
  

III. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

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) a zajistit ve 

vybraných případech zpracování energetického posudku (ustanovení § 9a). Zákonná 

úprava v oblasti provádění energetických auditů byla z věcného hlediska natolik 

zásadní, že si vyžádala vydání nové vyhlášky o energetickém auditu, kterou dojde ke 

zrušení vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 480/2012 Sb.“). Rozsah nové vyhlášky 

o energetickém auditu je natolik rozsáhlý a věcně odlišný od potřeb v oblasti 

energetických posudků, že bylo rozhodnuto, že vyhláška č. 480/2012 Sb. bude zrušena 

a nahrazena dvěma prováděcíma předpisy: novou vyhláškou o energetickém auditu 

(viz výše) a novou vyhláškou k energetickým posudkům. 

  

Zákonná úprava v této oblasti přináší změny v „typech“ energetických posudků, které 

je povinnost/možnost zpracovávat. Došlo ke zrušení energetického posudku 

k posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních 

systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené 

budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, 

pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu 

z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek 

energie a posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních 

systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené 

budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW. Na druhou 

stranu došlo k zavedení nových energetických posudků, konkrétně stanovení vnitřního 

výnosového procenta projektu, pokud vznikne nárok na podporu podle zákona 

o podporovaných zdrojích energie a projekt je financovaný z programů podpory ze 

státních nebo evropských finančních prostředků anebo z finančních prostředků 

pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů a posouzení 

ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo 

zdroje energie (), který není stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním 

předpisem1. Na tyto změny reaguje předkládaný materiál, tzn. návrh vyhlášky 

o energetickém posudku. 

 

                                                 
1 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
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Návrh vyhlášky o energetickém posudku zachovává postupy pro zpracování 

energetických posudků podle ustanovení § 9a odst. 1 písm. a) až e) a odst. 2 písm. b) 

až d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“). Novým prvkem je specifikace postupu při posouzení 

ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo 

zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním 

předpisem1).  

 

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 § 9a, 

konkrétně v rozsahu ustanovení § 9a odst. 5 zákona 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 převádí již transponované části článku 8 

odst. 7 a článku 14 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, pod nový prováděcí právní předpis. 

 

D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI 

JEHO ZMĚNY 

V současné době existuje nesoulad mezi zákonnou právní úpravou a prováděcím 

právním předpisem z důvodu zrušení některých typů energetických posudků 

a zavedení nových (viz bod A této důvodové zprávy). 
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Nesoulad vznikl při přijetím a účinností zákona č. 3/2020 Sb. Právě z tohoto důvodu je 

potřebné provedení nové prováděcí právní úpravy.  

 

V současné době na trhu existuje nejistota, jakým správným způsobem mají být nové 

typy posudku prováděny. Zároveň je nutné konstatovat, že v souladu nejsou ani 

odkazy mezi zákonnou a prováděcí právní úpravou. Cílem nové vyhlášky 

o energetickém posudku je tento nesoulad napravit. 

  

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 o energetickém posudku 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 typy posudků, které mají být 

v určitých případech zpracovány. Tím však nedochází k navýšení pracnosti provádění 

energetických posudků. Naopak zákon č. 3/2020 Sb. zrušil energetické posudky, které 

byly pouze administrativní zátěží a neměly věcný přínos. Zároveň došlo ke zpřesnění, 

jakým způsobem má být postupováno při posouzení využití tepla ze soustavy 

zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem. 

Právě na tento požadavek reaguje předkládaný návrh vyhlášky o energetickém 

posudku. V tomto případě dochází k významnému zpřesnění a zjednodušení oproti 

předchozí implementační praxi, která vyžadovala posuzování všech typů alternativních 

systémů dodávek tepelné energie.  

 

Z pohledu dopadu na životní prostředí návrhu vyhlášky o energetickém posudku 

nedochází ke změně oproti stávající právní úpravě (vyhláška č. 480/2012 Sb.) vyjma 

energetického posudku pro posouzení využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou 

energií nebo zdroje energie. V tomto případě by zpřesnění mělo přinést pozitivní dopad 

na rychlost a přehlednost stavebních řízení, kdy je tento posudek podkladem pro 

rozhodování. To by se mělo pozitivně promítnout v tom, že budou povolovány pouze 

projekty výstavby/změny stavby, kdy je to jak z pohledu ekologického, tak 

ekonomického výhodné. 

 

F) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE 

VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN 

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 
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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 vyhlášky o energetickém 

posudku stanovuje postupy a požadavky na zpracování energetických posudků. 

Povinnost zajistit zpracování energetických posudků podle konkrétních případů 

vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb. Nastavení jasných a transparentních postupů 

naopak snižuje riziko korupce při kontrolách správnosti provedení energetického 

posudku a zlepšuje podmínky při rozhodování orgánu státní a veřejné moci při udělení 

práv žadateli např. o stavební povolení (využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou 

energií nebo zdroje energie - § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb.) nebo dotaci 

(§ 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb.“). 

 

I) ZHODOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Návrh vyhlášky nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. Zvláštní část 

K § 1 – Předmět úpravy 

Ustanovení vymezuje rozsah návrhu vyhlášky v intencích zákonného zmocnění. 

Zákon č. 406/2000 Sb. v ustanovení § 9a odst. 5 uvádí: Obsah energetického posudku, 

způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis. 

V tomto kontextu a rozsahu je formulován § 1 návrhu vyhlášky o energetickém posudku. 

Další zmocnění je k provedení ustanovení § 9b odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., kde je 

uvedeno: Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie stanoví prováděcí právní 

předpis. Podrobněji k bodu § 6. 

K § 2 – Obsah energetického posudku 

Ustanovení § 2 návrhu vyhlášky o energetickém posudku sumarizuje, jaké části mají být ve 

zprávě o energetickém posudku (viz definice podle § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 406/2000 

Sb.: energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem 

stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem 

energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení) obsaženy. V této části se jedná 

o stručný výčet jednotlivých kapitol, jejíž konkrétní rozsah je řešen v následujících paragrafech 

návrhu vyhlášky o energetickém posudku. 

V zásadě nedochází ke změně oproti stávající právní úpravě, vyjma následujícího: 

 součástí energetického posudku již nemusí být kopie dokladu o vydání oprávnění 

energetického specialisty. Ověření, zda energetický specialista vykonává činnost na 

základě platného oprávnění a naplňuje zákonné požadavky je veřejně dostupná 

informace na https://www.mpo-enex.cz/experti/, 

 je potřebné vymezit předmět energetického posudku (podrobněji viz bod k § 3). 

K § 3 – Titulní list s identifikačními údaji zadavatele a předmětu energetického posudku 

Úvod do zprávy o energetickém posudku tvoří titulní list. Obsahem titulního listu dle návrhu 

vyhlášky o energetickém posudku jsou následující informace (ustanovení § 3 odst. 1):  

 účel zpracování podle § 9a zákona,  

 identifikační údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku, 

 název předmětu energetického posudku,  

 datum vypracování energetického posudku,  

 identifikační údaje energetického specialisty,  

 evidenční číslo energetického posudku z evidence ministerstva o provedených 

činnostech energetických specialistů. 
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Jaké konkrétní informace mají být uvedeny u o vlastníkovi předmětu energetického posudku 

a v jakém rozsahu má být popsán předmět energetického posudku, je vymezeno v § 3 odst. 

2. 

K § 4 – Podrobnosti energetického posudku 

Každý typ energetického posudku má svá specifika, tudíž není možné aplikovat obecné 
požadavky na zpracování energetického posudku. Z tohoto důvodu ustanovení § 4 odst. 1 
konkretizují specifika, podle kterých se daný typ energetického posudku zpracovává.  

U většiny posudků jsou postupy/požadavky na podrobnosti zachovány dle vyhlášky č. 
480/2012 Sb. 

Výjimkou je nový typ posudku hodnocení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze 
soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním pro 
energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. Specifika postupu 
jsou podrobněji uvedeny v § 5 návrhu vyhlášky o energetickém posudku s vazbou na přílohu 
č. 5 (podrobněji viz odůvodnění k  § 5 a k  příloze č. 5).  

Energetické posudky podle § 9a odst. 1 písm. a) až c) je potřebné postupovat v souladu 
s přílohou č. 1 (viz odůvodnění k příloze č. 1). Požadavky na tyto posudky reflektují požadavky 
Přílohy IX. část 2 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické 
účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES 
a 2006/32/ES.  

U energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. jsou prozatím 
postupy a hodnocení zachovány dle aktuálního znění z důvodu zachování kontinuity 
hodnocení předkládaných žádostí a poskytování finanční podpory ve stávajícím programovém 
období. Pro budoucí programové období se však předpokládá aktualizace i v této oblasti 
z důvodu sjednocení postupů mezi jednotlivými programy podpory při poskytování finanční 
podpory, snížení administrativní zátěže žadatelů a zpracovatelů energetických posudků. 
Cílem zároveň bude přiblížit postupy zpracování energetických posudků postupům provádění 
energetických auditů.  

K § 5 – Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy 
zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem 

Ustanovení § 5 návrhu vyhlášky o energetickém posudku nastavuje základní principy pro 
hodnocení. Konkretizuje, že hodnocení se provádí na základě porovnání čisté současné 
hodnoty varianty využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo využití 
tepelné energie ze zdroje, který není stacionárním zdrojem a variantou využití tepelné energie 
ze stacionárního zdroje (§ 5 odst. 1 návrhu vyhlášky o energetickém posudku). To 
zjednodušeně znamená porovnání varianty „bezemisní“ a variantou „emisní“. Rozhodným 
ekonomickým ukazatelem, jak je výše uvedeno, je čistá současná hodnota počítaná podle 
přílohy č. 2 písm. B. Jak je uvedeno, hodnotí se vždy alespoň 1 varianta využití soustavy 
zásobování tepelné energie (SZTE) nebo nestacionárního zdroje a 1 varianta stacionárního 
zdroje. V případě, že jsou v současnosti realizovány dodávky ze SZTE je hodnocena vždy jako 
jedna z variant dodávka tepla ze SZTE. 

Varianta zahrnující jakoukoliv formu stacionárního zdroje (byť minoritní z pohledu dodávek 
tepelné energie), např. kombinace tepelné čerpadlo a špičkový kotel na zemní plyn, musí být 
uvažována jako varianta se stacionárním zdrojem. 
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Ustanovení odstavce 3 však zpřesňuje, že „bezemisní“ varianta se hodnotí pouze za 
předpokladu, že se jedná o variantu technicky proveditelnou. Tím by mělo dojít k vyloučení 
(snížení administrativní a finanční zátěže zadavatele) zpracování tohoto energetického 
posudku v případech, kdy to nedává smysl z důvodu technických podmínek. 

Jako doporučená může být zvolena pouze varianta s nejvyšší čistou současnou hodnotou 
(NPV). Varianta využití stacionárního zdroje může být zvolena jako doporučená pouze pokud 
žádná z technicky možných variant využití SZTE nebo nestacionárního zdroje nedosahuje 
vyšší hodnoty NPV. 

Konkrétní okrajové podmínky a požadavky na vstupy do výpočtu pro výpočet ekonomických 
ukazatelů jsou konkretizovány v příloze č. 5. 

K § 6 – Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie 

Obsah tohoto paragrafu není nový. Původně ustanovení tohoto paragrafu i s přílohou bylo 
součástí vyhlášky č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, ve znění pozdějších 
předpisů. Tato vyhláška byla zrušena vyhláškou č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech 
s tím, že bylo rozhodnuto, že ustanovení týkající se monitoringu spotřeb ústředních institucí 
bude přeneseno do jiného prováděcího právního předpisu, který věcně lépe odpovídá 
požadavkům § 9b zákona č. 406/2000 Sb., kde je povinnost ukotvena. 

Základní rozsah informací v monitoringu spotřeb je specifikován v příloze č. 7 předkládaného 
návrhu vyhlášky.  

K § 7 – Přechodná ustanovení 

Přechodné ustanovení řeší případy energetických posudků předkládaných v rámci stavebního 
řízení k využívání tepelné energie ze SZTE nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem 
energie podle zákona o ochraně ovzduší. Cílem přechodného ustanovení je garantování 
pokračování řízení, kdy bylo předloženo ekonomické hodnocení pro odpojení/připojení podle 
předchozí právní úpravy. Posudky podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. 
zpracované podle návrhu vyhlášky o energetickém posudku budou předkládané do řízeních 
zahájených po vstoupení v účinnost návrhu vyhlášky o energetickém posudku. 

K § 8 – Účinnost 

Účinnost je nastavena v souladu s návrhem vyhlášky o energetickém auditu. Důvodem je 
zrušení vyhlášky č. 480/2012 Sb. prostřednictvím návrhu vyhlášky o energetickém auditu. Díky 
zrušení této vyhlášky budou zrušeny části i k energetickým posudkům. Aby nedošlo 
k legislativnímu vakuu a nesouladu, je potřebné dát do souladu účinnost obou návrhů 
prováděcích právních předpisů, a tím pokrýt zmocnění v ustanoveních § 9 a § 9a zákona 
č. 406/2000 Sb. 

K příloze č. 1 - Posouzení nákladů a přínosů při zpracování energetického posudku 
podle § 9a odst. 1 písm. a), b) nebo c) zákona 

V případě přílohy č. 1 se jedná o přílohu popisující postup provádění hodnocení nákladů 
a přínosů podle § 9a odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 406/2000 Sb. s příslušnými formuláři. 
V postupu zpracování energetického posudku podle této přílohy nedochází ke změnám oproti 
stávající praxi, tzn. při hodnocení je potřeba: 

 zeměpisní a systémové vymezení oblasti, ve které se řešení hodnotí, 

 stanovit výchozí stav (rozsah parametrů rozhodných pro popis výchozí úrovně je 
zachován), 
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 určit varianty pro hodnocení, které se provede v souladu s bodem 3 přílohy č. 1 
zahrnující ekonomické hodnocení provedené podle přílohy č. 2 tohoto návrhu, 

 formulovat doporučení energetického specialisty ve formátu podle bodu 4 přílohy č. 1. 

Nad rámec výše uvedeného bod 5 přílohy č. 1 konkretizuje postupy předávání podkladů 
rozhodných pro provedení hodnocení. 

K příloze č. 2 - Ekonomické vyhodnocení 

Jedná se o přílohu specifikující obecné postupy provádění ekonomického hodnocení pro 
vybrané typy energetických posudků.  

Postupy jsou navrženy dva. Pro posudky podle § 9a odst. 1 písm. a), b), c) d), e) a f) a § 9a 
odst. 2 b), c) a d) zákona č. 406/2000 Sb., pro které zachován způsob hodnocení dle stávající 
praxe z důvodu zajištění kontinuity zejména pro posudky podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona 
č. 406/2000 Sb.. 

Postupy pro posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. je již aplikován již 
nový přístup aplikovaný v návrhu vyhlášky o energetickém auditu. Podrobněji k bodu příloha 
č. 5. 

K příloze č. 3 - Ekologické vyhodnocení 

Viz k bodu č. 2 

K příloze č. 4 - Postup při zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. 
d) zákona 

Jedná se o přílohu specifikující postupy zpracování energetického posudku hodnotící 
proveditelnost projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování 
účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití 
obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla 
financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo 
finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů (§ 9a 
odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb.). 

I v tomto případě dochází k převzetí/zachování stávající praxe z důvodu zachování podmínek 
poskytování finanční podpory ve stávajícím programovém období.  

K příloze č. 5 - Podmínky a vstupy pro posouzení ekonomické přijatelnosti využití 
tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který 
není stacionárním zdrojem 

Příloha má za cíl standardizovat posuzování příležitostí využití „bezemisních“ a „emisních“ 
dodávek tepelné energie 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 č. 2 písm. B) návrhu vyhlášky o energetickém posudku jednoznačně 
definují rozsah a parametry výpočtů. Do výpočtů vstupují všechny podstatné parametry, které 
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ovlivňují ekonomické hodnocení, tedy kompletní sestava provozních i pořizovacích nákladů, 
které jsou právě konkretizovány v příloze č. 5. 

Pro potřebu vyhodnocení technologií s odlišnou dobou životnosti technologie od doby 
hodnocení, která je fixně stanovena na 20 let, 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:  

1. Na základě údajů od výrobce, nebo 
2. na základě údajů ČSN EN 15459-1, nebo 
3. 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. 

Oproti obecnému postupu jsou pro toto hodnocení specifikovány investiční náklady v rozsahu, 
který musí být ze strany energetického specialisty při výpočtu respektován. V případě, že 
některá z položek nabývá nulové hodnoty, energetický tuto skutečnost do zpracovaného 
energetického posudku uvede. Rozsah celkových investičních nákladů se liší s ohledem na 
to, zda se jedná o novou stavbu nebo změnu dokončených staveb, při které dochází ke změně 
způsobu vytápění. 

Při výpočtu čisté současné hodnoty a vyčíslení souvisejících investic je třeba v případě změny 
stávajících staveb, kde dochází ke změně způsobu vytápění se jmenovitým tepelným výkonem 
vyšším než 75 kW podrobnější členění položek. Obdobně v případě změny stávajících staveb, 
kde dochází ke změně způsobu vytápění, je třeba podrobněji členit i provozní náklady. 
Zjednodušení požadovaného rozsahu podkladů je naopak umožněno v případě novostaveb 
(jsou většinou ve fázi DÚR a mnoho věcí není ještě vyjasněných nebo známých) a v případě 
změny staveb, které se netýkají systému vytápění nad 75 kW („malé“ budovy) v případě 
investičních nákladů. 

K příloze č. 6 - Vzory Evidenčního listu energetického posudku 

V oblasti evidenčních listů nedošlo oproti stávající právní úpravě ke změnám. Pouze byly 
upraveny odkazy na zákonná ustanovení, aby došlo k souladu odkazů a provázanosti zákonné 
a prováděcí právní úpravy. 

K příloze č. 7 - Základní rozsah údajů vedených v Systému monitoringu spotřeby 
energie 

Oproti právní úpravě ze zrušené vyhlášky č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech 
nedošlo k zásadním změnám. Seznam položek byl aktualizovaný dle rozsahu uvedeného 
reálně v systému monitoringu spotřeb vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBVRHS27J)


