi. Není-li 
vnitrostátní opatření považováno za 
důvodné, dotčený členský stát toto opatření 
zruší. 
6. Pokud orgány dozoru nad trhem nebo 
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Čl. 12, 
odst. 6 
 

Komise zjistí, že k plnění svých úkolů podle 
tohoto nařízení potřebují i údaje, které 
nejsou uvedeny v odstavci 5, nebo údaje, 
které nejsou k dispozici ve veřejné části 
databáze, mohou si je od dodavatele 
vyžádat. 

Čl. I. bod 

142 

V § 13c odst. 2 písm. a), b) a c) se slova „přímo použitelných 

předpisů Unie upravujících požadavky na ekodesign a na energetické 

štítky“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Unie 

upravujícího požadavky na štítkování a přímo použitelného předpisu 

Unie upravujícího požadavky na ekodesign“. 

32017R1369 
 
 
 
 
 
32017R1369 

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

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

na vnitrostátní úrovni a stanovisko 
dodavatele, nebo případně obchodníka.  
6. Orgány dozoru nad trhem zejména 
uvedou, zda je důvodem nesouladu 
skutečnost, že výrobek nesplňuje 
požadavky týkající se aspektů ochrany 
veřejného zájmu stanovené v tomto 
nařízení, nebo zda jsou důvodem 
nedostatky v harmonizovaných normách 
uvedených v článku 13, na nichž je založen 
předpoklad shody. 
7. Členské státy jiné než členský stát, který 
zahájil tento postup, neprodleně informují 
Komisi a ostatní členské státy o veškerých 
opatřeních, která přijaly, a o všech 
doplňujících údajích o nesouladu dotčeného 
výrobku, které mají k dispozici, a v případě 
nesouhlasu s oznámeným vnitrostátním 
opatřením o svých námitkách. 
9. Členské státy zajistí, aby byla v 
souvislosti s dotčeným výrobkem 
neprodleně přijata vhodná omezující 
opatření, jako je například stažení 
dotčeného výrobku z jejich trhu. 
 
3. Pokud je vnitrostátní opatření 
považováno za důvodné, přijmou všechny 
členské státy nezbytná opatření k zajištění 
toho, aby byl nevyhovující výrobek stažen z 
jejich trhu, a informují o tom Komisi. Není-li 
vnitrostátní opatření považováno za 
důvodné, dotčený členský stát toto opatření 
zruší. 
6. Pokud orgány dozoru nad trhem nebo 
Komise zjistí, že k plnění svých úkolů podle 
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odst. 6 
 
 
 

tohoto nařízení potřebují i údaje, které 
nejsou uvedeny v odstavci 5, nebo údaje, 
které nejsou k dispozici ve veřejné části 
databáze, mohou si je od dodavatele 
vyžádat. 

 

 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32012L0027 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 

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

32017R1369 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým 
se stanoví rámec pro označování 
energetickými štítky a zrušuje směrnice 
2010/30/EU 
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