
  

 VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Vyhláška o energetické auditu 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 22. října 
2020, s termínem dodání stanovisek do 13. listopadu. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Zásadní připomínky: 

1. Žádáme doplnit materiál o Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA). Podle 
Legislativních pravidel vlády čl. 16, bod 4, který odkazuje na čl. 14, se závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace uvede jako samostatná část materiálu, kterým se návrh 
vyhlášky předkládá vládě a Legislativní radě (příloha č. 1/b Jednacího řádu vlády). Pokud 
je na zpracování hodnocení dopadů regulace (RIA) udělena výjimka předsedkyně LRV, je 
třeba uvést tuto skutečnost v předkládaném materiálu. 

 

Vysvětleno a akceptováno jinak.  

Dopisem Čj. 17788/2019-UVCR ze dne 
29. května 2019 byla ministryní 
spravedlnosti a předsedkyně 
Legislativní rady vlády udělena výjimka 
ze zpracování RIA včetně další 
prováděcích právních předpisů, které 
již MPO do legislativního procesu 
předložilo nebo ještě předloží. 

Informace výše bude doplněna do 
důvodové zprávy. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí 
souhlasí s vypořádáním. 

2. V návaznosti na připomínku č. 1 žádáme eventuálně upravit i obsah na obálce materiálu. viz. výše 

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



Stránka 2 (celkem 47) 

 Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí 
souhlasí s vypořádáním. 

3. K chybějícímu odůvodnění zredukování požadavků na ekologické hodnocení a vypuštění 
výpočtu emisí znečišťujících látek upraveného v platné právní úpravě v části II přílohy č. 6 
vyhlášky č. 480/2012 Sb. 

Oproti původní právní úpravě jsou zredukovány požadavky na ekologické hodnocení, 
které je omezeno pouze na hodnocení dopadu opatření na emise CO2. Omezení 
požadavků na ekologické hodnocení není v materiálu odůvodněno. Není odůvodněno ani 
vypuštění výpočtu emisí znečišťujících látek upravené v části II přílohy č. 6 platné vyhlášky 
č. 480/2012 Sb. Požadujeme proto odůvodnění omezení požadavků na ekologické 
hodnocení a vznášíme zásadní připomínku k vypuštění požadavku na výpočet emisí 
znečišťujících látek. 

Vysvětleno a akceptováno jinak. 

Na redukci požadavků ekologického 
hodnocení v případě energetických 
auditů byla shoda v rámci pracovní 
skupiny a po konzultaci se zástupci 
MŽP odboru ochrany ovzduší. V rámci 
diskuse se došlo k závěru, že se jedná 
o požadavek, který zadavateli, ani 
ústředním orgánům nepřináší přidanou 
hodnotu. Jedná se tudíž o prvek, který 
zbytečně provádění energetických 
auditů zatěžuje. 

Dále bylo identifikováno, že faktory 
znečišťujících látek nejsou již aktuální 
a gestor problematiky nemá k dispozici 
aktuálnější data, která by lépe 
(přesněji) odrážela dopad realizace 
opatření na snižování znečišťujících 
látek.  

Zachování emisí CO2 vyplývá 
z provázanosti politik zvyšování 
energetické účinnosti a snižování emisí 
CO2. Zároveň je to údaj, který je ze 
strany podnikatelů sledován ve vazbě 
na vykazování jejich uhlíkové stopy, 
což souvisí s cíli dekarbonizace. 
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Do důvodové zprávy budou tyto 
okolnosti doplněny.  

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí 
souhlasí s vypořádáním. 

4. Požadujeme upravit § 12 návrhu vyhlášky tak, aby odpovídal pouze předmětu úpravy 
návrhu vyhlášky, tedy aby v rámci vyhlášky č. 480/2012 Sb., byla zrušena pouze ta 
ustanovení, která se týkají předmětu úpravy návrhu vyhlášky – energetického auditu.  

Ze současného znění vyplývá, že v okamžiku nabytí účinnosti navrhované vyhlášky v 
navrhovaném znění vyhláška č. 480/2012 Sb., by byla zrušena jako celek, tedy včetně částí, 
které se energetického auditu netýkají, a to bez náhrady. V současné době totiž MŽP není 
známo, že by existovala platná vyhláška, či by např. v připomínkovém řízení byl předložen 
návrh vyhlášky, který by upravoval zbytek materie vyhlášky č. 480/2012 Sb., která není 
součástí předloženého návrhu vyhlášky. Z legislativního pohledu by tedy nastala situace, kdy 
by neexistoval prováděcí právní předpis, který by upravoval podrobnosti ve vztahu k 
energetickému posudku upravenému v § 9a zákona č. 406/2000 Sb. Zmocnění k vydání 
prováděcího předpisu a ustanovení toho, co má být jeho obsahem je uvedeno v § 9a odst. 5 
zákona č. 406/2000 Sb. Po nabytí účinnosti navrhované vyhlášky by po blíže nespecifikovaný 
časový úsek neexistovaly legislativně nastavené požadavky na energetické posudky a nebylo 
by možné tedy žádné požadavky na obsah energetických posudků kontrolovat a případně 
vymáhat a postihovat nedostatky. Taková situace je zcela nežádoucí. Dále by se tímto krokem 
stalo zcela obsoletním např. ustanovení § 9a odst. 3 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., 
stanovující zpracovateli posudku povinnost zpracovat posudek ve shodě s legislativně 
nastavenými požadavky. Nelze tedy souhlasit s tímto postupem, který by, leč se předmět 
úpravy určité materie vůbec nedotýká, vytvořil legislativní vakuum ve vztahu k požadavkům 
na energetické posudky. Takový postup by byl zcela jistě k tíži životního prostředí, konkrétně 
ochraně ovzduší, a to s ohledem na vazbu energetických posudků a legislativních požadavků 
na preferenci vytápění pomocí tepla ze soustav zásobování tepelnou energií nebo ze zdrojů, 
které nejsou stacionárními zdroji ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění. 

Vysvětleno a akceptováno jinak. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
předložilo do MPŘ návrh vyhlášky o 
energetickém posudku, která 
nahrazuje část týkající se zpracování 
zákonem stanovených energetických 
posudků. Účinnost vyhlášek bude 
stejná, aby nedošlo k legislativní 
mezeře, tak jak naznačuje připomínka. 

K rozhodnutí, že budou vydány dvě 
vyhlášky došlo, protože 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.  

Výše uvedené bude doplněno do 
důvodové zprávy. 

Vyjádření k vypořádání 

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



Stránka 4 (celkem 47) 

Ministerstvo životního prostředí 
souhlasí s vypořádáním. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

 

Zásadní: 

1. K § 3 odst. 2 

V zákoně je v § 9 odst. 1 stanoveno, že aby se na podnikatele uplatnila povinnost provést 
energetický audit, musí splňovat zákonem určené podmínky 2 po sobě jdoucí kalendářní 
roky. Navrhované ustanovení stanoví, že kritéria počtu zaměstnanců a finančních údajů 
pro stanovení povinnosti podle § 9 odst. 1 zákona musí být naplněna ve 2 po sobě jdoucích 
účetních nebo zdaňovacích obdobích. Návrh tedy v zásadě opakuje zákon a zákonné 
pravidlo navíc modifikuje, když pojem „kalendářní rok“ nahrazuje pojmem „účetní nebo 
zdaňovací období“. Není žádoucí, aby se v prováděcím předpise opakovala pravidla ze 
zákona, v žádném případě pak prováděcí předpis nemůže tato pravidla pozměňovat. 
Požadujeme tedy vypuštění navrhovaného ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál.  

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí 
s vypořádáním. 

Doporučující: 

2. K § 3 odst. 1 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon“), zmocňuje prováděcí předpis 
k úpravě způsobu stanovení počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy 
pro účely určení, zda se na podnikatele vztahuje povinnost provést energetický audit podle 
zákona či nikoli. Navrhované ustanovení, které podnikateli ukládá obecně povinnost stanovit 
počet zaměstnanců, výši ročního obratu a roční bilanční sumy a vyhodnotit, zda spadá do 
kategorie subjektů povinných zpracovat energetický audit podle zákona, žádným způsobem 
nenaplňuje obsah tohoto zákonného zmocnění. Ustanovení je navíc nadbytečné, neboť tato 
povinnost vyplývá implicitně již ze zákona, který v § 9 odst. 1 stanoví povinnost provést 
energetický audit a zároveň i kritéria pro určení subjektů povinných k jeho provedení. 
Doporučujeme proto navrhované ustanovení vypustit bez náhrady. 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí 
s vypořádáním. 
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3. K § 3 odst. 5 

Na základě odůvodnění má hodnocení probíhat pouze mezi podnikateli provozujícími svou 
činnost na území České republiky. Ustanovení by tedy mělo v souladu s odůvodněním 
dopadat na všechny podnikatele, nejen na podnikatele povinného provést energetický audit, 
ale i na ostatní podnikatele, kteří se podílí na jeho základním kapitálu. Doporučujeme proto 
slovo „provozujícího“ nahradit slovem „provozující“. 

 

Akceptováno. 

 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí 
s vypořádáním. 

 

4. K § 3 odst. 7 

Ve větě druhé doporučujeme před slovo „trvání“ doplnit slovo „jeho“, neboť doba trvání se 
zřejmě vztahuje k částečnému úvazku. Dále není zcela jasné, co je myšleno poslední větou 
„Doba trvání mateřských nebo rodičovských dovolených se nezapočítává.“. Pokud 
předkladatel zamýšlel stanovit, že zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené se 
nezapočítávají do celkového počtu zaměstnanců, doporučujeme větu odpovídajícím 
způsobem přeformulovat. V opačném případě doporučujeme v odůvodnění jiný záměr 
vysvětlit a zároveň v normativním textu specifikovat, do čeho se doba trvání mateřských nebo 
rodičovských dovolených nezapočítává. 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál.  

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí 
s vypořádáním. 

 

5. K § 7 odst. 2 písm. b) 

Legislativní zkratka „dopravní prostředek“ není správně zavedena, neboť nenahrazuje žádné 
slovní spojení, ale je zaváděna za vedlejší větou, která blíže specifikuje samotný pojem 
„dopravní prostředek“. Předkladatel tak v zásadě zavádí legislativní zkratku pro pojem 
„dopravní prostředek“, který vymezuje v normativním textu. Dle čl. 40 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, je-li nutné uvést nový právní termín, je třeba jej v právním předpisu blíže 
vymezit, a to definicí tohoto právního termínu; vymezení nového právního termínu nelze 
nahrazovat zavedením legislativní zkratky pro určité slovní spojení. Doporučujeme tedy buď 
definovat pojem „dopravní prostředek“ nebo zavést legislativní zkratku pro slovní spojení 
„zařízení nebo soubory zařízení, které slouží k dopravě osob nebo zboží“. 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál.  

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí 
s vypořádáním. 
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6. K § 8 odst. 5 písm. b) 

Formulace „základní parametry smluvních vztahů“ je poměrně vágní. Není zřejmé, zda je zde 
myšlen minimální obsah smlouvy (essentialia negotii) nebo i některé další parametry 
specifické pro danou oblast. Doporučujeme v tomto směru doplnit alespoň důvodovou zprávu. 

 

Akceptováno. 

Do důvodové zprávy bude doplněno, 
že se jedná o obchodní vztahy spojené 
např. s cenou energie, stanoveným 
technickým maximem, stanovenými 
odchylkami, požadavky na kompenzaci 
jalového výkonu atd. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí 
s vypořádáním. 

 

7. K § 8 odst. 6 

Doporučujeme pro přehlednost a lepší srozumitelnost doplnit k pojmu „energonositel“ odkaz 
na poznámku pod čarou, jejímž obsahem bude vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické 
náročnosti budov, která tento pojem vymezuje. 

 

Vysvětleno. 

Pojem energonositel je technický 
obecně známý pojem, který se v praxi 
běžně používá.  

Z tohoto důvodu předkladatel považuje 
za nadbytečné dodávat odkaz na 
definici energonositele ve vyhlášce č. 
264/2020 Sb., o energetické náročnosti 
budov. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí 
s vypořádáním. 

8. K § 12 – Zrušovací ustanovení 

Vzhledem k tomu, že se zrušuje předchozí úprava jako celek, není jasné, čím bude nyní 
proveden § 9a odst. 5 zákona, který zmocňuje ke stanovení obsahu energetického posudku, 

Akceptováno a vysvětleno. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
předložilo do MPŘ návrh vyhlášky o 
energetickém posudku, která 
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způsobu jeho zpracování a jeho rozsahu. Navrhovaná vyhláška energetický posudek již 
neupravuje. Doporučujeme proto v tomto směru doplnit důvodovou zprávu. 

 

nahrazuje část týkající se zpracování 
zákonem stanovených energetických 
posudků. Účinnost vyhlášek bude 
stejná, aby nedošlo k legislativní 
mezeře, tak jak naznačuje připomínka. 

K rozhodnutí, že budou vydány dvě 
vyhlášky došlo, protože 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.  

Výše uvedené bude doplněno do 
důvodové zprávy. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí 
s vypořádáním. 

 

Ministerstvo 
financí 

Doporučující: 

1) Upozorňujeme, že předložený materiál neobsahuje vypracovanou závěrečnou zprávu z 
hodnocení dopadů regulace (RIA) a ani informaci o udělení výjimky pro její 
nevypracovávání – nutno doplnit. 

Vysvětleno a akceptováno jinak.  

Dopisem Čj. 17788/2019-UVCR ze dne 
29. května 2019 byla ministryní 
spravedlnosti a předsedkyně 
Legislativní rady vlády udělena výjimka 
ze zpracování RIA včetně další 
prováděcích právních předpisů, které 
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již MPO do legislativního procesu 
předložilo nebo ještě předloží. 

Informace výše bude doplněna do 
důvodové zprávy. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí 
s vypořádáním. 

2)  K úvodní větě vyhlášky: Zákon č. 131/2015 Sb. a zákon č. 3/2020 Sb., nenovelizovaly 
ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a proto je nutno je 
vypustit (čl. 65 odst. 2 LPV). Naopak zákon č. 103/2015 Sb., citované ustanovení § 14 
odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., novelizoval, ale uveden není. Z tohoto důvodu 
doporučujeme upravit znění úvodní věty takto:  

„Ministerstvo průmyslu a obchodu podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000Sb., 
o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona 
č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., stanoví k provedení § 9 odst. 1 a § 9 odst. 7 
tohoto zákona:“.  

V návaznosti na to pak pro označení zákona č. 406/2000 Sb. doporučujeme používat namísto 
zkratky „zákon“ jeho slovní označení, tj. „zákon o hospodaření s energií“. 

Akceptováno částečně. 

První část připomínky je zapracována 
viz materiál. 

Ohledně změny zavedené zkratky pro 
zákon uvádíme, že je běžná praxe, že 
se používá pouze zkratka „zákon“. 
Ostatně i v čl. 67 Legislativních pravidel 
vlády stojí, že v textu prováděcího 
předpisu stačí zpravidla prováděný 
předpis citovat jen výrazem 
označujícím druh tohoto předpisu, 
například „zákon“. V těchto případech 
se k úplné citaci zákona v úvodní větě 
prováděcího předpisu připojí v závorce 
legislativní zkratka: „(dále jen „zákon“)“. 
Jestliže je pro právní předpis obvyklá 
slovní citace, je možno použít i této 
citace.  

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí 
s vypořádáním. 
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3) K § 2: Nadpis „Definice“ doporučujeme upravit na „Vymezení pojmů“. 

Dále doporučujeme v písmenu b) za slovem „zákona“ vložit slova „o hospodaření energií" 
(viz připomínka MF k úvodní větě). Obdobnou úpravu doporučujeme v § 3 odst. 1 a 2 a v 
§ 7 odst. 8. 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

4) K § 7: Podle čl. 39 odst. 1 LPV by paragraf neměl obsahovat více jak 6 odstavců. Z tohoto 
důvodu doporučujeme tento paragraf rozdělit na dva paragrafy a následující paragrafy pak 
přečíslovat. 

Vysvětleno. 

V čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády se píše, že by v paragrafu 
zpravidla nemělo být obsaženo více 
než 6 odstavců… Z uvedeného 
vyplývá, že se nejedná o žádnou 
povinnost a podle našeho názoru je v 
případě § 7 účelné a pro adresáta 
normy srozumitelnější, aby byla 
problematika upravena pouze v rámci 
jednoho paragrafu. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí 
s vypořádáním. 

5) K § 11: V bodě 1 doporučujeme specifikovat, že se jedná o energetický audit zpracovaný 
podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky. Dále doporučujeme slova „zprávu o provedeném energetickém auditu“ nahradit 
slovy „energetický audit provedený“ – podle našeho názoru není logické stanovit, že 
„audit…se považuje za zprávu“. 

V bodě 2 je třeba slova „vyhlášky č 309/2016 Sb.“ nahradit slovy „účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky“. 

Vysvětleno. 

Platná vyhláška měla jako výstup z 
energetického auditu dokument 
„energetický audit“ zatímco navržená 
vyhláška zavádí „zprávu o provedeném 
energetickém auditu“. Navržené 
přechodné ustanovení může na první 
pohled znít nelogicky, ale není tomu tak 
a jiná varianta by mohla způsobit 
především při kontrole značné 
problémy. 
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Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí 
s vypořádáním. 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Doporučující: 

K jednotlivým ustanovením 

1. K § 8 

V § 8 odst. 5 doporučujeme za slova „v rozsahu a“ vložit slovo „na“. 

Vysvětleno. 

Stávající znění je dostačující pro 
pochopení uvedeného ustanovení. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí 
s vypořádáním.  

2. K § 10 
 

V § 10 písm. c), doporučujeme slova „provedeno a“ nahradit slovy „provedeno, a“. 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí 
s vypořádáním.   

K přílohám 

3. K příloze č. 2 

V části nadepsané „Způsob projednání dílčích výstupů a postup při schvalování změn 
v energetickém auditu“ doporučujeme slovo „Vyjádření“ nahradit slovem „vyjádření“. 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí 
s vypořádáním.  

  

K odůvodnění 

4. Ke zvláštní části, k § 10 

Akceptováno. 
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Doporučujeme text „atd“ nahradit textem „atd.“. 

Zapracováno viz odůvodnění. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí 
s vypořádáním.   

5. Ke zvláštní části, k příloze č. 7 
 

Doporučujeme přečíslovat číslování způsobů, kterými může energetický specialista volit dobu 
životnosti. 

Akceptováno. 

Zapracováno viz odůvodnění. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí 
s vypořádáním.  

  

Ministerstvo 
obrany 

1. K § 6 odst. 1 písm. a) návrhu vyhlášky 

V daném pododstavci je uvedeno celkem 5 obsahových náležitostí souhrnu energetického 

auditu. Za účelem zpřehlednění těchto náležitostí doporučujeme zvážit rozdělní tohoto 

pododstavce, tak aby v každém pododstavci byla uvedena pouze jedna obsahová náležitost. 

Např.:  

„a) identifikační údaje zadavatele,  

b) identifikační údaje energetického specialisty,  

c) evidenční číslo energetického auditu z evidence ministerstva o provedených činnostech 

energetických specialistů,  

d) cíl energetického auditu,  

e) den ukončení energetického auditu,“ 

Vysvětleno. 

Stávající struktura je navržena do 
jednoho bodu se záměrem spojování 
logických uskupení. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo obrany souhlasí 
s vypořádáním.  
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a v návaznosti na to by dosavadní písmena b) a c) byla označena jako písmena f) a g).  

Tato připomínka je doporučující. 

2. K § 11 bodu 2 návrhu vyhlášky 

Doporučujeme v textu „ve znění zákona č. 3/3020 Sb.“ opravit rok vydání daného právního 

předpisu. Rovněž doporučujeme v datu „1. 4. 2021“ název měsíce vypsat slovem.  

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

První část připomínky byla 
zapracována jinak viz materiál (reakce 
na připomínku jiného připomínkového 
místa). Název měsíce je uveden slovně 
viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo obrany souhlasí 
s vypořádáním.  

3. K části B přílohy č. 1  

U označení dané části přílohy „Výstupy hodnocení jednotlivých příležitostí“ je uvedena 

poznámka č. 4. Bližší vysvětlení, resp. popis, dané poznámky však již v textu pod tabulkou, 

tak jak je tomu u poznámky č. 1-3, uvedeno není. Doporučujeme jej proto doplnit.  

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Poznámky byly upraveny viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo obrany souhlasí 
s vypořádáním.  

Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující připomínky: 

K § 2 písm. e) a k § 9: 

 Dáváme na zvážení, zda namísto pojmu „příležitost ke snížení energetické náročnosti“ 
nepoužít slovo „opatření“, se kterým pracuje i stávající úprava, a jež se i v daném kontextu 
jeví vhodnější než slovo „příležitost“, nadto se fakticky o soubor opatření jedná. Z našeho 
pohledu tak příležitost ke zlepšení buď fakticky existuje, nebo ne, ale navrhována budou ve 
smyslu § 9 jednotlivá opatření k využití příležitosti, navrhovat příležitost nedává z jazykového 
hlediska smysl. 

Vysvětleno. 

Při definici termínu předkladatel 
vycházel z normy ČSN ISO 50002 - 
Energetické audity - Požadavky s 
návodem pro použití (dále jen norma 
ČSN ISO 50002). Pro sjednocení 
zprávy o energetickém auditu 
s normou ČSN ISO 50002 byla 
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 vyhodnocena potřeba zavést a 
definovat tento termín. 

Dále doplňujeme, že nová právní 
úprava se v tomto směru odchyluje od 
stávající praxe (formulace opatření a 
následná tvorba variant).  

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí 
s vypořádáním.  

K § 6 odst. 3: 

Doporučujeme doplnit, aby i v případě členů týmu bylo uvedeno také jejich příjmení, nikoliv 
pouze jméno. Navíc tak dojde ke sjednocení identifikačních údajů jednotlivých aktérů 
energetického auditu v celém právním předpisu. 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí 
s vypořádáním. 

K § 8: 

1. Dáváme na zvážení úpravu nadpisu ustanovení, který by mohl znít „Obsah zprávy  
o provedeném energetickém auditu“ s tím, že uvozovací věta odstavce1 by následně 
zněla „Zpráva o provedeném energetickém auditu obsahuje“. 

2. Odstavec 3 doporučujeme vypustit a v odstavci 1 písm. b) navrhujeme za slovo 
„náročnosti“ doplnit slova „podle § 9“. 

3. V odstavci 5 navrhujeme vypustit nadbytečnou čárku před slovy „je zpracována“. 

4. Odstavec 6 doporučujeme stylisticky přepracovat, zvolená konstrukce působí poněkud 
těžkopádně a může být pro adresáty hůře srozumitelná. Navíc předl slovy „případně 
měřením“ by měla být čárka. 

Vysvětleno a akceptováno dle níže 
uvedeného. 

1. Obsah zprávy o energetickém auditu 
je vymezen v § 5. Ustanovení § 8 mají 
za cíl stanovit, co energetický 
specialista má uvést v jedné z části 
Obsahu zprávy o energetickém auditu, 
konkrétně „Podrobnosti zprávy o 
provedeném energetickém auditu“ (§ 5 
písm. c) návrhu). 

2. Akceptováno a zapracováno viz 
materiál. 
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 3. Akceptováno a zapracováno viz 
materiál. 

4. Čárka bude doplněna. Ovšem jinak 
formulaci příslušného ustanovení 
považujeme za dostatečnou s hledem 
na cíl (věcný záměr) ustanovení. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí 
s vypořádáním. 

K § 12: 

 Domníváme se, že není možné zrušit vyhlášku č. 480/2012 Sb. jako celek, neboť ta 
upravuje i energetický posudek, což nová navržená vyhláška neobsahuje. 

 

Vysvětleno a akceptováno jinak. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
předložilo do MPŘ návrh vyhlášky o 
energetickém posudku, která 
nahrazuje část týkající se zpracování 
zákonem stanovených energetických 
posudků. Účinnost vyhlášek bude 
stejná, aby nedošlo k legislativní 
mezeře, tak jak naznačuje připomínka. 

K rozhodnutí, že budou vydány dvě 
vyhlášky došlo, protože 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.  
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Výše uvedené bude doplněno do 
důvodové zprávy 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí 
s vypořádáním. 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

K § 1 písm. b): 

 Navrhujeme slovo „způsobu“ nahradit slovem „způsob“, aby text dával z jazykového 
hlediska smysl. 

K § 3 odst. 4 písm. a): 

 Navrhujeme vypustit slovo „alespoň“ pro nadbytečnost. 

K § 6 odst. 2:  

 Před slova „a kontaktní údaje zástupce“ navrhujeme vložit čárku, která oddělí 
předcházející větu vloženou. 

K § 6 odst. 5: 

 Upozorňujeme, že pokud bylo záměrem předkladatele zavést legislativní zkratku, pak 
je třeba při jejím zavádění respektovat čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, tedy slova 
„dále také“ nahradit slovy „dále jen“). Rovněž je třeba zohlednit požadavek Legislativních 
pravidel vlády na to, že legislativní zkratka se uvádí v singuláru. 

K § 7 odst. 9: 

 Před slovem „včetně“ navrhujeme vložit čárku. 

K § 10 písm. c): 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí 
s vypořádáním. 
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 Před spojkou „a“ na konci textu písmene c) by měla být vložena čárky, aby došlo 
k oddělení věty vložené. 

ÚVČR - KOM Doporučující: 

K § 12 (zrušení vyhlášky č. 480/2012 Sb.): 

Podle nám dostupných informací ze systému ISAP je stávající vyhláška transpoziční také vůči 

příloze IX směrnice 2012/27/EU, ve znění směrnice 2018/2002. Nutno vyjasnit, kterým 

ustanovením, potažmo jiným předpisem, bude zajištěno, že zrušením vyhlášky č. 480/2012 

Sb. nedojde ke snížení dosavadní míry implementace. 

K odůvodnění, kapitole C): 

Vzhledem k přiložené rozdílové tabulce, podle níž je zasahováno pouze do transpozice přílohy 

VI směrnice 2012/27/EU, navrhujeme upravit text, podle něhož je návrhem retransponován čl. 

8 odst. 1 a 5 a příloha IV výše uvedené směrnice. 

 

 

Závěr: 

Přezkum slučitelnosti v případě příloh návrhu vyhlášky mohl být vzhledem k jejich 

technickému charakteru proveden odborem kompatibility pouze rámcově. 

Návrh vyhlášky bude možno hodnotit jako s právem EU slučitelný až po vyjasnění výše 
uvedené připomínky k § 12. 

Vysvětleno a akceptováno jinak. 

Příloha č. IX směrnice 2012/27/EU, ve 
znění směrnice 2018/2002, je řešena 
návrhem vyhlášky o energetickém 
posudku, která byla vložena do MPŘ 
dne 27. 11. 2020. 

Tento návrh (vyhlášky o energetickém 
posudku) nahrazuje část původní 
vyhlášky (vyhláška č. 480/2012 Sb.) 
týkající se zpracování zákonem 
stanovených energetických posudků. 
Účinnost vyhlášek bude stejná, aby 
nedošlo k legislativní mezeře, tak jak 
naznačuje připomínka. 

K rozhodnutí, že budou vydány dvě 
vyhlášky došlo, protože 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.  

V odůvodnění, kapitole C) je 
připomínka zapracována. 

Vyjádření k vypořádání 
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ÚVČR - KOM souhlasí s vypořádáním. 

ÚVČR - VÚV Úvod 

Zákon č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů, 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. Tomuto novému přístupu a novým 
zákonným formulacím je potřebné adaptovat prováděcí právní předpis, kterým je předkládaný 
návrh vyhlášky. 

Doporučující připomínky: 

1. K § 2 a) cílem energetického auditu účel dohodnutý mezi zadavatelem energetického 
auditu a energetickým specialistou, 

Účel auditu je dán zákonem §2 odst.1 písm. n) a ne dohodou. 

 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

ÚVČR - VÚV souhlasí s vypořádáním. 

2. K § 2 e) příležitostí ke snížení energetické náročnosti technické nebo organizačně 
proveditelné opatření nebo jejich soubor vedoucí k úspoře energie nebo emisí nebo 
ke snížení hodnoty ukazatele energetické náročnosti. 

Snížení energetické náročnosti je v důsledku úspora energie. Proč tedy mezi nimi 
„nebo“…viz §9 odst. 6 písm.a). 

 

Vysvětleno a upraveno. 

Zde není použit pojem snížení 
energetické náročnosti, ale snížení 
ukazatele energetické náročnosti, který 
je definován v předchozím písmeni. 
Jedná se tudíž o různé možnosti, 
z nichž je vždy potřebné jednu uplatnit, 
aby bylo možné naplnit definici. 
Zároveň u slova emisí by mělo být 
konkretizováno, že jde o emise CO2, 
protože právě s těmito emisemi 
vyhláška pracuje a má přímou vazbu 
na úsporu energie. 

Vyjádření k vypořádání 

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



Stránka 18 (celkem 47) 

ÚVČR - VÚV souhlasí s vypořádáním. 

3. K § 3 (5) Přičítání údajů podle odstavce 4 se provádí pouze v případě, že se jedná o 
podnikatele provozujícího svou činnost na území České republiky. 

Upřesnit, že zda se jedná o podnikatele zadavatele nebo podílníka. 

 

Akceptováno. 

Znění upraveno následujícím 
způsobem: 

(5) Přičítání údajů podle odstavce 4 se 
provádí pouze v případě, že se jedná 
o podnikatele provozujícího svou 
činnost na území České republiky. 

Nové znění zahrnuje již podnikatele i 
podílníky.  

Vyjádření k vypořádání 

ÚVČR - VÚV souhlasí s vypořádáním. 

 

 

4. K Příloze č. 1 tabulka část B pod čarou: 3) V tabulce jsou uvedeny všechny příležitosti, 
které byly v rámci energetického auditu identifikovány. Tabulka může být vhodně 
členěna dle ucelených částí. V posledním sloupci tabulky jsou křížkem označeny ty 
příležitosti, které byly uvažovány do části A – Souhrnné bilance navržených 
příležitostí. 

V tabulkách odkaz číslo 3) chybí, naopak je zde odkaz s číslem 4). 

Akceptováno. 

Poznámky byly upraveny viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

ÚVČR - VÚV souhlasí s vypořádáním. 

Energetický 
regulační 
úřad 

 

Doporučující připomínka: 

K § 12 (Zrušovací ustanovení) 

Navrhujeme, aby vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 
nebyla zrušena navrhovanou vyhláškou v celém svém rozsahu, ale zrušila se pouze 

Vysvětleno a akceptováno jinak. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
předložilo do MPŘ návrh vyhlášky o 
energetickém posudku, která 
nahrazuje část týkající se zpracování 
zákonem stanovených energetických 
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ustanovení odpovídající rozsahu předkládané vyhlášky, tj. upravující energetický audit. 

Odůvodnění: 

Vyhláška č. 480/2012 Sb. upravuje jak oblast energetického auditu, tak oblast energetického 
posudku. Navrhovaná vyhláška nenahrazuje vyhlášku č. 480/2012 Sb. v celém rozsahu, ale 
pouze v části upravující energetický audit. Zrušením celé vyhlášky č. 480/2012 Sb. tak dojde 
k 1. lednu 2021 ke zrušení podzákonné právní úpravy energetického posudku, ačkoliv zákon 
č. 406/2000 Sb. takovou úpravu předjímá. 

posudků. Účinnost vyhlášek bude 
stejná, aby nedošlo k legislativní 
mezeře, tak jak naznačuje připomínka. 

K rozhodnutí, že budou vydány dvě 
vyhlášky došlo, protože 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.  

Výše uvedené bude doplněno do 
důvodové zprávy  

Vyjádření k vypořádání 

Energetický regulační úřad souhlasí 
s vypořádáním. 

Svaz 
průmyslu a 
dopravy 

1. Připomínka ke str. 12, Příloha č. 1, část A 

V nadpisu sloupce „Bilance navržených příležitostí“ navrhujeme nahradit slovo „Bilance“ 
slovem „Dopad“ či „Přínos“ nebo „Efekt“. 

Odůvodnění: 

Navržená formulační úprava lépe vystihuje obsah dané tabulky. 

Akceptováno. 

Nahrazena „Bilance navržených 
příležitostí“ za „efekt navržených 
příležitostí“.  

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy souhlasí 
s vypořádáním. 
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2. PŘIPOMÍNKA KE STR. 12, PŘÍLOHA Č. 1, ČÁST A 

Chybí vysvětlivka k odkazu na poznámku 3) uváděném v posledním sloupci vpravo tabulky. 

Odůvodnění: 

Bez vysvětlivky nelze usuzovat smysl poznámky 3). 

Akceptováno. 

Doplněna vysvětlivka k poznámce 3) 
na straně 13. 

„3) Minimální úroveň snížení emisí a 
minimální úroveň úspory energie je 
stanovena v § 9 odst. 1).“ 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy souhlasí 
s vypořádáním. 

3. PŘIPOMÍNKA KE STR. 13, PŘÍLOHA Č. 1, ČÁST B 

V názvu tabulky je uveden odkaz na poznámku 4), správně by však měl být odkaz na 
poznámku 3). 

Odůvodnění: 

Dle textu uvedeného v rámci návrhu v poznámce 3) by se mělo jednat o poznámku 4). 

Akceptováno. 

Upraveno viz předkládaný materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy souhlasí 
s vypořádáním. 

4. PŘIPOMÍNKA KE STR. 21, PŘÍLOHA Č. 6 

Chybí vysvětlivka k odkazu na poznámku 2) uvedenou 2 x za výrazem „přesnost hodnoty“. 

Odůvodnění: 

Bez vysvětlivky nelze usuzovat smysl poznámky 2). 

Akceptováno. 

Vysvětlivka byla doplněna následujícím 
způsobem: 

2) X - ověřené měřidlo 

Y - orient. měřidlo 

O - odhad/výpočet 

Vyjádření k vypořádání 
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Svaz průmyslu a dopravy souhlasí 
s vypořádáním. 

5. PŘIPOMÍNKA KE STR. 22, PŘÍLOHA Č. 6 TABULKA PRO KOMPRESOR 

STLAČENÉHO VZDUCHU 

V popisku sloupce je uvedeno „Průměrná roční účinnost“ při jednotkách MWh/(tis. m3). Pro 
tyto jednotky navrhujeme vhodnější popisek/název a to „Měrná roční spotřeba energie“. 

Odůvodnění: 

Navržená formulační úprava lépe vystihuje obsah dané tabulky. 

 

Akceptováno. 

Popis sloupce upraven na „Měrná roční 
spotřeba energie“. Zapracováno viz 
příloha č. 6. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy souhlasí 
s vypořádáním. 

6. PŘIPOMÍNKA KE STR. 26, PŘÍLOHA Č. 8 

Požadujeme doplnit, že uvedené hodnoty v tabulce se vztahují k výhřevnosti paliva. 

Odůvodnění: 

Pro uvedenou jednotku emisních faktorů v tabulce tj. t CO2/MWh není zřejmé, na jakou 
jednotku energie jsou t CO2 vztaženy (na jednotku energie v palivu v úrovni výhřevnosti nebo 
spalného tepla?). Navrhujeme toto specifikovat např. v textu nad/pod tabulkou. Dle uvedených 
hodnot se jedná o výhřevnost paliva. 

 

Akceptováno. 

K jednotce t CO2/MWh doplněna 
poznámka. 

„Emisní faktory t CO2/MWh jsou 
vztaženy k výhřevnosti paliva.“ 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy souhlasí 
s vypořádáním. 

7. PŘIPOMÍNKA KE STR. 26, PŘÍLOHA Č. 8 

Požadujeme upravit text včetně nové poznámky pod čarou následovně: 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 
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„Při stanovení výše emisí CO2 před a po realizaci příležitosti v případě dodávek ze soustavy 
zásobování tepelnou energií se minimálně uvede se postupuje podle příslušné normyX). 
Zároveň se uvedou všechny okrajové podmínky vstupující do stanovení těchto emisí 
včetně předpokladů účinností výroby a ztrát při distribuci tepla. 

Pokud nejsou potřebné vstupy pro danou soustavu zásobování tepelnou energií 
k dispozici, emisní faktor CO2 se nestanoví a pouze se uvede, pokud není možné pracovat 
s údaji přímo od výrobce, z jaké soustavy zásobování tepelnou energií cenové lokality je 
teplo dodávané včetně uvedení procentuálního zastoupení paliv podílejících se na výrobě 
tepelné energie z této cenové lokality v této soustavě zásobování tepelnou energií. Zároveň 
se ve všech případech uvedou všechny okrajové podmínky vstupující do stanovení těchto 
emisí včetně předpokladů účinností výroby a ztrát při distribuci tepla. 

X) ČSN EN 15316-4-5: Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a 
účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem 

Odůvodnění: 

Původně navrhované znění je z hlediska výpočtu emisí CO2 matoucí. Výpočet by měl být 
prováděn pro soustavu zásobování teplem a nikoliv pro cenovou lokalitu, která může 
zahrnovat více těchto soustav. Primárně by v případě SZTE měla být využita k tomu určená 
celoevropská harmonizovaná norma 15316-4-5, která uvádí detailní postup výpočtu faktoru 
CO2 na dodávky tepelné energie ze SZTE. Pokud nejsou k dispozici potřebné údaje pro 
korektní výpočet dle příslušné normy, měly by být uvedeny alespoň základní údaje o SZTE, 
ze které je tepelná energie dodávána. V tomto případě by se ale neměl stanovovat emisní 
faktor CO2 této tepelné energie, protože nejsou k dispozici potřebné údaje a jeho stanovení 
na základě omezených/neúplných dat by následně ovlivnilo výsledek.   

Svaz průmyslu a dopravy souhlasí 
s vypořádáním. 

8. PŘIPOMÍNKA KE STR. 27 A 28, PŘÍLOHA Č. 9 

Navrhujeme texty „Pro maximalizační kritéria :“ (str. 27) a „Pro minimalizační kritéria :“ (str. 28) 
umístit nikoliv pod ale nad uvedenými výpočtovými vzorci. 

Odůvodnění: 

Akceptováno. 

Texty jsou umístěny nad uvedenými 
výpočtovými vzorci. 

Vyjádření k vypořádání 
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Lepší přehlednost textu. 

 

Svaz průmyslu a dopravy souhlasí 
s vypořádáním. 

9. PŘIPOMÍNKA KE STR. 29, PŘÍLOHA Č. 9 

Poznámku 3) uvedenou na str. 29 navrhujeme upravit na „Celková užitnost příležitosti je dána 
součtem užitností pro jednotlivá kritéria“ místo uvedeného „Celková užitnost příležitosti je dána 
součtem součinů jednotlivých vah kritérií a užitností“ 

Odůvodnění: 

Dle poznámky 2) k tab. „Soubor hodnotících kritérií a jejich vyhodnocení“ uvedené na str. 27 
je váha kritéria v hodnotě užitnosti konkrétního kritéria již zohledněna. 

 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy souhlasí 
s vypořádáním. 

10. PŘIPOMÍNKA K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ, STR. 17, VÝPOČET ZŮSTATKOVÉ HODNOTY 

Výpočet zůstatkové hodnoty uvedený v rámci Důvodové zprávy neodpovídá postupu 
uvedenému v rámci textu samotné vyhlášky na str. 24. Správný vzorec pro výpočet zůstatkové 
hodnoty má být: 

Nzu,Th =
INr. (Tž − Tzu)

Tž
. (1 + r)(−𝑇ℎ) 

 
Výsledek v rámci uvedeného příkladu tedy bude: 

Nzu,Th =
INr. (Tž − Tzu)

Tž
. (1 + r)(−𝑇ℎ) =

800 × (12 − 10)

12
× (1 + 0,03)(−10) = 133,333 × 0,7441

= 99 

 
Výsledná zůstatková hodnota v rámci uvedeného příkladu je tedy správně 99 tis. Kč ne 141 
tis. Kč, jak je chybně uvedeno v návrhu důvodové zprávy. Následně musí být upraven i 
výpočet NPV o tuto upravenou výši zůstatkové hodnoty. 

Akceptováno. 

Příklad v odůvodnění byl dán do 
souladu s předkládanou vyhláškou. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy souhlasí 
s vypořádáním. 
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Odůvodnění: 

Příklad je nutné dát do souladu s textem samotné vyhlášky, jinak by bylo odůvodnění matoucí. 

 

Hospodářská 
komora 

Zásadní obecná připomínka: 

1. Předložený návrh vyhlášky bohužel neodpovídá na několik sporných otázek, které 
požadujeme vysvětlit a doplnit. 

a) Kdo bude odpovědný za plán o rozsahu auditu, resp. jeho případný nesoulad se zákonem 
či touto vyhláškou? Bude to zadavatel/objednatel, nebo auditor? 

b) Dle výkladu SEI k předmětnému zákonu, může auditor rozhodnout o rozsahu energetického 
auditu, přičemž má být celková zpráva připravena za celou společnost (např. stovky objektů). 
Je tento výklad správný? Jak má být takového požadavku dosaženo? Je možné stanovit 
vyhláškou jiný způsob? 

c) Vykazuje se u paliv spalné teplo nebo výhřevnost? Tato informace není zřejmá ani z přílohy 
č. 8. 

d) Návrh vyhlášky nestanovil jednoznačněji podmínky, za něž se nemusí audit provádět. § 9 
odst. 5 zákona o hospodaření energií sice uvádí, že není nutné dělat audit za předpokladu, že 
má daný subjekt certifikovaný systém energetického managementu hospodaření s energií, 
jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu, nicméně rozsah auditu se podle všeho 
stanovuje plánem. 

 

Vysvětleno. 

Ad a) 

Plán energetického auditu (Plán) je dle 
normy 50002 součástí provádění 
energetického auditu. V souladu 
s dikcí zákona tudíž vyplývá, že 
povinnost je na straně energetického 
specialisty se na Plánu před vlastním 
provedením energetického auditu se 
zadavatelem dohodnout. 

Ad b) 

Předkladatel nechce komentovat 
výklad SEI k němuž nemá dostatek 
informací. Rozsah je jasně stanoven 
právní úpravou. Ovšem dle „typu“ 
energetického hospodářství v souladu 
s normou 50002 energetický 
specialista v může rozhodnout o míře 
detailu provedení energetického auditu 
viz Příloha č. 2 návrhu vyhlášky. 

Ad c) K jednotce t CO2/MWh doplněna 
poznámka. 

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



Stránka 25 (celkem 47) 

„Emisní faktory t CO2/MWh jsou 
vztaženy k výhřevnosti paliva.“ 

Ad d) Rozsah energetického auditu de 
facto odpovídá předmětu 
energetického auditu, tudíž není 
potřeba v tomto směru provádět 
požadovanou úpravu. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

Zásadní konkrétní připomínky: 

2. Připomínka k § 2 písm. c) a písm. d) 

Návrh vyhlášky uvádí v uvedeném paragrafu a písmenech definici energetické náročnosti 
a ukazatele energetické náročnosti ve vazbě na normu ČSN EN ISO 50001. 

Uvedená norma ČSN EN ISO 50001:2019 (aktuální znění) ale ve článku 3.4.3 pracuje 
s pojmem energetická hospodárnost = měřitelný výsledek (výsledky) vztahující se 
k energetické účinnosti, užití energie a spotřebě energie a ve článku 3.4.7 pracuje s pojmem 
ukazatel energetické hospodárnosti = organizací stanovené měřítko nebo jednotka 
energetické hospodárnosti.  

Pojmy energetická náročnost a ukazatele energetické náročnosti byly definovány ve starší 
verzi normy ISO 50001.  

Definice uvedené ve vyhlášce by měly být uvedeny do souladu s normou ISO 50001 „Systémy 
hospodaření s energií“ + dokument aktualizován ve vazbě na změnu definic.   

 

Odůvodnění: 

Vysvětleno. 

 

Definice vycházejí z normy ČSN EN 
ISO 50001, pro práci s legislativou 
však proběhlo mírné zpřesnění, které 
je však konzistentní se 
zněním anglického znění definice 
„energy performance“. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 
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Vyhláška o energetickém auditu by měla být konzistentní s normou ČSN EN ISO 50001; 
výstupy energetických auditů by měly být jednoduše porovnatelné s výstupy certifikovaných 
systémů hospodaření s energií podle harmonizované technické normy.  

 

3. Připomínka k § 2 písm. l) 

Požadujeme ustanovení upravit na základě níže uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

V tomto ustanovení je uvedeno, že „l) …; do dopravy se nezahrnuje pohyb osob nebo zboží, 
které jsou součástí výrobního procesu ….“. Dle našeho názoru, je ve výrobní společnosti vše 
součástí výrobního procesu, jinak nemá společnost důvod existence. Takže ve výrobních 
společnostech se doprava zahrnovat nebude. Nebude se tedy zahrnovat například převážení 
kalů z ČOV? 

 

Vysvětleno. 

Definice k výrobnímu procesu je 
převzatá z ČSN EN 16247-3. Její 
definice nestanovuje přesně, co se má 
a nemá do procesu zahrnout, je to na 
společnosti, pokud chce dopravu 
zahrnout do výrobního procesu je to 
z definice možné. Definice dopravy, 
která opět vyplývá z ČSN EN 16247-4 
je doplněna o dovětek, který říká, jsou-
li pohyb osob nebo zboží, zahrnuty do 
výrobního procesu, nejsou zahrnuty do 
dopravy. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

4. Připomínka k § 9 odst. 1 

Požadujeme ustanovení upravit na základě níže uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

V uvedeném ustanovení je uvedené, že „Bilance navržených příležitostí podle části A přílohy 
č. 1 k této vyhlášce musí vykazovat minimální úsporu 10 % v celkové spotřebě energie nebo 
10 % v celkových emisích CO2 se zohledněním synergických vlivů příležitostí.“. Není však 
zcela zřejmé, zda se jedná o celek (ČOV), nebo pouze příslušný objekt. 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo upraveno 
následujícím způsobem: 

Bilance navržených příležitostí podle 
části A přílohy č. 1 k této vyhlášce musí 
vykazovat minimální úsporu 10 % 
v celkové spotřebě energie 
energetického hospodářství nebo 10 
% v celkových emisích CO2 
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 energetického hospodářství se 
zohledněním synergických vlivů 
příležitostí. 

Bilance navržených příležitostí tedy 
musí být zpracována minimálně pro 
energetické hospodářství. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

5. Připomínka k Příloze č. 1, část A 

V nadpisu sloupce „Bilance navržených příležitostí“ navrhujeme nahradit slovo „Bilance“ 
slovem „Dopad“ nebo „Přínos“, případně „Efekt“. 

Odůvodnění: 

Navržená formulační úprava lépe vystihuje obsah dané tabulky. 

Akceptováno. 

 

Nahrazena „Bilance navržených 
příležitostí“ za „Efekt navržených 
příležitostí“. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

6. Připomínka k Příloze č. 1, část A 

Chybí vysvětlivka k odkazu na poznámku 3) uváděném v posledním sloupci vpravo tabulky. 

Odůvodnění: 

Bez vysvětlivky nelze usuzovat smysl poznámky 3). 

 

Akceptováno. 

 

Doplněna vysvětlivka k poznámce 3) 
na straně 13. 
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„3) Minimální úroveň snížení emisí a 
minimální úroveň úspory energie je 
stanovena v § 9 odst. 1).“ 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

7. Připomínka k Příloze č. 1, část B 

V názvu tabulky je uveden odkaz na poznámku 4), správně by však měl být odkaz na 
poznámku 3). 

Odůvodnění: 

Dle textu uvedeného v rámci návrhu v poznámce 3) by se mělo jednat o poznámku 4). 

 

Akceptováno. 

 

Upraveno viz předkládaný materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

8. Připomínka k Příloze č. 6 

Chybí vysvětlivka k odkazu na poznámku 2) uvedenou 2 x za výrazem „přesnost hodnoty“. 

Odůvodnění: 

Bez vysvětlivky nelze usuzovat smysl poznámky 2). 

 

Akceptováno. 

Vysvětlivka byla doplněna následujícím 
způsobem: 

2) X - ověřené měřidlo 

Y - orient. měřidlo 

O - odhad/výpočet 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

9. Připomínka k Příloze č. 6, tabulce pro kompresor stlačeného vzduchu Akceptováno. 
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V popisku sloupce je uvedeno „Průměrná roční účinnost“ při jednotkách MWh/(tis. m3). Pro 
tyto jednotky navrhujeme vhodnější popisek/název a to „Měrná roční spotřeba energie“. 

Odůvodnění: 

Navržená formulační úprava lépe vystihuje obsah dané tabulky. 

 

Popis sloupce upraven na „Měrná roční 
spotřeba energie“. Zapracováno viz 
příloha č. 6. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

10. Připomínka k Příloze č. 8 

Požadujeme doplnit, že uvedené hodnoty v tabulce se vztahují k výhřevnosti paliva. 

Odůvodnění: 

Pro uvedenou jednotku emisních faktorů v tabulce tj. t CO2/MWh není zřejmé, na jakou 
jednotku energie jsou t CO2 vztaženy (na jednotku energie v palivu v úrovni výhřevnosti nebo 
spalného tepla?). Navrhujeme toto specifikovat např. v textu nad/pod tabulkou. Dle uvedených 
hodnot se jedná o výhřevnost paliva.  

 

Akceptováno. 

K jednotce t CO2/MWh doplněna 
poznámka. 

„Emisní faktory t CO2/MWh jsou 
vztaženy k výhřevnosti paliva.“ 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

11. Připomínka k Příloze č. 8 

Požadujeme upravit text včetně nové poznámky pod čarou následovně: 

„Při stanovení výše emisí CO2 před a po realizaci příležitosti v případě dodávek ze soustavy 
zásobování tepelnou energií se minimálně uvede se postupuje podle příslušné normyX). 
Zároveň se uvedou všechny okrajové podmínky vstupující do stanovení těchto emisí 
včetně předpokladů účinností výroby a ztrát při distribuci tepla. Pokud nejsou potřebné 
vstupy pro danou soustavu zásobování tepelnou energií k dispozici, emisní faktor CO2 
se nestanoví a pouze se uvede, pokud není možné pracovat s údaji přímo od výrobce, z jaké 
soustavy zásobování tepelnou energií cenové lokality je teplo dodávané včetně uvedení 
procentuálního zastoupení paliv podílejících se na výrobě tepelné energie z této cenové 
lokality v této soustavě zásobování tepelnou energií. Zároveň se ve všech případech 
uvedou všechny okrajové podmínky vstupující do stanovení těchto emisí včetně předpokladů 
účinností výroby a ztrát při distribuci tepla. 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 
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X) ČSN EN 15316-4-5: Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a 
účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem“. 

Odůvodnění: 

Původně navrhované znění je z hlediska výpočtu emisí CO2 matoucí. Výpočet by měl být 
prováděn pro soustavu zásobování teplem a nikoliv pro cenovou lokalitu, která může 
zahrnovat více těchto soustav. Primárně by v případě SZTE měla být využita k tomu určená 
celoevropská harmonizovaná norma 15316-4-5, která uvádí detailní postup výpočtu faktoru 
CO2 na dodávky tepelné energie ze SZTE. Pokud nejsou k dispozici potřebné údaje pro 
korektní výpočet dle příslušné normy, měly by být uvedeny alespoň základní údaje o SZTE, 
ze které je tepelná energie dodávána. V tomto případě by se ale neměl stanovovat emisní 
faktor CO2 této tepelné energie, protože nejsou k dispozici potřebné údaje a jeho stanovení 
na základě omezených/neúplných dat by následně ovlivnilo výsledek. 

 

12. Připomínka k Příloze č. 8 

Požadujeme do výčtu doplnit biopaliva (biomasa). 

Odůvodnění: 

Je žádoucí, aby bylo zřejmé, jaké emise uvádět. Existuje výkladová nerovnost, kdy někteří 
uvádí, že biomasa by neměla být uváděna jako nula, ale skutečné emise při jejím spalování. 

 

Vysvětleno. 

Tabulka obsahuje pouze základní 
emisní faktory, další emisní faktory jsou 
dle poznámky pod tabulkou v příloze č. 
8 k nalezení dle IPCC 2006. Konkrétně 
se jedná o tyto dokumenty: 
https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.htm
l 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

13. Připomínka k Příloze č. 9 Akceptováno. 
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Navrhujeme texty „Pro maximalizační kritéria:“ (str. 27) a „Pro minimalizační kritéria:“ (str. 28) 
umístit nikoliv pod, ale nad uvedenými výpočtovými vzorci. 

Odůvodnění: 

Lepší přehlednost textu.  

 

Texty jsou umístěny nad uvedenými 
výpočtovými vzorci. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

14. Připomínka k Příloze č. 9 

Poznámku 3) uvedenou na str. 29 navrhujeme upravit na „Celková užitnost příležitosti je 
dána součtem užitností pro jednotlivá kritéria“ místo uvedeného „Celková užitnost 
příležitosti je dána součtem součinů jednotlivých vah kritérií a užitností“. 

Odůvodnění: 

Dle poznámky 2) k tab. „Soubor hodnotících kritérií a jejich vyhodnocení“ uvedené na str. 27 
je váha kritéria v hodnotě užitnosti konkrétního kritéria již zohledněna. 

 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

15. Zásadní konkrétní připomínka k Důvodové zprávě 

Připomínka ke straně 18, Výpočet zůstatkové hodnoty 

Výpočet zůstatkové hodnoty uvedený v rámci Důvodové zprávy neodpovídá postupu 
uvedenému v rámci textu samotné vyhlášky na str. 24. Správný vzorec pro výpočet zůstatkové 
hodnoty má být: 

Nzu,Th =
INr. (Tž − Tzu)

Tž
. (1 + r)(−𝑇ℎ) 

 

Výsledek v rámci uvedeného příkladu tedy bude: 

Akceptováno. 

Příklad v odůvodnění byl dán do 
souladu s předkládanou vyhláškou. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 
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Nzu,Th =
INr. (Tž − Tzu)

Tž
. (1 + r)(−𝑇ℎ) =

800 × (12 − 10)

12
× (1 + 0,03)(−10) = 133,333 × 0,7441

= 99 

 

Výsledná zůstatková hodnota v rámci uvedeného příkladu je tedy správně 99 tis. Kč ne 141 
tis. Kč, jak je chybně uvedeno v návrhu důvodové zprávy. Následně musí být upraven i 
výpočet NPV o tuto upravenou výši zůstatkové hodnoty. 

Odůvodnění: 

Příklad je nutné dát do souladu s textem samotné vyhlášky, jinak by bylo odůvodnění matoucí. 

 

Komora OZE Připomínka k Příloze č. 8 návrhu Vyhlášky 

Text připomínkované Přílohy č. 8 návrhu Vyhlášky: 

Ekologické hodnocení 

Ekologického hodnocení se provádí na základě posouzení výše měrné emise CO2 
současného stavu a stavu po realizaci příležitosti.  

Palivo nebo energie t CO2/MWh 

černé uhlí 0,330 

hnědé uhlí 0,352 

koks 0,385 

hnědouhelné brikety 0,346 

Vysvětleno a akceptováno jinak. 

Předkladatel souhlasí s tím, že by měl 
emisní faktor elektřiny zohledňovat 
palivový mix. Nejedná se však o 
formulaci, která by měla být uvedena 
v normativním textu. 

Formulace je doplněna do odůvodnění 
k bodu k Příloha č. 8.  

Vyjádření k vypořádání 

Komora OZE souhlasí s vypořádáním. 
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topný a ostatní plynový olej 0,267 

topný olej nízkosirný (do 1% hm.síry) 0,279 

topný olej vysokosirný (nad 1% hm.síry) 0,279 

zemní plyn 0,200 

zkapalněný ropný plyn (LPG) 0,237 

elektřina 
0,860 

 

 

Výsledný emisní faktor zahrnuje oxidační faktor.  

V případě, že je pro vyhodnocení ekologického hodnocení v energetickém hospodářství 
využíváno jiné palivo, než je uvedené v seznamu, použije se hodnota emisního faktoru podle 
Mezivládního panelu pro změny klimatu 2006 (IPCC 2006). V případě, že je k dispozici 
hodnota místně specifického emisního faktoru, upřednostní se tato hodnota. 

Při stanovení výše emisí CO2 před a po realizaci příležitosti v případě dodávek ze soustavy 
zásobování tepelnou energií se minimálně uvede, pokud není možné pracovat s údaji přímo 
od výrobce, z jaké cenové lokality je teplo dodávané včetně uvedení procentuálního 
zastoupení paliv podílejících se na výrobě tepelné energie z této cenové lokality. Zároveň se 
ve všech případech uvedou všechny okrajové podmínky vstupující do stanovení těchto emisí 
včetně předpokladů účinností výroby a ztrát při distribuci tepla. 

Připomínka: 

Hodnota emisního zatížení CO2 musí odpovídat realitě. Emisní faktor elektřiny by proto měl 
zohledňovat aktuální palivový mix. Vzhledem ke zvyšujícímu se podílu OZE na výrobě 
elektřiny a budoucímu útlumu výroby elektřiny z uhlí navrhujeme, aby Ministerstvo každoročně 
vyhodnotilo palivový mix a podle výsledku aktualizovalo emisní faktor elektřiny v příloze č. 8 
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vyhlášky. 

 

Návrh na promítnutí změn přílohy č. 8 návrhu Vyhlášky: 

V Příloze č. 8 návrhu Vyhlášky se na konci textu doplňuje věta „ Ministerstvo vyhodnocuje 
každoročně emisní faktor u elektřiny podle aktuálního palivového mixu .“ 

ČKAIT 1. doporučující 

§ 2 písm. a)  

cílem energetického auditu účel dohodnutý mezi zadavatelem energetického auditu a 
energetickým specialistou,  

Navrhovaná změna: vypustit 

  

Zdůvodnění připomínkujícího: Cíl energetického auditu je dán zákonem, když ze zákona 
energetický audit: „identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie“. 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál.  

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

2. doporučující  

§ 2 písm. e)  

příležitostí ke snížení energetické náročnosti technické nebo organizačně proveditelné 
opatření nebo jejich soubor vedoucí k úspoře energie nebo emisí nebo ke snížení hodnoty 
ukazatele energetické náročnosti,  

navrhovaná změna:  vypustit 

Zdůvodnění připomínkujícího: Dosud prováděcí vyhláška pracovala s pojmy opatření (ke 
zvýšení účinnosti užití energie) a varianty opatření, aniž bylo nutné tyto pojmy definovat. Není 
zřejmé, proč se pojem příležitosti … zavádí. 

Vysvětleno. 

Při definici termínu předkladatel 
vycházel z normy ČSN ISO 50002 - 
Energetické audity - Požadavky s 
návodem pro použití (dále jen norma 
ČSN ISO 50002). Pro sjednocení 
zprávy o energetickém auditu 
s normou ČSN ISO 50002 byla 
vyhodnocena potřeba zavést a 
definovat tento termín. 

Vyjádření k vypořádání 
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ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

3. doporučující 

§ 2 písm.  i) a j) 

užitím energie primární účel, za kterým je energie spotřebovávána  

spotřebou energie množství využité energie  

Navrhovaná změna: vypustit  

Zdůvodnění připomínkujícího: Je pozoruhodné, že dosud prováděcí vyhláška nedefinovala 
žádné pojmy, kdežto navrhovaná definuje pojmy, které jsou i veřejnosti zřejmé. Pojem 
spotřeba energie není potřeba definovat. Připomínkujícímu není zřejmé, jaký účel navrhovaná 
definice sleduje. 

Vysvětleno. 

Definice termínů je navržena v souladu 
s normou ČSN ISO 50002 - 
Energetické audity - Požadavky s 
návodem pro použití, která s těmito 
termíny dále pracuje. Pro sjednocení 
metodiky této normy a zprávy o 
energetickém auditu je nezbytné 
vydefinovat příslušný termín do 
prováděcího právního předpisu. 

Termíny mohou být širokou veřejností 
chápány, ovšem jsou používány 
v mnoha případech, kde může být 
věcně nuance. Z tohoto důvodu 
předkladatel pro účely této vyhlášky 
konkretizuje/zpřesňuje věcný význam 
termínů. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

4. doporučující 

§ 2 písm. m) a n)  

spotřebičem zařízení nebo jejich soubor tvořící soustavu, které jsou součástí energetického 
hospodářství nebo ucelené části energetického hospodářství a slouží k určitému užití energie, 

provozem energetického hospodářství soubor spotřebičů sloužící k užití energie v budově, 
výrobním procesu,   

Navrhovaná změna: vypustit  

Vysvětleno. 

Viz předchozí 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 
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Zdůvodnění připomínkujícího: Velmi neobvyklé definice, když každý snad ví, co je spotřebič 
energie.  

Považovat systém vytápění, chlazení… za spotřebiče energie je dost zvláštní. 

5. doporučující 

§ 6 odst.2   

… obchodní firmu  

Navrhovaná změna: … název (subjektu) 

Zdůvodnění připomínkujícího: Zadavatelem nemusí být obchodní firma. 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

6. doporučující 

§ 6 odst.5 

(dále také „příležitosti“) 

Navrhovaná změna: (dále také „program“)  

 

Zdůvodnění připomínkujícího: Pojem příležitosti má ve vyhlášce i jiný význam. 

Vysvětleno. 

Zkratka referuje k  termínu „Příležitosti 
ke snížení energetické náročnosti“ a je 
nově definována v § 8 odst.1 b). 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

 

7. doporučující 

§ 7 odst.9 

… při využití tepelného čerpadla  

Navrhovaná změna: vypustit 

Zdůvodnění připomínkujícího: Není patrné, zdali energie získaná fotovol. panely atd. se má 
do vstupů započítat. 

Akceptováno jinak. 

Konkrétní uvedení tepelného čerpadla 
má své opodstatnění, vychází 
z vyhlášky č. 264/2020, o energetické 
náročnosti budov, kde jsou v § 4 odst. 
9 definovaná pravidla, která platí při 
výpočtu dodané energie.  
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Ustanovení bylo upraveno 
následujícím způsobem: 

Do energetického hospodářství se 
zahrnou vstupy energie, které jsou 
přímo nakupovány nebo získávány 
zadavatelem jiným způsobem, včetně 
obnovitelných a druhotných zdrojů 
energie a energie okolního prostředí při 
využití tepelného čerpadla stanovená 
výpočtem.    

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

8. zásadní 

§ 8 

Podrobnosti zprávy o provedeném energetickém auditu 

Navrhovaná změna: Upravit dle stávající prováděcí vyhlášky.  

Zdůvodnění připomínkujícího: Členění dle stávající vyhlášky je velmi přehledné, navrhované 
členění nic nového nepřináší. Jde o změnu pro změnu.   

Vysvětleno. 

Podrobnosti zprávy o provedeném 
energetickém auditu představují jádro 
výstupu zpracovaného energetického 
auditu. Jedná se o manažerské shrnutí 
provedené analýzy energetického 
hospodářství, které je přehledně a 
strukturovaně navrženo tak, aby se 
v něm primárně snadno zorientoval 
zadavatel provedení energetického 
auditu. 

Hned v počátku této zprávy je ve 
zjednodušené podobě představen stav 
energetického hospodářství a 
navrhovaný stav, kam se může 
zadavatel dostat, pokud realizuje 
uvedené příležitosti ke snížení 
energetické náročnosti. Přičemž může 
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rovnou posoudit i ekonomické náklady 
na dané příležitosti. 

Tím se zadavateli dostane do rukou 
přehlednější výstup z provedeného 
energetického auditu a zvýší se 
pravděpodobnost, že zadavatel 
realizuje některé z uvedených 
příležitostí. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

9. zásadní  

§ 8 

c) přehled stávajících ukazatelů energetické náročnosti pro výchozí stav energetického 
hospodářství nebo jeho ucelené části, případně navržení nových, je-li to účelné, v rozsahu 
podle přílohy č. 5 této vyhlášky a 

Navrhovaná změna: c) přehled stávajících ukazatelů energetické náročnosti pro výchozí stav 
energetického hospodářství nebo jeho ucelené části, pokud jsou zadavatelem stanoveny, 
případně navržení nových, je-li to účelné, v rozsahu podle přílohy č. 5 této vyhlášky a 

Zdůvodnění připomínkujícího: Podle ČSN EN ISO 50006 čl.4.2.6.2 musí ukazatelé 
energetické náročnosti vycházet ze stálého či dočasného měření. V běžné praxi však není 
zavedeno trvalé měření spotřeb energie tak, aby bylo možné alespoň v části spotřeby energie 
zavést sledování ukazatelů energetické náročnosti. Požadavek na stanovování energetických 
ukazatelů tedy povede k nutnosti v rámci zpracovávání energetického auditu osadit dočasná 
měřidla na zjišťování spotřeby energie v hodnoceném úseku. To povede k výraznému zvýšení 
doby zpracovávání energetického auditu a k podstatnému zvýšení jeho ceny. 

Z těchto důvodů navrhujeme tuto tabulku vypustit z povinných součástí energetického auditu. 

Vysvětleno. 

Uvedená norma poskytuje návod 
organizacím pro stanovení, používání 
a udržování ukazatelů energetické 
náročnosti (EnPI) a výchozího stavu 
spotřeby energie (EnB) jako součásti 
procesu měření energetické 
náročnosti. V souladu s normou 
zároveň vyhláška stanovuje definici 
ukazatele energetické náročnosti d) 
ukazatelem energetické náročnosti 
jednotka stanovená jako měřítko 
energetické náročnosti. Je zřejmé, že 
v případě vyhlášky tedy příslušné 
ustanovení řeší ukazatel energetické 
náročnosti z jiného úhlu pohledu, než 
uvádí zmiňovaná norma, tudíž stávající 
formulaci považujeme za dostatečnou. 
Zadavatel nemusí být energetickým 
expertem a nemá být zcela na něm si 
tento ukazatel stanovit. 
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Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

10. doporučující 

§ 9 

Příležitosti ke snížení energetické náročnosti 

Navrhovaná změna: Upravit pojem příležitost… 

Zdůvodnění připomínkujícího: Dosud používané pojmy opatření a varianty byly jasně 
srozumitelné, když z těchto se sestavily varianty, pro které se vypočetly energetické bilance, 
ekonomické a ekologické přínosy. Z navrhované vyhlášky není zřejmé, proč pojem 
příležitost… zahrnuje jak opatření tak variantu opatření. Vyhláška by měla být srozumitelná 
jak jejím autorům, tak odborné veřejnosti. 

Vysvětleno. 

 

Viz připomínka č. 2. 

Dále uvádíme, že je potřeba vnímat, že 
vyhláška reflektuje změny, které byly 
provedeny v zákonné úpravě, tudíž 
energetický audit se již neprovádí 
podle vyhlášky, ale vyhláška reflektuje 
principy normy.  

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

11. zásadní 

§ 9 odst. 7 

Navrhovaná změna: Zvážit přepracování. 

 Zdůvodnění připomínkujícího: Podle zákona energetický audit: „identifikuje a kvantifikuje 
možnosti nákladově efektivních úspor energie“ 

Klasifikace metodou vícekriteriálního hodnocení však může kladně klasifikovat i nákladově 
neefektivní úspory energie, např. podle kritéria výše energetických úspor (MWh/r). 

Vysvětleno. 

Vyhláška respektuje definici za zákona 
č. 406/2000 Sb., protože u každé 
navržené příležitosti je počítané 
ekonomické hodnocení, které je navíc 
zasazené do kontextu priorit 
zadavatele. To, jaké příležitosti jsou 
ekonomicky efektivní řeší příloha č. 7. 
Multikriteriální hodnocení nenahrazuje 
ekonomické hodnocení, pouze ho 
doplňuje. 

Ne vždy je hlavním parametrem pro 
vlastníka energetického hospodářství 
ekonomický ukazatel. Z tohoto důvodu 
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je v Plánu energetického auditu 
zahrnuta prioritizace zadavatele. 
S ohledem na dohodu mezi 
energetickým specialistou a 
zadavatelem popsanou v Plánu, při 
které dochází k identifikaci hodnotících 
kritérií a jejich vah, lze definovat, co je 
pro zadavatele zásadní při hodnocení 
příležitostí.  

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

12. zásadní  

§ 9 

 (7) Navržené příležitosti jsou klasifikovány metodou vícekriteriálního hodnocení s použitím 
metody váženého součtu podle přílohy č. 9 k této vyhlášce na základě hodnotících kritérií a 
jejich vah, která byla dohodnuta mezi energetickým specialistou a zadavatelem v plánu 
energetického auditu podle § 4. Výstupem klasifikace je stanovení priority realizace příležitosti. 

 

Navrhovaná změna: (7) Navržené příležitosti jsou klasifikovány metodou jedno či 
vícekriteriálního hodnocení s použitím metody váženého součtu podle přílohy č. 9 k této 
vyhlášce na základě hodnotících kritérií a jejich vah, která byla dohodnuta mezi energetickým 
specialistou a zadavatelem v plánu energetického auditu podle § 4. Výstupem klasifikace je 
stanovení priority realizace příležitosti. 

Zdůvodnění připomínkujícího: Zadavatel energetického auditu může mít pouze jedno kritérium 
pro rozhodování o výběru vhodnosti navrženého opatření. Text návrhu vyhlášky předjímá, že 
se musí vždy rozhodovat podle více kritérií. 

Vysvětleno. 

Vzhledem ke skutečnosti, že cílem 
energetického auditu je hodnotit 
jednotlivé příležitosti a jejich míru 
plnění předem stanovených kritérií a 
jejich předem stanovených vah nabízí 
se multikriteriální hodnocení jako 
vhodná volba. Jedno kritérium by 
v tomto ohledu nemuselo být 
dostačující. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

13. zásadní Vysvětleno. 

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



Stránka 41 (celkem 47) 

Všechny přílohy 

/rok (např. MWh/rok)  

Navrhovaná změna: /a (např. MWh/a) 

Zdůvodnění připomínkujícího: Pokud je ve vyhlášce odvolávka na ČSN EN 15459-1 bylo by 
vhodné využít i jejího doporučení a rok označovat a 

Považujeme českou verzi zkratky za 
srozumitelnější pro širokou veřejnost. 
V případě zkratky „a“ by bylo potřeba 
vysvětlivek, což považujeme za 
nadbytečné. Zároveň uvádíme, že 
odkaz na normu je pouze v dílčí části, 
proto nepovažujeme kvůli tomu za 
adekvátní měnit zavedenou a 
používanou zkratku v celé vyhlášce. 
Odkaz na uvedenou normu je i v jiných 
prováděcích předpisech, kde se i přes 
uvedené zdůvodnění pro vyjádření 
času používá termín „rok“. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

14. zásadní 

Příloha 1, pozn. 3) 

V tabulce jsou uvedeny všechny příležitosti, které byly v rámci energetického auditu 
identifikovány. Tabulka může být vhodně členěna podle ucelených částí. V posledním sloupci 
tabulky jsou křížkem označeny ty příležitosti, které byly uvažovány do části A – Souhrnné 
bilance navržených příležitostí. 

Navrhovaná změna: Zrušit, nebo přesunout jinam odkaz 

Zdůvodnění připomínkujícího: Poznámka 3) je uvedena v části A – Souhrnná bilance 
navržených příležitostí. Navíc se má jednat o odkaz, avšak rozměr je v % 

Akceptováno jinak. 

 

Poznámky jsou v materiálu upraveny. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

15. doporučující 

Příloha č. 3  

BUDOVY Úprava vnitřního prostředí budov  

Vysvětleno. 

Tabulka je formulována tak, aby byly 
podchyceny veškeré formy užití 
v energetickém hospodářství. Pokud 
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Navrhovaná změna: BUDOVY 

Zdůvodnění připomínkujícího: Ne všechna energie spotřebovávaná v budovách je využívána 
na úpravu vnitřního prostředí. 

energie v budově není užita k úpravě 
vnitřního prostředí, pak energie spadne 
do kolonky výrobních procesů. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

16. zásadní 

Příloha č. 3 

… se použije výhřevnost udávaná jejich dodavatelem při obchodním styku. 

Navrhovaná změna: … se použije výhřevnost (spalné teplo) udávaná jejich dodavatelem při 
obchodním styku.  

Vysvětleno. 

Vyhláška pracuje s termínem 
výhřevnost (ekologické hodnocení). 
Z tohoto důvodu není pro předkladatele 
rozvolnění (umožnění výběru) 
akceptovatelné.  

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

17. zásadní 

Příloha č. 4 

Zadavatel – energetické hospodářství 

 

Navrhovaná změna: Energetické hospodářství 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

18. zásadní 

Příloha č. 5 

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI (EnPI) 

Vysvětleno. 

Viz připomínka 8. Zároveň doplňujeme, 
že EnPI musí být vždy uvedeny, 
protože jejich sledováním se 
vyhodnocuje efekt navržených 
příležitostí. 
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Navrhovaná změna: Do poznámek doplnit poznámku: 1) Tabulka je zpracovávána pouze v 
případě, že zadavatel energetického auditu má stanoveny EnPI  

Zdůvodnění připomínkujícího: viz připomínka k § 8 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

19. zásadní 

Příloha č. 6 

2) 

Navrhovaná změna: vypustit nebo doplnit 

Zdůvodnění připomínkujícího: V tabulce je uveden odkaz 2), avšak v poznámkách pod 
tabulkou žádný text uveden není 

Akceptováno. 

Doplněno: „X - ověřené měřidlo, Y - 
orient. Měřidlo, O - odhad/výpočet“ 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

 

20. zásadní 

Příloha č. 7 

Navrhovaná změna: přepracovat 

 

Zdůvodnění připomínkujícího: Kapitola je zmatečná a má formální i věcné nedostatky. Veličiny 
se podle ČSN ISO 8000-1 píší kurzivou, indexy pak normálním písmem. Chyba je i v textu, 
kde pravděpodobně omylem je index psaný normální velikostí písma. 

Dále je zde nesoulad s citovanou ČSN EN 15459-1, která uvádí některé zkratky. V ní se např. 
diskontní sazba označuje RATdisc. Je také nesoulad v tom smyslu, že některé zkratky jsou 
přebírány z angličtiny, některé se uvádějí podle českých zvyklostí. To vytváří nesoulad i 
užívání nevhodných indexů, kde některá písmena jsou s diakritikou. Jde například o 
uvedení: Peněžní toky cash flow (CFt) v roce t, kdy je zkratka převzatá z angličtiny (chybně 
je pak index, který není indexem, ačkoliv by měl být a měl by být nikoliv kurzivou) a proti 
tomu: Tž doba životnosti hodnocené technologie či stavby, kdy je zkratka převzata 
z češtiny a opět ž by nemělo být kurzivou. 

Částečně akceptováno. 

Formální nedostatky byly revidovány 
viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

 

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



Stránka 44 (celkem 47) 

Dále např. Změna provozních náklady: - špatný pád slova náklady a chybně jednotky, kde je 
uvedeno pize tis. a chybí zde znak pro měnu, tedy tis. Kč. 

21. zásadní 

Příloha č.7, 2.odstavec 

… včetně referenční varianty, nebo….. 

Navrhovaná změna: Doplnit definici referenční varianty 

Zdůvodnění připomínkujícího: Ve vyhlášce není uvedeno, co je myšleno referenční variantou 

Akceptováno jinak. 

Daný odstavec byl reformulován a 
došlo vypuštění spojení „referenční 
varianta“. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

22. zásadní 

Příloha č.7, 2.odstavec 

…., pokud proti se hodnotí rozdílově proti referenční variantě. 

Zdůvodnění připomínkujícího: Z hlediska českého jazyka nedává konec věty smysl. Není 
zřejmé co autoři touto částí věty chtěli sdělit. 

Viz výše. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

23. zásadní 

Příloha č. 7 

„varianty“ 

Navrhovaná změna: „příležitosti“ 

Zdůvodnění připomínkujícího: Příloha pracuje s pojmem „varianty“, kdy v ostatních částech 
vyhlášky s tímto pojmem není uvažováno. 

Akceptováno jinak a vysvětleno. 

Slovo varianta bylo nahrazeno 
označením „příležitosti“. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

 

24. zásadní 

Příloha č. 8 

Akceptováno. 

Viz materiál. Slovo „výše“ je nahrazeno 
slovem „hodnota“ a ve výrazu 
„vyhodnocení ekologického 
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Zdůvodnění připomínkujícího: V příloze se vyskytují pojmy „výše měrné emise“, „vyhodnocení 
ekologického hodnocení“, které jsou minimálně stylisticky ne zcela vhodné. 

hodnocení“ je smazáno slovo 
„vyhodnocení“. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

25. zásadní 

Příloha č. 8 

V případě, že je pro vyhodnocení ekologického hodnocení v energetickém hospodářství 
využíváno jiné palivo, než je uvedené v seznamu, použije se hodnota emisního faktoru podle 
Mezivládního panelu pro změny klimatu 2006 (IPCC 2006). 

Navrhovaná změna: Doplnit o odkaz. 

Zdůvodnění připomínkujícího: Není patrné, na jaký dokument vyhláška odkazuje. 

Akceptováno. 

Předkladatel doplnil odkaz do 
Odůvodnění, zvláštní části k bodu 
Příloha č 8. i do Přílohy č.8. 
https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.htm
l. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním.  

26. zásadní 

Příloha č. 8 

Zemní plyn 0,2 t CO2/MWh 

Zdůvodnění připomínkujícího: Přepočítat na spalné teplo, se kterým je v obchodním styku 
uvažováno. 

Vysvětleno. 

 

viz připomínka 16. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

27. doporučující 

Příloha č. 8 

CO2 

Navrhovaná změna: CO2 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 
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28. zásadní 

Příloha č. 9 

²Typ kritéria: minimalizační (min), nebo maximalizační (max) 

Navrhovaná změna:²Typ kritéria: minimalizační (min), maximalizační (max), nebo absolutní 

Zdůvodnění připomínkujícího: Kritérium může být i absolutní, tedy splňuje / nesplňuje 
podmínku danou zadavatelem. 

Dále v této příloze opět nejsou dodržena pravidla pro psaní indexů 

Vysvětleno. 
 
Kritérium absolutní (tedy ANO/NE) pro 

všechny hodnocené příležitosti 

nemůže, za podmínky 

kvantifikovatelných kritérií, nastat. 

Absolutní kritérium vede k hodnocení 

vylučovacímu, a to není případ 

multikriteriálního hodnocení příležitostí 

metodou váženého součtu podle 

normalizovaných kritérií tak, jak je 

navrženo ve vyhlášce.  

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

 

29. doporučující 

Obecně 

Chybí přesná struktura EVIDENČNÍHO LISTU.  

 

Zdůvodnění připomínkujícího: Doplnit strukturu evidenčního listu. Evidenční list by se měl dle 
vyhlášky č.4/2020 ukládat do ENEXu. 

Vysvětleno a akceptováno jinak. 

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. 

Souhrn příležitostí ke snížení 
energetické náročnosti je uveden 
formou evidenčního listu podle vzoru 
uvedeného v části B přílohy č. 1 k této 
vyhlášce. Jeho hodnocení se provádí 
podle § 9. 
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Do systému ENEX se budou vkládat 
přílohové tabulky. V tomto smyslu bude 
upraven prováděcí právní předpis.  

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

30. zásadní 

Obecně 

Zápis fyzikálních jednotek a indexů.   

Zdůvodnění připomínkujícího: Jednotný zápis fyz. jednotek a indexů. 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zemědělství 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek  

V Praze dne 4. února 2021 

Vypracoval: Ing. Hana Schvarczová (schvarczova@mpo.cz) Podpis: 
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