
 III. 
ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, ODŮVODNĚNÍ 

JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

Jednu z oblastí, která je upravena zákonem č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 3/2020 Sb.“) je povinnost provádět energetický audit (ustanovení § 9). Vedle bližší 
specifikace povinných subjektů, zákon č. 3/2020 Sb. přináší nový přístup k provádění 
energetických auditů, resp. přibližuje postup provádění obecně platnému standardu, 
konkrétně normě ČSN ISO 50002 - Energetické audity - Požadavky s návodem pro 
použití (dále jen „norma“). Do přijetí zákona č. 3/2020 Sb. se prováděl energetický audit 
podle prováděcího právního předpisu. Ovšem v praxi šlo primárně o zajištění vyplnění 
prováděcím předpisem stanovených tabulek, tzn. sepsání zprávy o toku energie 
v energetickém hospodářství a návrh možností na snížení spotřeby v daném 
energetickém hospodářství. Zákon č. 3/2020 Sb. však jasně vymezuje proces 
provádění energetického auditu dle normy a požadavky na písemnou zprávu 
o provedeném energetickém auditu dle prováděcího právního předpisu. 
 
Ve vztahu k povinným subjektům zákon č. 3/2020 Sb. přináší zpřesnění vymezení 
povinných skupin (zjednodušeně „velcí“ podnikatelé, „velcí“ spotřebitelé“ a veřejná 
správa). Původní právní úprava v oblasti „velkých“ podnikatelů odkazovala na 
doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků 
a malých a středních podniků. Postup stanovení velikosti podnikatele dle tohoto 
doporučení byl v praxi velmi problematický a často povinnost dopadala na podnikatele, 
u kterých nebylo provedení energetického auditu nákladově efektivní, tzn. docházelo 
k nadměrnému neefektivnímu finančnímu a administrativnímu zatížení podnikatelů. 
Z tohoto důvodu došlo k odklonu od této praxe a zákon č. 3/2020 Sb. se při kvalifikaci 
podnikatele odkazuje na postup stanovený prováděcím právním předpisem. 
 
Prováděcím právním předpisem k výše uvedeným ustanovením je v platné právní 
úpravě vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 480/2012 Sb.“). Její znění však 
nedostatečně reflektuje principy provádění energetického auditu dle normy 
a neobsahuje ani postup stanovení parametrů pro identifikaci, zda podnikatel spadá do 
skupiny povinných podnikatelů podle § 9 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 
Sb.“).  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné uvést do souladu název a obsah vyhlášky 
č. 480/2012 Sb. se zákonným zmocněním, které specifikuje, že prováděcí předpis 
stanoví obsah a způsob zpracování písemné zprávy. Zároveň je nutné, aby požadavky 
na písemnou zprávu reflektovaly postupy provádění energetického auditu dle normy. 
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Níže uvedená tabulka ukazuje na jedné straně oblasti vyhlášky č. 480/2012 Sb., 
kterými nebude potřebné se podle nového návrhu vyhlášky zabývat, na straně druhé 
oblasti zprávy o provedeném energetickém auditu, které nově bude zpráva 
o provedeném energetickém auditu obsahovat.  
 

Vyhláška č. 480/2012 Sb. Návrh vyhlášky 
Popis energetického hospodářství Plán energetického auditu 
Popis tepelně technických vlastností budov Souhrn energetického auditu 
Vyhodnocení tepelně technických vlastností 
stavebních konstrukcí budov 

Struktura stávajících měřících míst 

Popis systému managementu hospodaření 
s energií podle ČSN EN ISO 50001 – Systém 
managementu hospodaření s energií – 
Požadavky s návodem na použití 

Vícekriteriální hodnocení 
navržených příležitostí 

Návrh nejméně dvou variant opatření, z nichž 
každá navržená varianta obsahuje: 
 
a) popis navrhovaných opatření, ze kterých je 
navrhovaná varianta složena, a to 
 
   1. roční úspory energie v MWh/rok 
a porovnání úspor energie se stavem před 
realizací navrhované varianty, 
  2. investiční náklady na realizaci navrhované 
varianty, 
  3. průměrné roční provozní náklady v tisících 
Kč/rok a porovnání průměrných ročních 
provozních nákladů se stavem před realizací 
navrhované varianty, 
 
b) ekonomické vyhodnocení navržených 
variant, které se provede způsobem 
uvedeným v příloze č. 5, 
c) ekologické vyhodnocení navržených 
variant, které se provede způsobem 
uvedeným v příloze č. 6, 
d) upravenou roční energetickou bilanci 
navržených variant, jejíž tabulkové zpracování 
je uvedeno v bodu 2. přílohy č. 4. 
 

Hodnocení dopravy 

Ekologické vyhodnocení dle přílohy č. 6. Podrobnost EA podle přílohy A3 
ČSN ISO 50001 
(Pokud je v plánu EA dohodnut 
podrobnější   EA)  

Bilancování energetických vstupů za poslední 
tři kalendářní roky, včetně průměrných 
hodnot. 

Požadavky na dodržení alespoň 
minimální úspory energie a CO2 

Ostatní činnosti, resp. obsah zprávy (vymezení předmětu energetického auditu, 
přehled užití spotřeby energie energetického hospodářství, identifikace a vyhodnocení 
příležitostí ke snížení energetické náročnosti energetického hospodářství) lze 
považovat za rovnocenné vůči předmětným částem stávající vyhlášky. 
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S ohledem na rozsah změn, resp. kompletní změnu dosavadního přístupu 
k energetickým auditům, není navrhována změna vyhlášky č. 480/2020 Sb., ale nový 
předpis, který umožňuje lépe implementovat nová specifika v celém rozsahu. 
 

B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 

K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM 

ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ 

Návrh vyhlášky je plně v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. k jehož provedení se 
navrhuje, a to konkrétně v souladu s ustanovením § 14 odst. 4, podle kterého je 
Ministerstvo průmyslu a obchodu zmocněno vydat vyhlášku k provedení § 9, konkrétně 
v rozsahu ustanovení § 9 odst. 1 a odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“). V tomto 
směru návrh vyhlášky žádným způsobem nepřekračuje zákonné zmocnění 
ministerstva k jejímu vydání. 
 
Návrh vyhlášky je v souladu s § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
 

C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE 

A OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE, POKUD SE NA 

VZTAHY, JEŽ MAJÍ BÝT PŘEDMĚTEM PRÁVNÍ ÚPRAVY, VZTAHUJÍ, S UVEDENÍM 

TĚCHTO PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATURY SOUDNÍCH ORGÁNŮ 

EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝCH PRÁVNÍCH ZÁSAD PRÁVA EVROPSKÉ UNIE 

A JEJICH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY 

Návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána, ani s právem Evropské unie či jeho obecnými právními zásadami. Rovněž není 
v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie. Návrh není transpozičním 
předpisem. Pouze upravuje již transponované části článku 8 odst. 1 a 5 a přílohou 
IV směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 
o energetické účinnosti, a o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (dále jen „směrnice 2012/27/EU“), se kterými je 
návrh v souladu. 
. 
 

D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI 

JEHO ZMĚNY 

V současné době existuje nesoulad mezi zákonnou právní úpravou a prováděcím 
právním předpisem. Z tohoto důvodu existují na trhu pochybnosti, jak správným 
způsobem naplňovat povinnost provést energetický audit podle zákona č. 406/2000 
Sb. 
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Tento nesoulad vznikl dne 25. 1. 2020, kdy vešel v účinnost zákon č. 3/2020 Sb. Zákon 
č. 3/2020 Sb. nově specifikuje povinné subjekty k provedení energetického auditu, 
zpřesňuje definici energetického hospodářství, čímž dochází k ujasnění, jaké veškeré 
části zahrnuje energetický audit a prostřednictvím zpřesnění definice energetického 
auditu ve spojení s ustanovením § 9 odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb. zpřesňuje postupy 
provádění energetického auditu, tzn., odlišuje od sebe proces provádění energetického 
auditu a výstup ve formě zprávy o provedeném energetickém auditu. 
 
Problém je také ve vazbě na § 9 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., který stanovuje, že 
určení velikosti parametrů rozhodných pro identifikaci, zda podnikateli nastává 
povinnost, se provádí podle prováděcího právního předpisu. Vyhláška č. 480/2012 Sb. 
ovšem postup stanovení velikosti parametrů neobsahuje. Existuje tudíž mezi 
podnikateli nejistota, zda se jich povinnost podle § 9 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. 
týká.  
 
Předložený návrh vyhlášky veškeré tyto nejasnosti napravuje a stanovuje, jak postup 
pro určení počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy rozvahy, tak 
požadavky na zprávu o provedeném energetickém auditu, která lépe koresponduje 
s postupy provádění energetického auditu podle normy. 
 

E) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ 

ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA 

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, DÁLE SOCIÁLNÍ DOPADY, 

VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA OSOBY 

SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A NÁRODNOSTNÍ 

MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Návrh vyhlášky nezakládá nové nároky na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na 
podnikatelské prostředí ČR ani nevyvolává jiné sociální dopady včetně dopadů na 
specifické skupiny obyvatel.  
 
Jak již bylo uvedeno výše, zákon č. 3/2020 Sb. mění zásadně přístup k provádění 
energetických auditů. To však neznamená, že dochází ke zvýšení nároků na provádění 
energetických auditů, ale spíše k zefektivnění a akcentování činností přímo 
souvisejících s návrhem opatření směřujících ke snížení energetické náročnosti 
energetického hospodářství. Nedochází ke změně rozsahu „auditovaného“ 
energetického hospodářství, ale k jeho přesnějšímu vymezení. I další principy 
energetického auditu zůstávají shodné s dosavadní právní úpravou, např. vymezení 
předmětu energetického auditu, přehled užití spotřeby energie energetického 
hospodářství, identifikace a vyhodnocení příležitostí. Provádění energetického auditu 
lze tudíž považovat z hlediska náročnosti, a to i finanční, za rovnocenné vůči 
předmětným částem vyhlášky č. 480/2012 Sb. 
 

F) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE 

VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN 
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Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení čl. 79 odst. 3 ústavního 
zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle 
kterého ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na 
základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem 
zmocněny. Navrhovaná právní úprava je rovněž v souladu s Listinou základních práv 
a svobod, vyhlášenou usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako 
součást ústavního pořádku České republiky (dále jen "Listina"), a to konkrétně 
s ustanovením čl. 4 odst. 1 Listiny, podle kterého mohou být ukládány povinnosti toliko 
na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. 
 
Navrhovaná právní úprava, stejně jako platná právní úprava, nevytváří žádné rozdíly, 
které by byly v rozporu se zákazem diskriminace, a nemá dopad na rovnost mužů 
a žen. 
 

G) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ 

SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Návrh vyhlášky nebude mít dopad na ochranu soukromí a možnost zneužití osobních 

údajů. 

 

H) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

Předloženým návrhem se neukládají nové povinnosti. Návrh prováděcího předpisu 
pouze stanovuje obsah zprávy o provedeném energetickém auditu. Povinnost provést 
energetický audit a závěry uvést v písemné zprávě vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb. 
Nastavení jasných a transparentních postupů naopak snižuje riziko korupce při 
kontrolách plnění povinnosti provést energetický audit a zadavateli energetického 
auditu zajišťuje získání relevantních informací z provedeného energetického auditu 
rozhodných pro jeho další investiční rozhodnutí. 
 

I) ZHODOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Návrh vyhlášky nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

II. Zvláštní část 

K § 1 – Předmět úpravy 

Ustanovení vymezuje rozsah návrhu vyhlášky v intencích zákonného zmocnění.  
 
Zákon č. 406/2000 Sb. v ustanovení § 9 odst. 1 uvádí: „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.“ Tato 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBUMFLJWQ)



Stránka 6 (celkem 18) 

skutečnost je reflektována v předmětu navrhované vyhlášky, kde v § 1 písm. a) stojí, že 
vyhláška stanoví „způsob stanovení počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční 
bilanční sumy rozvahy pro potřeby určení povinnosti zpracovat energetický audit“. 
Podrobnější informace k postupu jsou pak uvedeny v odůvodnění k § 3. 
 
Dále zákon č. 406/2000 Sb. v § 9 odst. 7 uvádí, že: „[z]působ 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 auditů. Zjištění energetického auditu jsou zpracována ve formě 
písemné zprávy o provedeném energetickém auditu, jejíž obsah a způsob zpracování 
stanoví prováděcí právní předpis.“ Toto je opět promítnuto v předmětu vyhlášky, kde § 1 
písm. b) uvádí, že vyhláška stanoví tento obsah a způsob zpracování. 
 
Díky § 1 je dosaženo konzistence mezi zákonnou a prováděcí právní úpravou. 

K § 2 – Definice 

Jednotlivé termíny jsou definovány s cílem zajistit terminologickou propojenost mezi 
normou, podle které se energetický audit provádí a požadavky na obsah a způsob 
zpracování zprávy o provedeném energetickém auditu, tzn. vychází ze základních pojmů 
normy. Jedná se o termíny, které nejsou doposud ukotveny v národní legislativě.  
 
Norma sama však definuje jen vybrané termíny. U některých termínů pracuje s pojmy 
definovanými v souvisejících normách. Přehled jednotlivých termínů se zdrojem pro jejich 
definování je uveden níže.  

Pojem Propojenost s normou 
Cíl energetického auditu ČSN ISO 500021, 3.1 
Zadavatel Nový pojem souhrnně označuje, kdo má povinnost zpracovat 

energetický audit dle odst. 1 až 3 § 9 zákona 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

Energetická náročnost ČSN ISO 50002, 3.10; ČSN EN 16247-1-52, 3.8; ČSN EN ISO 
500013, 3.4.3   

Ukazatel energetické 
náročnosti 

ČSN ISO 50002, 3.11; ČSN EN 16247-1-5, 3.9; ČSN EN ISO 
50001, 3.4.4   

Příležitost ke snížení 
energetické náročnosti 

Nemá přímou definici, norma ČSN ISO 50002 pojem používá na 
více místech, v jaké podrobnosti má být zpracována je uvedeno 
v 5.8.2 - obsah zprávy o energetickém auditu. V souladu 
s věcným obsahem pracovní skupina navrhla definici. 

Výchozí stav energetické 
náročnosti 

ČSN EN ISO 50001, 3.4.7 

Normalizace ČSN EN ISO 50001, 3.4.10 
Relevantní proměnná ČSN EN ISO 50001, 3.4.9 
Užití energie ČSN ISO 50002, 3.12, ČSN EN 16247-1-5, 3.11; ČSN EN ISO 

50001, 3.5.4 
Spotřeba energie ČSN ISO 50002, 3.7; ČSN EN 16247-1-5, 3.6; ČSN EN ISO 

50001, 3.5.2 
Výrobní proces ČSN EN 16247-1-5, část 3, 3.1 
Doprava ČSN EN 16247-1-5, část 4, 3.1 
Spotřebič Nemá přímou definici, norma ČSN EN ISO 50001 pracuje 

s označením „vybavení, zařízení, systémů nebo procesů 
spotřebovávajících energii v rámci rozsahu a hranic systému 
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1ČSN ISO 50002 Energetické audity – Požadavky s návodem pro použití 
2ČSN EN 16247 Energetické audity 
3ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky 
s návodem k použití 

 

K § 3 – Stanovení počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy 
rozvahy 

Před účinností zákona č. 3/2020 Sb. se stanovení počtu zaměstnanců, výše ročního obratu 
a roční bilanční sumy rozvahy provádělo podle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. 
května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (dále jen „doporučení“). 
Tento postup v sobě měl mnohá úskalí. Doporučení pracuje s termínem „podnik“, který je 
obsahově odlišný od termínu, který byl a je užit v národní právní úpravě, a to „podnikatel“. 
Z pohledu doporučení bylo možné nahlížet např. na obce a kraje jako na „podniky“ 
naplňující definici „podniku, který není malý nebo střední“. Dále doporučení při stanovení 
velikosti podniku uvažuje s veškerými, i nadnárodními vztahy mezi podniky. Takový pohled 
může být zcela v pořádku pro poskytování finanční podpory, nikoli však pro stanovení 
povinnosti provádět energetický audit. Díky tomuto přístupu museli provádět energetický 
audit podnikatelé, pro které provádění energetického auditu nebylo nákladově efektivní. 
Tato skutečnost není zcela v souladu se směrnicí 2012/27/EU, která uvádí, že energetický 
audit má být proveden nezávisle a nákladově efektivním způsobem kvalifikovanými nebo 
akreditovanými odborníky (článek 8 odst. 4). Propojování nad rámec národních vazeb se 
v tomto směru ukázalo jako nadměrně zatěžující a neefektivní z pohledu snižování 
energetické náročnosti hospodářství ČR. Na tuto skutečnost reagoval již zákon č. 3/2020 
Sb. zrušením odkazu na doporučení a specifikací postupu stanovení parametrů, které jsou 
totožné s doporučením.  
 
Postup stanovení parametrů je promítnut do předloženého návrhu vyhlášky. Obecné 
principy z doporučení jsou převzaty. Zejména je zachováno „propojování“ podnikatelů při 
počítání výše počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy rozvahy (§ 3 
odst. 3 a odst. 4). Aby nedocházelo k zavádění nových pojmů v oblasti podnikání, nejsou 
užity termíny z doporučení nezávislý, partnerský a propojený podnikatel. Obsah těchto 
pojmů je však zachován. Nezávislý podnikatel je popsán ustanovením § 3 odst. 1, 
partnerský podnikatel je popsán požadavky § 3 odst. 4 písm. a) a přístup propojených 
podnikatelů je uveden v § 3 odst. 4 písm. b). Podle kategorie, do které podnik patří, je 
případně nutno při výpočtu pro určení MSP započítat údaje jednoho či více jiných podniků. 
Výsledek výpočtu umožní podniku ověřit, zda naplňuje alespoň jeden parametr uvedený 
v § 9 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., a tudíž má povinnost provést energetický audit. 
Zásadní rozdíl je však v tom, že hodnocení probíhá pouze pro a mezi podnikateli ve smyslu 
definice zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kteří 
provozují svou činnost na území ČR (§ 3 odst. 5). 

managementu hospodaření s energií“. V souladu s věcným 
obsahem pracovní skupina navrhla definici. 

Provoz energetického 
hospodářství 

Pojem definovaný pracovní skupinou s vazbou na definici 
energetického hospodářství. 
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Ustanovení § 3 odst. 7 specifikuje, jak přistupovat k výpočtu počtu zaměstnanců ve 
specifických případech, resp. v případech, kdy zaměstnanci nejsou zaměstnáni na plný 
pracovní úvazek a přístup k obdobným poměrům poměru pracovnímu. 
 
Následně ustanovení § 3 odst. 1 upřesňuje, že za podnikatele dotčeného povinností podle 
§ 9 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., lze považovat podnikatele, který některý z parametrů 
překročí 2 po sobě jdoucí roky. V případě, že k překročení parametrů dochází 
nepravidelně, není podnikatel povinností dle tohoto ustanovení dotčen. Tento přístup je 
zachován v souladu s doporučením.  

K § 4 – Plán energetického auditu a podklady potřebné k provedení energetického 
auditu 

Nově je specifikován požadavek na zpracování plánu energetického auditu. Jedná se 
o dokument, kterým si energetický specialista dohodne se zadavatelem podrobnosti 
zpracování energetického auditu. Jde zejména o rozsah energetického auditu z hlediska 
jeho podrobností, stanovení hranic energetického hospodářství, specifikaci ucelených 
částí energetického hospodářství, podmínek ekonomického hodnocení navržených 
příležitostí ke zvýšení energetické náročnosti, stanovení pracovního týmu zhotovitele 
a specifikaci podkladů nutných pro zpracování energetického auditu. Požadavek na 
zpracování plánu energetického auditu a jeho obsah je stanoven v harmonizované normě, 
na kterou se odvolává ustanovení § 9 odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb., tedy ČSN ISO 
50002. Plán energetického auditu může být, po dohodě energetického specialisty se 
zadavatelem, změněn v průběhu prací na energetickém auditu. Podepsaný plán 
energetického auditu, případně jeho změny, jsou povinnou součástí přílohové části zprávy 
o energetickém auditu (viz. § 10, písm. a)). Podrobnosti plánu energetického auditu jsou 
předmětem přílohy č. 2. 
 
Ve vyhlášce č. 480/2012 Sb. nebyl definován žádný požadavek na podklady nutné ke 
zpracování energetického auditu a vycházelo se pouze z obecné povinnosti uchovávat 
podklady po dobu 5 let, stanovenou v § 10 zákona č. 406/2000 Sb.. V praxi se ukázalo, že 
interpretace takto formulovaného požadavku vedla k často zcela odlišnému rozsahu 
použitých podkladů a tím nestejné rozlišovací úrovni vlastní zprávy o energetickém auditu.  
Následně nebylo možné v této oblasti provádět korektní kontrolu ze strany kontrolního 
orgánu. Proto je v návrhu vyhlášky stanovena povinnost pro energetického specialistu 
specifikovat konkrétní soubor podkladů, který si vyžádá od zadavatele energetického 
auditu a který odpovídá rozsahu energetického auditu dohodnutém se zadavatelem 
v plánu energetického auditu. Následně je nezbytné, aby se zadavatel vyjádřil 
k disponibilitě každého z požadovaných podkladů. Výsledkem potom bude seznam 
požadovaných podkladů a seznam podkladů, které zadavatel energetickému specialistovi 
předal. Tento seznam samozřejmě může být v průběhu zpracování energetického auditu 
doplňován. 
 
Konečný přehled vyžádaných a skutečně poskytnutých podkladů pro provedení 
energetického auditu musí energetický specialista uvést v přílohové části zprávy 
o energetickém auditu (viz. § 10, písm. b)). 
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Naplněním tohoto požadavku je zajištěna aktivní komunikace energetického specialisty se 
zadavatelem a tím i oboustranná kontrola, že provedené návrhy příležitostí ke zvýšení 
účinnosti užití energie vycházejí z aktuálních a správných podkladů. Na druhé straně, 
pokud v příslušné oblasti není zadavatel schopen poskytnout relevantní podklady, musí se 
s energetickým specialistou domluvit, buď na jejich následném doplnění, nebo na použití 
metody odborných odhadů či výpočtů. Tento přístup vytváří dobré předpoklady pro 
objektivní posouzení jednotlivých částí energetického hospodářství. 
 
K § 5  
 
Obsah zprávy o provedeném energetickém auditu je oproti stávající právní úpravě 
redukován. V úvodu zprávy je dle návrhu vyhlášky uveden souhrn energetického auditu 
(podrobněji v části k § 6). Jedná se o novou část, která nahrazuje dosavadní evidenční list.  
 
Další kapitolu zprávy tvoří vymezení předmětu energetického auditu (podrobněji v části 
k § 7). Za předmět energetického auditu je považován ve smyslu normy rozsah užití 
energie a souvisejících činností, které mají být zahrnuty do energetického auditu. Ze 
zákona vyplývá, že předmětem je celé energetické hospodářství. To však může být tvořeno 
z několika ucelených části energetického hospodářství. Dalším aspektem ovlivňujícím 
předmět energetického auditu, respektive zahrnutí ucelených částí energetického 
hospodářství, je vztah k energetickému hospodářství, konkrétně k vlastnictví/užívání. 
 
Po vymezení předmětu energetického auditu následuje kapitola, kde jsou uvedeny 
podrobnosti zprávy o provedeném energetickém auditu (podrobněji v části k § 8). Jedná 
se o „jádro energetického auditu“, ze kterého energetický specialista zpracovává souhrn 
energetického auditu, který je uveden v úvodu zprávy o provedeném energetickém auditu. 
 
Poslední částí, která je součástí zprávy o provedeném energetickém auditu, je přílohová 
část (podrobněji v části k § 10). 

K § 6 – Souhrn energetického auditu 

Vyhláška č. 480/2012 Sb. pracovala s tzv. evidenčním listem, který shrnoval závěry 
realizovaného energetického auditu. Nová právní úprava již s evidenčním listem nepracuje 
a nahrazuje ho tzv. Souhrnem energetického auditu, který je uchopen jako manažerské 
shrnutí.  Cílem je, aby zadavatel energetického auditu získal, pro něj srozumitelnou 
formou, informaci o zásadních zjištěních provedeného energetického auditu. Tím jsou 
příležitosti ke snížení energetické náročnosti energetického hospodářství. Právě 
příležitosti a návrh programu jejich realizace tvoří jádro Souhrnu energetického auditu.  
 
Ustanovení odst. 1 tohoto paragrafu definuje celkový obsah Souhrnu energetického auditu 
(body a) až c)). Následující odstavce stanovují obsah a rozsah jednotlivých částí, kterými 
jsou identifikační údaje zadavatele, energetického specialisty a následně příležitostmi ke 
snížení energetické náročnosti, které jsou uvedeny v rozsahu dle části B přílohy č. 1 (viz 
odůvodnění k Příloze č. 1).   

K § 7 – Vymezení předmětu energetického auditu 
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Ve smyslu normy (ČSN ISO 50002) je předmětem energetického auditu rozsah užití 
energie a souvisejících činností, které mají být zahrnuty do energetického auditu. 
Ustanovení konkretizuje, jakým způsobem má vymezení být uvedeno, resp. jakým 
způsobem k němu dochází. Dle normy (ČSN ISO 50002) členění energetického 
hospodářství nebo ucelené části energetického hospodářství může být provedeno 
územně, organizačně nebo procesně, případně jejich kombinací. Při členění je však nutné 
respektovat a zajistit energetickou bilanci. Norma (ČSN ISO 50002) umožňuje členění 
konzultovat se zadavatelem. V tomto případě je však hranice (fyzická hranice nebo 
vymezení pracoviště nebo organizace) energetického hospodářství striktně stanovena 
zákonnými ustanoveními § 9 zákona č. 406/2000 Sb.. 
 
Ustanovení § 7 odst. 2 až 4 návrhu vyhlášky dále specifikují, jakými identifikačními údaji 
má být předmět energetického auditu určen v závislosti na typu členění. 
 
Dále se ustanovení zabývají specifickými případy, a to jak má být přistupováno k vymezení 
předmětu energetického auditu pro tyto případy. Je specifikován případ postupu při 
přeshraniční dopravě nebo ucelené části energetického hospodářství mimo hranice ČR. 
V těchto případech je zachována logika § 3 odst. 5 návrhu vyhlášky, kdy stěžejní je, že 
činnost se realizuje na území ČR. Tudíž ucelená část energetického hospodářství mimo 
hranice České republiky nespadá do energetického hospodářství, v případě přeshraniční 
dopravy se do energetického hospodářství zahrne takový dopravní prostředek, který je 
registrován na území ČR. 
 
Dále vyhláška specifikuje postup v případech, kdy energetické hospodářství je užíváno 
více subjekty, resp. subjekty, kteří nejsou zadavatelé energetického auditu. V případě, že 
takový subjekt má přímý smluvní vztah s dodavatelem, pak jeho spotřeba není zahrnuta 
do energetického hospodářství zadavatele (pro zadavatele podle § 9 odst. 3 zákona 
č 406/2000 Sb. je toto vyčlenění podmíněno viz § 7 odst. 8). Na druhou stranu je zahrnuta 
energie okolního prostředí, která je zadavatelem užívaná.   

K § 8 - Podrobnosti zprávy o energetickém auditu 

Z věcného hlediska se jedná o jádro zprávy o energetickém auditu. Ustanovení tohoto 
paragrafu specifikují, jaké informace a v jaké formě (vazba na přílohovou část prováděcího 
právního předpisu) musí zpráva obsahovat. Jedná se o informace, které z pohledu 
energetiky (technického) popisují stav energetického hospodářství. Jedná se o přehled 
užití a spotřeby energie jak v celém energetickém hospodářství, tak v ucelené části 
energetického hospodářství. Přehled užití energie má být konkretizován/popsán bilancí 
energetických vstupů (rozsah dle přílohy č. 3). V případě, že jsou vymezeny ucelené části 
energetického hospodářství, pak jsou oblasti vstupů a užití energie uváděny v členění na 
budovu, výrobní procesy a dopravu při zachování celkové bilance energetických vstupů. 
Dále pro výchozí stav energetické hospodářství musí být stanoveny ukazatele 
energetických ukazatelů, aby bylo možno vyhodnocovat dopad navržených opatření, tzn. 
stavu budoucího. V případě, že se v energetickém hospodářství nachází spotřebiče 
specifikované v příloze č. 6, musí být provedena analýza užití energie těchto spotřebičů 
v rozsahu této přílohy. Ustanovení odst. 4 specifikuje konkrétní požadavky na rozsah 
přehledu užití a spotřeby energie v ucelených částech energetického hospodářství. 
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Na základě hodnocení stávajícího stavu energetického hospodářství (přehledu užití 
a spotřeby energie) se provádí hodnocení příležitostí ke snížení energetické náročnosti. 
Podrobněji viz příloha č. 9. 

K § 9 – Příležitosti ke snížení energetické náročnosti 

Ustanovení § 9 návrhu vyhlášky je klíčovým ustanovením celé vyhlášky, protože stanovuje 
podrobný postup pro identifikaci a hodnocení potencionálních možností úspor energie 
v hodnoceném energetickém hospodářství a minimalizuje možnosti nesprávné 
interpretace výsledků. 
 
Ve vyhlášce č. 480/2012 Sb. byl nastaven princip hodnocení návrhů na opatření a z těch, 
které jsou ekonomicky efektivní, byl stanoven požadavek na formulaci alespoň dvou 
variant návrhů na opatření. Tyto varianty byly následně podrobeny ekonomickému 
hodnocení na bázi kritéria NPV (čisté současná hodnota) a doporučena byla varianta 
s vyšší kladnou hodnotou NPV za dobu hodnocení (20 roků). Posuzované varianty musely 
být dále identifikovány z hlediska energetické bilance a ekologického hodnocení (množství 
emisí znečišťujících látek). 
 
V návrhu vyhlášky byl zvolen v intencích harmonizované normy (ČSN ISO 50002) jiný 
přístup. Tento přístup je založen na principu návrhů příležitostí ke snížení energetické 
náročnosti, přičemž každá příležitost musí být ekonomicky přijatelná. Z důvodu zajištění 
přiměřenosti navržených příležitostí je stanovena hranice celkové úspory energie nebo 
úspory CO2  vůči spotřebě energetického hospodářství nebo ucelené části energetického 
hospodářství na minimální hranici 10 %. S vědomím, že existují objektivní důvody, kdy 
nelze minimální hranice dosáhnout (zejména u nových nebo rekonstruovaných 
energetických hospodářství) je stanovena možnost nenavrhnout příležitosti ke snížení 
energetické náročnosti v případě, že energetický specialista provede technické nebo 
ekonomické zdůvodnění (§ 9 odst. 1 a 2). Příležitosti ke snížení energetické náročnosti je 
možné navrhovat pro energetické hospodářství nebo pro jeho ucelené části. 
 
V návrhu vyhlášky jsou stanoveny požadavky na identifikaci a specifikaci každé příležitosti, 
přičemž akcentovány jsou kvantifikovatelné ukazatele. Při jejich hodnocení musí být 
určena roční úspora energie, ukazatel energetické náročnosti po realizaci příležitosti s tím, 
že volba je na energetickém specialistovi. Pro každou příležitost je nutné provést 
ekonomické hodnocení na bázi vyčíslení NPV za dobu hodnocení, přičemž každá 
příležitost může mít samostatný přístup ke stanovení doby hodnocení a tím i vyčíslení 
absolutní hodnoty NPV. Zachován je i požadavek na ekologické hodnocení, který je však 
omezen oproti původní právní úpravě na hodnocení dopadu na emise CO2 (podrobněji 
v odůvodnění k Příloze č. 8). Lze předpokládat, že energetický specialista se v plánu 
energetického auditu dohodne se zadavatelem na principu, že doba hodnocení navržené 
příležitosti bude totožná s předpokládanou životností předmětného substitučního zařízení. 
Zadavatel tak obdrží seznam navržených příležitostí s korektními předpokládanými 
ekonomickými efekty, který bude možné řadit podle míry plnění kritéria ekonomické 
efektivnosti jednotlivých příležitostí. 
 
Prioritizace (klasifikace) příležitostí ke snížení energetické náročnosti je stanovena 
požadavkem na jejich multikriteriální hodnocení podle kritérií, na kterých se v plánu 
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energetického auditu dohodne energetický specialista se zadavatelem. Tím bude zajištěna 
určitá objektivizace navržených příležitostí. 
 
Metoda vícekriteriálního hodnocení příležitostí je stanovena v harmonizované normě. 
Podrobnosti hodnocení jsou obsahem přílohy č. 9 vyhlášky. 

K § 10 – Přílohy zprávy o energetickém auditu 

Cílem struktury zprávy o energetickém auditu je zpřehlednit obsah pro zadavatele. 
Struktura zprávy o provedeném energetické auditu je navrhována tak, aby hlavní část byla 
tvořena fakty z provedeného energetického auditu a aby podpůrné dokumenty, výpočty, 
postupy, fotodokumentace, atd, tvořily přílohovou část a byly k dispozici pro zájemce 
o podrobnější informace. 

 

K § 11 – Přechodná ustanovení 

Přechodná ustanovení sjednocují terminologii původního a předkládaného právního 
předpisu (odst. 1). Nad rámec toho v odstavci 2 nastavuje období, ve kterém bude možné 
zpracovávat zprávu o provedeném energetickém auditu podle původní právní úpravy. Toto 
přechodné období má ochránit situace, kdy je zpráva ze strany energetického specialisty 
k provádění energetického auditu zpracovávána průběžně, aby již provedenou činnost 
nemusel přepracovávat dle nové právní úpravy. Zejména v případě velkých energetických 
hospodářství by změna od 1. 1. 2021 mohla vyvolat další vícenáklady pro zadavatele 
energetického auditu.  

K § 12 – Zrušovací ustanovení 

Jak již bylo uvedeno s ohledem na rozsah změn, který vyplývá ze změny přístupu k oblasti 
energetických auditů, bylo rozhodnuto o vydání nového právního předpisu. Z tohoto 
důvodu je nutné zrušit dosavadní právní úpravu. Jedná se o zrušení samotné vyhlášky č. 
480/2012 Sb., a její novely, vyhlášky č. 309/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 480/2012 
Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.  

K § 13 – Účinnost 

Účinnost je stanovena v souladu se zněním zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů 
a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů 
a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

K příloze č. 1 - Souhrn příležitostí pro snížení energetické náročnosti 

Tabulka představuje hlavní výstup energetického auditu. Jedná se o přehledné shrnutí 
dopadu návrhu příležitostí pro snížení energetické náročnosti oproti výchozímu stavu 
energetického hospodářství u sledovaných parametrů spotřeby energie, podílu 
obnovitelných zdrojů na celku či emisí CO2 (část A). Navrhovaný stav představuje rozdíl 
výchozího stavu a stavu, který by nastal v případě implementace vybraných příležitostí ke 
snížení energetické náročnosti z části B tabulky. 
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V části B jsou uvedené informace o všech příležitostech pro snížení energetické 
náročnosti. Tato část představuje nejen dopad na přínosy k úspoře energie a emisí CO2, 
ale také výstupy ekonomického hodnocení, které přehledným způsobem indikují, jak 
ekonomicky náročná by byla realizace opatření.  
 
S ohledem, že ne všechny příležitosti lze realizovat současně, nebo nejsou ekonomicky 
rentabilní, energetický specialista může nabídnout více možností na výměnu zdroje 
energie, z nichž nakonec doporučí nejvhodnější variantu, je v posledním sloupci části 
B možnost vybrat křížkem, která opatření, ze všech, které se v daném energetického 
hospodářství nabízejí, jsou doporučená do shrnutí v části A. 
 
Příloha č. 1 musí být zpracována pro energetické hospodářství. Dle míry detailu provedení 
energetického auditu může být zpracována i pro ucelené části energetického 
hospodářství. 

K příloze č. 2 - Obsah Plánu energetického auditu 

Navazuje na odůvodnění k § 4. Příloha specifikuje jednotlivé položky Plánu energetického 
auditu. Jednotlivé položky obsahují i věcný popis, který má energetickému specialistovi 
napomoci v součinnosti se zadavatelem vymezit si rámec pro provedení energetického 
auditu.  
 
Plán je rozdělen celkem do 8 skupin, které upřesňují plán. 
 
Skupina 1: Požadavky na míru detailu provedení energetického auditu  
Na tomto místě musí být konkrétně dohodnut rozsah energetického auditu, přičemž se 
použije návod uvedený v příloze A3 harmonizované normy (ČSN ISO 50002). Tato příloha 
rozlišuje celkem 3 typy energetického auditu. 
Typ 1 - energetický audit menších organizací, nebo zařízení, nebo vozových parků, nebo 
větších organizací nebo zařízení, Typ 2 - detailní energetický audit jednotlivých pracovišť, 
nebo vozových parků, Typ 3 - komplexní energetický audit, s podstatnou mírou přispění 
organizace, celé lokality, celého procesu, systému nebo vozového parku. 
Tyto typy jsou však pouze orientační, přičemž se předpokládá, že v plánu bude nakonec 
uvedena kombinace jednotlivých typů. Příslušná úroveň podrobnosti, která je pro 
energetický audit vyžadována, závisí na předmětu auditu, využití energie, spotřebě energie 
a podkladech dostupných pro energetický audit. Požadavky na míru detailu provedení 
energetického auditu by měly být členěny zejména na oblast sběru dat, rozsah analýzy 
stávajícího stavu, způsob určování a vyhodnocování příležitostí a podrobnosti výstupů 
z energetického auditu. 
 
Skupina 2: Předmět energetického auditu  
V této části plánu je nutno, aby energetický specialista provedl se zadavatelem specifikaci 
energetického hospodářství a ucelených částí energetického hospodářství a lokalizaci. 
Postup řešení musí korespondovat s § 7 návrhu vyhlášky.  
 
Skupina 3: Potřeby zadavatele a jeho očekávání pro dosažení cílů energetického auditu  
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Na tomto místě stanovuje zadavatel cíle pro energetický audit, energetický management, 
priority řešení, cíle pro dosažení úspor, případně environmentální cíle, a  omezení v oblasti 
disponibility finančních prostředků apod. Je zřejmé, že cíle nesmí ovlivňovat zákonem 
definovaný rozsah energetického auditu a tedy ani rozsah zprávy o energetickém auditu 
dle této vyhlášky. 
 
Skupina 4: Kritéria pro hodnocení a klasifikaci příležitostí ke snížení energetické 
náročnosti. 
Zadavatel stanovuje požadavky na ekonomické hodnocení v rozsahu dle přílohy č. 7 
návrhu vyhlášky, vícekriteriální hodnocení dle přílohy č. 9. Je nutné stanovit okrajové 
podmínky pro jednotlivá hodnocení, např. diskontní úrokovou míru, trendy změn cen 
energie a provozních nákladů v průběhu doby hodnocení, kritéria pro vícekriteriální 
hodnocení, stávající ceny energie a případně požadavek na hodnocení příležitostí se 
zahrnutím podmínek projektů financovaných z programů podpory ze státních, evropských 
finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na 
emise skleníkových plynů. 
Okrajové podmínky je samozřejmě možné měnit v průběhu zpracování energetického 
auditu, avšak vždy formou změny plánu energetického auditu. 
 
Skupina 5: Požadavky na součinnost zadavatele  
V této části plánu se energetický specialista dohodne se zadavatelem na detailech 
spolupráce v průběhu provádění energetického auditu. Jde zejména o jmenování 
pracovníků určených ke spolupráci s energetickým specialistou, způsob komunikace 
s nimi, určení pracovního týmu, jako poradního orgánu zadavatele a energetického 
specialisty operativní formou. Dále je nutné ze strany zadavatele určit osobu, která 
odpovídá za komunikaci, předávání podkladů a případně stanoviska k dílčím výstupům 
z energetického auditu. Tato osoba bude rovněž rozhodovat o zpracování případných 
změn v plánu energetického auditu a dále bude zprostředkovávat informace, sdělení 
a požadavky na zpracování energetického auditu. 
 
Nedílnou součástí této komunikace bude rovněž harmonogram činností na energetickém 
auditu a zprávě o energetickém auditu, který vypracuje energetický specialista, ve shodě 
se zadavatelem. Pokud dojde z objektivního důvodu ke změně původně formulovaného 
harmonogramu, musí být, následně, ve shodě energetického specialisty se zadavatelem, 
vypracována změna plánu energetického auditu, která se následně stane přílohou zprávy 
o energetickém auditu.  
 
Skupina 6: Seznam strategických dokumentů a plánů zadavatele  
V této části plánu je třeba, aby zadavatel specifikoval a předal dokumenty, které jsou nebo 
by mohly být, relevantní pro zpracování energetického auditu. Jde zejména o rozvojové 
strategie společnosti zadavatele, předchozí energetické audity, objemové, ekonomické 
nebo technické střednědobé strategie společnosti zadavatele, studie příležitosti ovlivňující 
úroveň užití energie v předmětném energetickém hospodářství, nebo ucelených částech 
energetického hospodářství. Dalšími podklady mohou být např. rozvojové, či útlumové 
strategie rozvoje výroby či poskytování služeb v energetickém hospodářství zadavatele. 
Po předání těchto podkladů energetický specialista rozhodne o jejich využití v rámci 
zpracování zprávy o energetickém auditu společnosti zadavatele. 
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Skupina 7: Formát zprávy o energetickém auditu 
V této části plánu předá zadavatel energetickému specialistovi požadavky na formální 
provedení zprávy o energetickém auditu. Jde zejména o formáty zprávy (elektronická, 
papírová), v případě elektronického předání v jakém typu dokumentu např. pdf, xls, jpg. 
V oblasti písemné zpracované zprávy je požadována dohoda o počtu originálů (tedy 
zprávy o energetickém auditu, podepsané energetickým specialistou. Platí, že je třeba 
jednoznačně definovat počet výtisků energetického auditu, které budou opatřeny 
podpisem energetického specialisty či výtisků, na kterých bude opatřen scan podpisu 
energetického specialisty).  
 
Skupina 8: Způsob projednání dílčích výstupů a postup při schvalování změn 
v energetickém auditu  
V této části plánu stanoví zadavatel detailní podmínky pro poskytnutí návrhu zprávy 
o energetickém auditu k připomínkám před dokončením vlastního energetického auditu, 
přičemž platí ustanovení, že zhotovitel se vyjádří k plnění rozsahu energetického auditu 
předmětného energetického hospodářství. Jde tedy o vyjádření zadavatele, zda je z jeho 
strany vyžadováno poskytnutí návrhu zprávy o energetickém auditu k připomínkám před 
uzavřením prováděného energetického auditu, resp. odevzdání finální verze zprávy 
o provedeném energetickém auditu.  
 
Energetický specialista dohodne se zadavatelem postup pro případ, že zjištěné 
skutečnosti v průběhu provádění energetického auditu mají dopad na domluvený plán 
provádění energetického auditu, např. vymezení předmětu energetického auditu, podklady 
k provedení, změna časového harmonogramu, požadavky na speciální měření apod.              
 
V závěrečné části plánu bude formulář podepsán energetickým specialistou 
a zadavatelem jako podklad pro konkrétní detaily zpracování energetického auditu. Velmi 
podstatné jsou údaje o podepsání Plánu energetického hospodářství, tj. datum zpracování 
a podpis zástupců obou smluvních stran zadavatele a energetického specialisty, včetně 
identifikačních znaků k oprávnění energetického specialisty. 

K příloze č. 3 

Bilance energetického hospodářství zobrazuje, jaké zdroje energie jsou v daném 
energetického hospodářství využívány a do jakých oblastí užití energie vstupují. 
Představená tabulka je variabilní z hlediska energonositelů, kdy energetický specialista 
může pracovat pouze s energonostiteli, které do daného energetického hospodářství 
spadají. Což je rozdíl oproti stávající vyhlášce, kde byly pevně dány energonositelé 
v energetické bilanci. Tato tabulka umožňuje sestavit energetickou bilanci pro celé 
energetické hospodářství, případně ho je možné rozdělit do více ucelených částí, které lze 
vyhodnotit zvlášť pro větší míru detailu. Pro rozlišení, které části energetického 
hospodářství se bilance energetických vstupů týká, slouží druhý řádek tabulky. 
 
Energonositele jsou rozděleny na neobnovitelné zdroje energie, obnovitelné zdroje energie 
a druhotné zdroje energie. Bilance je zpracovávaná za období 12 po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců. 

K příloze č. 4 – Analýza užití energie 
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Analýza užití energie umožňuje dle domluvené míry podrobnosti energetického auditu 
analyzovat užití energie v daném energetického hospodářství či v jeho ucelené části. 
Prakticky, energetický specialista rozepíše kategorie užití energie/spotřebiče na úrovni 1, 
pokud je v dané kategorii větší podíl než 5 % z celkové spotřeby v energetickém 
hospodářství nebo jeho ucelené části, nebo pokud je možné rozdělit kategorii technicky či 
fyzikálně, přistoupí se k rozepsání na další podkategorii 1.1, případně další. 
 
Tabulka umožňuje rozdělit užití energie nejen na využívané energonositele, ale dle 
vymezení předmětu energetického auditu. Takto energetický specialista může určit 
významné oblasti spotřeby energie, dle způsobu užití či přímo určit konkrétní spotřebič, 
kde dochází k významné spotřebě energie. 

K příloze č. 5 – Ukazatele energetické náročnosti 

Příloha stanovuje rozsah informací, které mají být uvedeny při stanovení ukazatelů 
energetické náročnosti. Uvedení ukazatelů energetické náročnosti je vázáno na přílohu č. 
3 s tím, že jsou stanovena jen pro některé užití energie (nezpracovávají se pro „každou 
řádku“ přílohy č. 3).  

K příloze č. 6 – Analýza energetické účinnosti vybraných spotřebičů 

V případě některých vybraný spotřebičů bylo vyhodnoceno, že je účelné stanovit specifické 
požadavky na jejich popis, resp. popis užití energie. Jedná se o popis: 
• zdroj tepla s instalovaným výkonem větším než 1MWt vč. soustavy distribuce tepla 
• zdroj elektřiny o jmenovitém výkonu větším než 100 kWe vč. vyvedení výkonu 
• zdroj chladu o jmenovitém chladícím výkonu větším než 100 kW vč. soustavy distribuce 
chladu. 
Dalším specifickým spotřebičem je kompresor stlačeného vzduchu při instalovaném 
jmenovitém elektrickém příkonu větším než 50 kW. 
 
Tak jak u všech příloh, se vyplňují pouze informace, které jsou relevantní pro dané 
energetické hospodářství a míru detailu prováděného energetického auditu. 

K příloze č. 7 – Ekonomické hodnocení 

Příloha ekonomické hodnocení má za cíl standardizovat posuzování příležitostí z pohledu 

ekonomického reálného přínosu tak, aby bylo možné objektivně usoudit na jejich 

výhodnost. V rámci ekonomického hodnocení jsou sledovány tři parametry:  

1. NPV (Net Present Value) – Čistá současná hodnota 

2. IRR (Internal Rate of Return) – Vnitřní výnosové procento 

3. Td – Reálná (diskontovaná) doba návratnosti 

Vzorce uvedené v příloze, jednoznačně definují rozsah a parametry výpočtů. Do výpočtů 

vstupují všechny podstatné parametry, které ovlivňují ekonomické hodnocení, tedy 

kompletní sestava provozních i pořizovacích nákladů. 
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Pro potřebu vyhodnocení technologií s odlišnou dobou životnosti technologie od doby 

hodnocení, případně pro paralelní porovnání více odlišných technologií, je počítáno 

využitím zůstatkové metody. Motivací pro toto rozhodnutí je i skutečnost, že norma ČSN 

EN 15 459-1 (běžně energetickými specialisty využívaná) s touto metodikou počítá. 

Zmíněná norma uvádí i standardní doby životností technologií. To může specialistovi 

pomoci, pokud nemá data o životnosti od výrobce dané technologie.  

Protože je doba životnosti technologií velmi důležitým parametrem, je umožněno 

energetickému specialistovi volit dobu životnosti třemi způsoby:  

4. Na základě údajů od výrobce, nebo 

5. na základě údajů ČSN EN 15459-1, nebo 

6. jednotně pro technologie s pravidelným servisem 15 let, pro technologie bez 

pravidelného servisu 10 let, pro stavební prvky 40 let.  

 
Dalším podstatným parametrem je diskontní úroková míra, která byla stanovena na 

základě dlouhodobého ekonomického vývoje konsenzuální dohodou na 3 procenta. 

Příklad výpočtu ekonomického hodnocení: 

 
 

K příloze č. 8 – Ekologické hodnocení 

Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V (výnos/úspora) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Np (provozní výdaje) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
IN,r = IN (investice/reinvestice) 800
Tž (doba životnosti technologie) 12
Th = Tzu (doba hodnocení) 10
r (diskontní míra) 0.03

Zůstatková hodnota zvolené technologie je v době hodnocení 141 tis.
CFt 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
CFt/(1+r) 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2

Zvolená technologie tedy má NPV v čase hodnocení 263 tis.

Nzu,Th = INr×(𝑇ž− 𝑇𝑧𝑢)

Tž
× 1 + r (Tž−Tzu) = 800×(12−10)

12
× 1 + 0.03 (12−10)

= 133.333 × 1.0609 = 𝟏𝟒𝟏

NPVTh = � CFt × 1 + r −t − INTh
t=1 + Nzu,Th= 922 - 800 + 141 = 263
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Oproti původní právní úpravě je navrženo ekologické hodnocení pouze na úrovni emisí 
CO2. Hodnoty emisních faktorů byly aktualizovány včetně emisního faktoru pro elektřinu, 
který je vypočten na základě statistických dat Ministerstva průmyslu a obchodu. 

K příloze č. 9 - Metodika multikriteriálního hodnocení pro hodnocení příležitostí 

Jedná se o zcela nový požadavek na hodnocení navržených příležitostí. Vícekriteriální 
hodnocení navrhovaných příležitostí je vypracováno v intencích harmonizované normy, 
tedy ČSN ISO 50001, v plném rozsahu formuluje požadavky na postup při vyhodnocování 
energeticky a nákladově úsporné příležitosti v rámci zprávy o vypracování energetického 
auditu. Příloha č. 9 koresponduje s ustanovením § 9 odst. 7. 
 
Zatímco ve vyhlášce č. 480/2012 Sb. bylo akcentováno ekonomické hodnocení, v návrhu 
vyhlášky je předpokládáno hodnocení ještě podle dalších, výhradně kvantifikovatelných 
kritérií. 
 
Metoda tohoto vícekriteriálního hodnocení je založena na váženém součtu dle 
stanovených kritérií. Počet, ani specifikace kritérií nejsou definovány. Předpokládá se, že 
tyto údaje budou dohodnuty v plánu energetického auditu (příloha č. 2, bod 5 této 
vyhlášky).  
Ve věci počtu kriteriálních funkcí je účelné volit počet v rozmezí cca od 3 do 5 kritérií. Vyšší 
počet kritérií by vedl k velmi malému odlišení příležitostí. V příloze č. 9 navrhované 
vyhlášky jsou uvedena některá typová, potencionálně vhodná, kritéria jako návod pro 
dohodu energetického specialisty a zadavatele o konkrétním výběru. Vyhláškou ale není 
zakázáno zvolit i jiná kritéria, avšak s podmínkou, že budou kvantifikovatelná.  
  
Pro zajištění jednotnosti obsahuje návrh vyhlášky dvě vzorové tabulky, tabulka „Formulace 
kritérií“ a tabulka „Soubor hodnotících kritérií a jejich vyhodnocení“ a výpočtové vzorce. 
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