
  

 VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Vyhláška o energetickém posudku 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 27. listopadu 
2020, s termínem dodání stanovisek do 18. prosince. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
životního prostředí 

Zásadní připomínky: 

1. Žádáme materiál doplnit 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 
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Ministerstvo životního prostředí 
souhlasí s vypořádáním. 

2. V návaznosti na výše uvedenou připomínku eventuálně upravit i obsah na obálce 
materiálu. 

viz. výše 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí 
souhlasí s vypořádáním. 

3. Hodnocení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy SZTE nebo zdroje 
energie, který není stacionárním zdrojem je uvedeno v ustanovení o podrobnostech 
energetického posudku v § 4 odst. 1 písm. f) návrhu vyhlášky, návazně je 
konkretizováno v ustanovení § 5 návrhu vyhlášky. Zatímco příloha č. 3 obsahuje 
odkaz na ekologické hodnocení těchto projektů (odkazem na postup podle předpisu 
o energetické náročnosti budov), § 4 neobsahuje povinnost zahrnout ekologické 
hodnocení do tohoto typu posudků. Je tedy nutné vyjasnit tuto nejasnost a buď 
rozšířit text § 4 odst. 1 písm. c) o odkaz na tento posudek: „hodnocení ekologické 
proveditelnosti, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 3 k této 
vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) a § 9a odst. 2 písm. 
a) až d) zákona“ nebo vypustit příslušnou část z přílohy č. 3. 
Ve vztahu k ekonomickému hodnocení je třeba vyjasnit vazbu § 4 vyhlášky a příloh 
č. 2 a 5 vyhlášky. V současném návrhu se, v § 4 odst. 1 písm. f) uvádí, že 
energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona musí obsahovat také 
ekonomické hodnocení stanovené podle § 5, nicméně na tento typ posudku se 
odkazuje i příloha č. 2  v bodu B). 
Není také zřejmý vztah přílohy č. 5 a přílohy č. 2 části B. Tyto části se na sebe 
vzájemně neodkazují, přestože logicky navazují a není zřejmé, proč jsou některé 
části postupu uvedeny tam a jiné jinde. Doporučujeme vyjmout část B přílohy č. 2 a 
spojit ji s přílohou č. 5 (a změnit název přílohy č. 2 na méně obecný) nebo zajistit 
jednoznačnou provazbu obou textů, např. prostřednictvím § 5. 

Akceptováno. 

V příloze č. 4 bude zrušena část 
I, kromě věty „V případě, že 
dochází k navýšení výroby, 
provede se posouzení ekologické 
proveditelnosti na základě změny 
měrných výrobních emisí 
znečišťujících látek“. Zákon č. 
406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších 
předpisů neobsahuje u tohoto 
typu posudku na ekologické 
hodnocení, resp. posudek dle 
znění zákona má řešit pouze 
ekonomiku. 

Ekonomické hodnocení pro 
posudek podle § 9a odst. 2 písm. 
a) došlo k úpravám, aby 
nedocházelo k duplicitám. § 5 
návrhu vyhlášky byl přesunut do 
přílohy č. 6 společně s přílohou 
Části B přílohy č. 2 Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 
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Ministerstvo životního prostředí 
souhlasí s vypořádáním. 

4. Požadujeme úpravu paragrafového znění ve vztahu k § 5 návrhu vyhlášky. Zde je 
uvedeno, stejně jako v důvodové zprávě, že se oproti variantě využití „vlastního“ 
stacionárního zdroje povinně posuzuje pouze jedna z variant přijatelnějších 
z hlediska ochrany ovzduší, a to buďto varianta využití tepelné energie ze SZTE, 
nebo varianta využití energie ze zdroje, který není stacionárním zdrojem ve smyslu 
zákona o ochraně ovzduší. Není zde uvedena varianta, kdy by měly/musely být vůči 
variantě využití „vlastního“ stacionárního zdroje porovnány obě možnosti, které jsou 
z hlediska ochrany ovzduší preferovány, tj. porovnat proti variantě využití „vlastního“ 
stacionárního spalovacího zdroje jak variantu dodávky tepelné energie ze SZTE, tak 
využití tepelné energie ze zdroje, který není stacionárním zdrojem ve smyslu zákona 
o ochraně ovzduší. Skutečnost, že jedna z variant (např. SZTE) bude posouzena, 
jako ekonomicky nepřijatelná neznamená, že v takovém případě není povinnost 
využít ekonomicky přijatelnou variantu druhou (např. tepelné čerpadlo). V praxi by 
tak tato možnost mohla vést k posuzování pouze varianty zjevně nevýhodné vůči 
variantě preferované investorem, aniž by byla posouzena varianta třetí.  Z hlediska 
požadavku zákona o ochraně ovzduší je nutné posoudit obě varianty. 

Vysvětleno. 

Důvodová zpráva jasně uvádí, že 
se porovnává alespoň jedna 
varianta. Ze znění ani §-ové části 
ani důvodové zprávy nelze dělat 
závěry, které jsou v připomínce 
zmiňovány. V případě trvání na 
připomínce je potřebné 
konkretizovat, o jaký text 
s přesně jedná a navrhnout 
úpravu formulace. Předkladatel 
návrhu vyhlášky totiž formulační 
problém nevidí. Záměr textu 
určitě nebyl takový, jak je 
v připomínce uvedeno. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí 
souhlasí s vypořádáním. 

5. Upozorňujeme na skutečnost, že emisní faktory znečišťujících látek pro elektřinu 
uvedené v části II přílohy č. 3 a které byly dodány MŽP pro účely přípravy novely 
vyhlášky č. 480/2012 Sb. v roce 2015 vychází z ohlášených emisí vybraných zdrojů 
v roce 2012. Tyto údaje o emisích již dnes poměrně zásadně neodpovídají 
aktuálnímu stavu. Aktualizaci emisních faktorů by bylo vhodné provést na základě 
dat ohlášených za rok 2020, který již zohledňuje ukončení Přechodného národního 
plánu. Využití těchto zastaralých faktorů velmi znevýhodňuje využití elektřiny. 
Optimální by bylo stanovit tyto emisní faktory stejně jako emisní faktory pro 
spalovací stacionární zdroje v externím dokumentu, který by vydávalo MPO.  

 

Vysvětleno. 

S ohledem na dobíhající 
programové období a pro 
zachování kontinuity je 
zachováno ekologické 
hodnocení dle vyhlášky č. 
480/2012 o energetickém auditu 
a energetickém posudku. Nový 
přístup k ekologickému 
hodnocení v energetických 
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posudcích bude zaujat až vůči 
novému programovému období. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí 
souhlasí s vypořádáním. 

6. V bodě 13 (kterému však nepředchází body 8 až 14) přílohy č. 5 v poznámce ***) je 
vhodné uvést buď legislativně přesné názvy jednotlivých činností, nebo doplnit 
odkazy na legislativu, která tyto revize a kontroly vyžaduje. Není např. zřejmé, zda 
je zahrnuta kontrola technického stavu a provozu podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, která je povinná u zdrojů na pevná paliva do 
celkového jmenovitého tepelného příkonu 300 kW.  

Částečně akceptováno a 
vysvětleno. 

Číslování bylo upraveno. 

Záměrem poznámky ***) není 
uvádět kompletní taxativní výčet, 
nýbrž poskytnou energetickému 
specialistovi představu, na jaké 
typy revizí se zaměřit. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí 
souhlasí s vypořádáním. 

Doporučující připomínky: 

1. K § 7 - Požadujeme vysvětlení, zda je jednoznačně stanoveno, co je okamžikem 
„zahájení posudku“. Nemělo by to být tak, že posudky, které byly předložené před 
nabytím účinnosti vyhlášky  
v rámci řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou platné a 
použitelné, a pro nově předkládané posudky (po 1. lednu 2021) platí nová právní 
úprava? 

 

Akceptováno jinak. 

Přechodné ustanovení bylo 
upraveno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí 
souhlasí s vypořádáním. 
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2. K příloze č. 2 a příloze č. 3 - Příloha č. 2 část B se celá týká posudku uvedeného v § 9a 
odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů, ale není na ni navázán žádný text v paragrafové části navrhované vyhlášky 
(§ 4 se týká jen všech ostatních energetických posudků). Obdobně je úprava tohoto 
posudku obsažena i v části I přílohy č. 3 a opět bez návaznosti na paragrafový text. 

 

Akceptováno jinak. 

Byla provedena revize 
požadavků na jednotlivé přílohy 
tak, aby §-ová část odpovídala 
přílohové části z pohledu věcné 
správnosti.  

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí 
souhlasí s vypořádáním. 

3. K příloze č. 4 – V bodu 1.2 doporučujeme slova „za předcházející 2roky“ nahradit slovy 
„za předcházející 2 roky“. 

 

Akceptováno. 

Zapracováno viz text. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí 
souhlasí s vypořádáním. 

4. V příloze č. 5 – doporučujeme z přílohy č. 5 odstranit odstavce 1 až 4, které jsou totožné 
s obsahem § 5 (případně alternativně naopak minimalizovat text § 5 na pouhý odkaz na 
přílohu). 

 

Akceptováno jinak. 

Paragrafová část byla přesunuta 
do přílohy č. 6, došlo tedy 
k odstranění duplicit. Na přílohu 
č. 6 je nyní odkazováno v § 4 
odst. 1. písm. f). Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí 
souhlasí s vypořádáním. 

5. Text ustanovení §5 návrhu vyhlášky (odst. 1 – 4) je doslova zopakován v úvodu přílohy 
č. 5. Doporučujeme zvážit tuto duplicitu. 

Viz výše. 
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 Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí 
souhlasí s vypořádáním. 

6. Upozorňujeme na drobné překlepy v textu přílohy 5 – první věta odstavce 3, odrážky a 
číslování obecně. 

 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí 
souhlasí s vypořádáním. 

7. V § 4 odst. 1 písm. f) chybí slovo „zdrojem“ v text: nebo zdroje energie, který není 
stacionárním zdrojem, pro energetický posudek. 

 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí 
souhlasí s vypořádáním. 

8. V § 5 odst. 2 musí být čárka mezi slovy „zdrojem“ a „a variantou“, pro ukončení vložené 
věty přívlastkové. 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí 
souhlasí s vypořádáním. 

Ministerstvo financí Zásadní připomínky: 

1) K příloze č. 1: požaduje se specifikovat, které konkrétní poplatky jsou myšleny pojmem 
„poplatky v oblasti životního prostředí a zdraví“, a to uvedením konkrétního poplatku 

Akceptováno. 

Do odůvodnění bylo doplněno, o 
jaké poplatky se jedná. 
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(například poplatek za znečišťování), eventuálně aspoň odkazem na příslušný zákon, 
resp. zákony („poplatky podle zákona o ochraně ovzduší a podle zákona o vodách“). 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí 
s vypořádáním. 

2) K příloze č. 5: požaduje se nahradit dvakrát se vyskytující termín „poplatky za emise“, 
který právní řád ČR nezná, jiným vhodnějším termínem. Pokud by se mělo jednat o 
úhradu za emisní povolenky, pak se upozorňuje na skutečnost, že by se v takovém 
případě nejednalo o poplatky, protože poplatky jsou nenávratná, nedobrovolná, 
ekvivalentní a nesankční peněžitá plnění ukládaná na základě zákona spravovaná 
státem nebo jinými osobami vykonávajícími veřejnou správu, která jsou veřejnými příjmy 
veřejných rozpočtů (Boháč R., Daňové příjmy veřejných rozpočtů, 2013, s. 111), a to 
emisní povolenky nejsou. 

 

Akceptováno. 

Pojem byl upraven dle zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší. Jedná se o poplatek za 
znečišťování. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí 
s vypořádáním. 

3)  Obecně (např. k § 3 odst. 2 písm. a)): požaduje se pojem „trvalé bydliště“ nahradit 
ve všech jeho výskytech pojmem „trvalý pobyt“, resp. „adresa trvalého pobytu“, 
eventuálně vypustit slovo „trvalé“ a použít pouze pojem „bydliště“. Od rekodifikace 
soukromého práva existují dva instituty, a sice „trvalý pobyt“, resp. „adresa trvalého 
pobytu“, což je oficiální údaj, který je uveden v občanském průkazu, a „bydliště“, což je 
místo, kde se podle § 80 občanského zákoníku člověk zdržuje s úmyslem tam žít. Pojem 
„trvalé bydliště“ je s ohledem na výše uvedené nesprávný, a není zřejmé, zdali se má 
jednat o „adresu trvalého pobytu“ nebo „bydliště“, byť lze usuzovat, že pravděpodobně 
jde ve všech případech o „adresu trvalého pobytu“. 

Akceptováno. 

V materiálu bylo upraveno na 
adresu bydliště. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí 
s vypořádáním. 

Připomínky: 

1) Z úvodní věty je třeba vypustit zákon č. 3/2020 Sb., vzhledem k tomu, že tento zákon 
nenovelizuje ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb. Současně doporučujeme 
nezavádět legislativní zkratku zákona a používat slovní název zákona (tj. „zákon o 
hospodaření s energií“). 

 

Akceptováno jinak. 

Vypuštění zákona č. 3/2020 Sb. 
akceptováno.  

Ohledně změny zavedené 
zkratky pro zákon uvádíme, že je 
běžná praxe, že se používá 
pouze zkratka „zákon“. Ostatně i 
v čl. 67 Legislativních pravidel 
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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. 

2) K § 2 písm. b) : doporučujeme do tohoto ustanovení doplnit o jaké podrobnosti se 
konkrétně jedná, tzn. např. „ve vztahu k předmětu a účelu jeho zpracování“. 

Vysvětleno. 

Ustanovení § 2 pouze definuje 
kapitoly, které má energetický 
posudek obsahovat. 
Podrobnosti/obsah podrobností 
energetického posudku jsou 
detailně řešeny v § 4. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí 
s vypořádáním. 

3) K § 3 odst. 2 písm. a) : doporučuje se odsadit text bodů vlevo tak, jak je to u právních 
předpisů běžné. 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 
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Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí 
s vypořádáním. 

4) Poznámku pod čarou č. 1 je třeba upravit ve smyslu Čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády, tzn. za číselné označení poznámky je třeba doplnit poloviční kulatou závorku, a 
to jak v textu poznámky pod čarou, tak v textu ustanovení. 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí 
s vypořádáním. 

5) V přechodném ustanovení je třeba v zájmu jistoty specifikovat, podle jakých předpisů 
bude zpracování energetického posudku probíhat. Pokud (jak dovozujeme z 
předkládací zprávy) by se mělo jednat o vyhlášku č. 480/2012 Sb., doporučujeme 
přechodné ustanovení upravit takto: 

„Zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona o hospodaření 
s energií zahájené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle 
vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.“ 

 

Akceptováno jinak. 

Přechodné ustanovení bylo 
upraveno s ohledem na 
připomínky dalšího 
připomínkového subjektu, viz 
materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí 
s vypořádáním. 

6) Doporučuje se změnit formát písma u čísel paragrafů tak, aby nebyl tučný. Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí 
s vypořádáním. 
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Ministerstvo vnitra Zásadní připomínky: 

K příloze č. 1 bodu 3.4:  

 Návrh vyhlášky nestanoví jednoznačně, co se rozumí pojmem „výrobní účinek“  
a hrozí tedy, že by mohlo ze strany povinných subjektů docházet k rozdílnému výkladu, což 
by mohlo způsobit, že energetické posudky by v konečném důsledku nebyly porovnatelné. 
Navrhujeme proto upravit předmětný bod do následující podoby: 

„3.4 Ekonomické hodnocení se provede podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Pokud je 
zajištěna stejná účinnost zařízení porovnávaných variant, lze ho provést jako nákladové.“. 

Pojem „účinnost zařízení“ je totiž jednoznačný a je možné ji přesně stanovit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno a akceptováno 
jinak. 

Nejedná se o účinnost zařízení, 
ale stejné požadavky na 
poptávku po teple a po elektřině. 
Do bodu 3.4 je toto zpřesnění 
dodefinováno viz níže. 

Za stejný výrobní účinek se 
považuje shodná poptávka po 
teple a elektrické energii ve 
všech řešených variantách. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí 
s vypořádáním. 

K příloze č. 1 bodu 4.1: 

Požadujeme upravit zmíněný bod následovně: 

„4.1 Na základě analýzy nákladů a přínosů variant je doporučena ta varianta, v rámci které 
bude rozdíl mezi přínosy a náklady vyšší.“. 

Předkladatelem předložená dikce normativního textu totiž umožňuje, že tato podmínka 
bude splněna v obou posuzovaných variantách. Následně bude možné vybrat obě varianty 
pro využití zdroje vytápění. V případě nákladového hodnocení může docházet k rozdílnému 
výkladu z důvodu neupřesněného přehledu nutných nákladů jednotlivých variant. Z praxe 
vyplývá, že v energetickém posudku často chybí základní nákladové položky jednotlivých 
variant. 

Tuto připomínku ministerstvo považuje za zásadní. 

Vysvětleno. 

Doporučená varianta, která je 
hodnocena na bázi 
diskontovaných ukazatelů 
(zahrnující zohlednění hodnoty 
peněz v čase) musí být 
z hlediska přínosů vůči 
nákladům kladná. Druhá část 
odstavce uvažuje s možností 
posuzování variant z hlediska 
nákladového (za předpokladu 
shodného výrobního účinku), 
v tomto případě pak platí, že 
nejvýhodnější variantou je ta, 
která disponuje nejnižšími 
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diskontovanými náklady za dobu 
hodnocení. 

Navržená úprava není v souladu 
s výše uvedeným záměrem 
v bodu 4.1. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí 
s vypořádáním. 

K příloze č. 2 části B.: 

Požadujeme část B. uvést v tomto znění: 

„B. pro posudek podle § 9a odst. 2 písm. a)  

Ve výpočtu se zohledňují reinvestice do zařízení s kratší dobou životnosti, než je doba 
hodnocení. Obnovovací investice je rovna výši počáteční investici technologického zařízení, 
která slouží k prodloužení technické a morální životnosti stavby či zařízení nebo jejich částí.  
U systému soustavy zásobování tepelnou energií se reinvestice nezohledňují, pokud je 
obnova zařízení zajištěna dodavatelem na základě smlouvy o dodávce tepla. 

Rozhodujícím ukazatelem finanční analýzy pro hodnocení ekonomické přijatelnosti 
je čistá současná hodnota (NPV), pomocným ukazatelem je vnitřní výnosové 
procento (IRR).  

Na konci životnosti je zůstatková hodnota technologie nula.  

Pro každou část technologie je možné stanovit jinou životnost, která odpovídá skutečnosti. 

Životnost posuzovaného zdroje se stanovuje na 10 let a předávací stanice na 10 let 
(technologická zařízení jsou zařazena převážně do 3. odpisové skupiny s dobou 
odepisování 10 let). 

Doba hodnocení je stanovena po dobu 20 let. 

Vysvětleno. 

V rámci diskuse v pracovní 
skupině, kde byli zastoupení 
zástupci dotčených stran, došlo 
ke konsenzu, který je v rámci 
možností nejrovnějším přístupem 
vůči různým zdrojům. Z tohoto 
důvodu bude zachován návrh na 
možnosti stanovení životnosti. 

Z důvodu věcné přesnosti dojde 
však k formální úpravě. Část B 
přílohy č. 2 bude přesunuta do 
přílohy č. 5, nově přílohy č. 6, aby 
to, co se týče posuzování SZTE 
bylo v jedné části (příloha č. 6 
podrobně stanovuje, jak 
postupovat při ekonomickém 
hodnocení 
odpojování/připojování SZTE). 
Dále příloha č. 6 bude upravena 
v reakci na další připomínky, tzn. 
úvodní část přílohy, bude 
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Peněžní toky cash flow (CFt) v roce t: 

CFt = V − NP − INr,t 

Čistá současná hodnota za dobu hodnocení (NPVTh): 

 

𝑁𝑃𝑉𝑇ℎ
= ∑ 𝐶𝐹𝑡  . (1 + 𝑟)−𝑡

𝑇ℎ

𝑡=1

 − 𝐼𝑁 

                        

Vnitřní výnosové procento (IRR) se vypočte z podmínky: 

0 = ∑ 𝐶𝐹𝑡  . (1 + 𝐼𝑅𝑅)−𝑡

𝑇ℎ

𝑡=1

 − 𝐼𝑁 

Reálná doba návratnosti Td, doba splacení investice za předpokladu diskontní sazby se 
vypočte z podmínky: 

𝐼𝑃 = ∑ 𝐶𝐹𝑡   . (1 + 𝑟)−𝑡

𝑇𝑑

𝑡=1

 

Kde: 

CFt   peněžní toky (cash flow) vč. investic v jednotlivých letech v tis. Kč, 

r   diskontní úroková míra se stanovuje hodnotou diskontního činitele ve výši 1,04, 

Td   reálná (diskontovaná) doba návratnosti v letech, 

Ip   celkové plánované investice v tis. Kč, 

zrušena z důvodu duplicity s §-
ovou částí. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí 
s vypořádáním. 
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V  výnosy (příjmy, tržby, úspory), které plynou z realizace hodnoceného projektu v roce 
t v tis. Kč,  

IN  náklady na realizaci (investiční prostředky z vlastních zdrojů) hodnocené 
technologie či stavby v roce 0 v tis. Kč, které jsou dány poptávkovým (výběrovým) řízením 
investora doložené položkovým rozpočtem garantovaným dodavatelem, 

INr,t  reinvestice a jednorázové obnovovací výdaje v roce t v tis. Kč, odpovídá obnovovací 
investici do technologie či stavby v roce Tž+1, 

Np  provozní výdaje bez odpisů (režie, materiál, palivo, energie, voda, opravy, údržba, 
servis, mzdy, ostatní) v roce t v tis. Kč, jsou stanoveny na základě poptávkových řízení 
investora, 

t   rok hodnocení projektu od počátku hodnocení, 

Th   doba hodnocení projektu.“. 

Důvodem je, že původní znění textu části B. umožňuje nerovnoměrné stanovení výchozích 
podmínek pro ekonomické hodnocení obou variant. Energetický regulační úřad reguluje 
každoročně ceny tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií (dále jen „SZTE“), 
stanovuje transparentní pravidla, kontroluje oprávněnost nákladů a věcně usměrňuje ceny 
tepla cenovým rozhodnutím. Současně jsou dodavatelé tepla z SZTE tak nuceni po 
odepsání celého technologického zařízení v následujícím roce provést reinvestici celého 
technologického zařízení. Z praxe vyplývá, že v energetickém posudku navrhované jiné 
varianty než SZTE vychází ekonomicky výhodněji, než by byly podle skutečných nákladů. 
Je důležité stanovit přesné výchozí parametry obou variant tak, aby byly plně 
přezkoumatelné a vycházely z podložených zdrojů dat. Při jejich nedodržení tak dochází ke 
zkreslování skutečných nákladů na dodávku tepla. Následně v závěru ekonomického 
posouzení je chybně vybrána varianta zdroje tepla se zvýšenými náklady, než by byly u 
druhé skutečně ekonomicky výhodnější varianty. Dochází tak ke zkreslování výsledku. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Doporučující připomínka: Akceptováno. 
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K § 3 odst. 2 bodu 2 a příloze č. 6 bodu 2 – Vzory Evidenčního listu energetického 
posudku: 

Doporučujeme slova „adresa trvalého bydliště“ nahradit slovy „adresa místa trvalého 
pobytu, popřípadě adresa místa bydliště mimo území České republiky, pokud nemá fyzická 
osoba trvalý pobyt na území České republiky“, a to s ohledem na terminologii stanovenou 
platnými právními předpisy. Pojem „trvalý pobyt“ upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),  
ve znění pozdějších předpisů. Zatímco pojem „bydliště“ upravuje zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Navrhované znění nadto rovněž vychází 
z terminologie užívané v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

V materiálu bylo upraveno na 
„adresu bydliště“. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí 
s vypořádáním. 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

K označení paragrafů: 

Upozorňujeme, že v souladu s čl. 26 Legislativních pravidel vlády by jednotlivé paragrafy 
neměly být označeny tučným písmem. 

 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí 
s vypořádáním. 

K poznámkám pod čarou č. 1 a 2: 

Pokud jde o označení poznámek pod čarou č. 1 a č. 2, upozorňujeme, že dle čl. 47 
Legislativních pravidel vlády by měla být doplněna kulatá poloviční závorka. Označení by 
tak mělo vypadat následovně: „1)“ a „2)“. 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí 
s vypořádáním. 

K § 2: Akceptováno. 
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Domníváme se, že úvodní část ustanovení by měla být z hlediska formátování dána do 
souladu s úvodní částí ustanovení § 1. 

 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí 
s vypořádáním. 

K § 3 odst. 1: 

Dáváme ke zvážení, zda slova „Titulní list obsahuje“ není vhodné formátovat jako úvodní 
část ustanovení a výčet jednotlivých položek, které titulní list obsahuje, označit jednotlivými 
písmeny, stejně jako je tomu v § 2 a v § 3 odst. 2. Důvodem je zachování jednotného 
formátu a sjednocení právního předpisu. Nadto za slovy „identifikační číslo energetického 
specialisty“ doporučujeme čárku nahradit spojkou „a“. 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí 
s vypořádáním. 

K označení příloh: 

Upozorňujeme, že v souladu s čl. 29 Legislativních pravidel vlády by označení příloh 
nemělo být psáno tučným písmem. 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí 
s vypořádáním. 

K nadpisům příloh: 

Doporučujeme sjednotit nadpisy jednotlivých příloh návrhu vyhlášky (podtržení, tučné 
písmo, aj.). 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí 
s vypořádáním. 

K odůvodnění: Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál. 
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Upozorňujeme, že v souladu s čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, se k návrhu 
vyhlášky nevypracovává důvodová zpráva, nýbrž odůvodnění. Doporučujeme proto změnit 
název přiloženého materiálu. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí 
s vypořádáním. 

Ministerstvo 
dopravy 

Obecně k přílohám 

Dáváme na zváženou, zda by nebylo vhodné pro lepší orientaci v jednotlivých přílohách 
číslovat v nich uvedené tabulky. Rovněž se přikláníme k zapracování seznamu použitých 
zkratek. 

 

Vysvětleno. 

Děkujeme za připomínku, ale 
každá tabulka v příloze obsahuje 
svůj nadpis, z našeho pohledu je 
to takto pro přehlednost 
dostatečné. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo dopravy souhlasí 
s vypořádáním. 

K příloze č. 1 

V tabulce nadepsané „Výchozí úroveň - lokální zdroje“ navrhujeme zohlednění možnosti 
použití tepelných čerpadel, jež mohou být jinak nesprávně podřazena pod OZE (obnovitelný 
zdroj energie). Rovněž doporučujeme rozčlenění OZE; za klasické, avšak nesourodé, OZE 
lze jistě považovat biomasu nebo také solární energii. Konečně považujeme za vhodné 
rozdělení elektřiny na přímotopné a akumulační využití, přičemž lze považovat za žádoucí 
podporu akumulačního využití v zájmu zvýšení stability rozvodné sítě. 

Akceptováno jinak. 

Vzhledem k nedostupnosti dat v 
oblasti lokálních zdrojů energie 
považujeme za účelné, aby 
energonositel „elektřina“ byl 
zachován bez dalšího dělení. 

Doplněna poznámka „včetně 
tepelných čerpadel“. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo dopravy souhlasí 
s vypořádáním. 

K příloze č. 4 

Tabulka pod bodem „b) Roční bilance výroby z vlastního zdroje energie“  je optimalizována 
pro tepelný vlastní zdroj energie. Přitom podle aktuálního vývoje se nejběžnějším vlastním 

Vysvětleno. 

Tabulka je vyplňována 
energetickým specialistou dle 
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zdrojem energie v budovách stávají malé fotovoltaické systémy, pro které nejsou některé 
části tabulky relevantní (například řádky 6, 11 a 12), naopak chybí uvedení některých jiných 
ukazatelů, zejména možnosti akumulace energetických přebytků - baterie a TUV (teplá 
užitková voda). Současně tabulka zcela pomíjí malé vodní zdroje. Doporučujeme tabulku v 
uvedeném smyslu upravit. 

parametrů vlastního zdroje 
energie, tudíž není nezbytné, aby 
byly vyplňované veškeré řádky, 
obzvlášť, pokud nejsou 
relevantní pro daný zdroj energie. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo dopravy souhlasí 
s vypořádáním.  

ÚVČR - VÚV Zásadní připomínka: 

1. Platnost 1. 1. 2021 nedopřává dostatek času na přípravu. Otázkou jsou právě 
probíhající dotační programy – budou se vyžadovat energetické posudky podle 
stávající vyhlášky 480/2012 Sb. nebo dle novely? 

Vysvětleno a akceptováno 
jinak. 

Datum platnosti byl posunut, 
přičemž cílem je, aby vstoupila ve 
stejný termín v platnost Vyhláška 
o energetickém auditu a 
Vyhláška o energetickém 
posudku z důvodu zrušení celé 
vyhlášky č. 480/2012 Sb., o 
energetickém auditu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Podoba Vyhlášky o energetickém 
posudku byla konzultována se 
zástupci dotačních programů a 
jedná se prakticky vzato o téměř 
identické znění zpracování 
energetických posudků, tak jak je 
tomu ve vyhlášce č. 480/2012 
Sb., o energetickém auditu a 
energetickém posudku. Tímto 
způsobem bude zajištěna 
konzistence zpracování 
energetických posudků pro 
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stávající programové období a 
pro dobíhající výzvy.  

Zároveň v tuto chvíli běží debata, 
jak upravit požadavky na 
energetické posudky po 
následující programové období. 
Výstup těchto debat bude 
následně promítnut do novely 
návrhu projednávané vyhlášky. 
Tento postup byl domluven 
v rámci pracovní skupiny a 
reflektuje požadavek správců 
programu. 

Vyjádření k vypořádání 

ÚVČR - VÚV souhlasí 
s vypořádáním. 

2. Energetický posudek se vzdaluje energetickému auditu, který se dle novely úplně 
změní. Významné změny mezi dokumenty budou pro zadavatele velmi matoucí – 
dokumenty nemohou být více jiné. 

Vysvětleno. 

Energetický posudek a 
energetický audit je vyžadován 
dle odlišných zákonných 
povinností dle zákona č. 3/2020 
Sb. Zároveň je nutné si uvědomit, 
že cíl (věcná podstata) 
dokumentů je zcela odlišná, tudíž 
odlišnost je na místě. Pokud 
připomínkující naráží na 
ekonomické a ekologické 
hodnocení, pak tato odlišnost 
vyplývá z požadavku na 
kontinuitu posudků pro žádosti o 
dotace, viz předchozí.  
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Vyjádření k vypořádání 

ÚVČR - VÚV souhlasí 
s vypořádáním. 

3.  Oproti novele vyhlášky o energetickém auditu se stále počítá s dalšími emisemi 
kromě CO2, nejednotnost nedává smysl. 

Vysvětleno. 

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. 

Ohledně energetických posudků 
je požadavek zachován kvůli 
kontinuitě, viz předchozí 
připomínka. 

Vyjádření k vypořádání 

ÚVČR - VÚV souhlasí 
s vypořádáním. 

4. Emisní faktory CO2 nekorespondují s těmi v novele vyhlášky o energetickém auditu. 
Např. EF CO2 elektřiny významně (1112 vs. 860 kgCO2/MWh). 

Vysvětleno. 

Jak již bylo vysvětleno výše 
předkládaná Vyhláška o 
energetickém posudku je do 
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velké míry neměnná oproti 
zpracování energetických 
posudků dle vyhlášky č. 
480/2012 Sb., Důvodem je 
zachování jednotného přístupu 
pro vyhodnocování 
energetických posudků pro 
dotační programy. 

Pro nové programové období je 
připravováno nové znění 
Vyhlášky o energetickém 
posudku, které bude v souladu 
s Vyhláškou o energetickém 
auditu, která byla předložena do 
meziresortního připomínkového 
řízení dříve v roce 2020. 

Vyjádření k vypořádání 

ÚVČR - VÚV souhlasí 
s vypořádáním. 

Připomínka: 

5. Nikde se nepočítá s růstem cen energií, jako je tomu u energetického auditu dle jeho 
novely. 

Vysvětleno. 

Viz předchozí 

Vyjádření k vypořádání 

ÚVČR - VÚV souhlasí 
s vypořádáním. 

6. Diskont je napevno nastavený na 4%, což při nezapočítání růstu ceny ekonomicky 
znevýhodňuje veškerá úsporná opatření. 

Vysvětleno. 
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 Tento fixní požadavek je uveden 
vůči vybraným posudkům 
z důvodu jejich porovnatelnosti. 

Vyjádření k vypořádání 

ÚVČR - VÚV souhlasí 
s vypořádáním. 

7. Novou tabulkou jsou okrajové podmínky, kde se uvádí i cena vody, ta však není 
nikde jinde zahrnuta (žádná tabulka vč. bilance). 

Vysvětleno. 

Cena vody figuruje ve více 
tabulkách a jedná se o 
požadavek, který je již ve 
stávající prováděcí úpravě. 

Vyjádření k vypořádání 

ÚVČR - VÚV souhlasí 
s vypořádáním. 

ÚVČR - KOM Rozdílová tabulka uvádí k příloze č. 1 vyhlášky přílohu IX směrnice 2012/27/EU, což 
nerozporujeme, pouze upozorňujeme předkladatele na to, že tato směrnice byla mnohokrát 
novelizována, přičemž předposlední novela provedená nařízením Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2019/826 zrušila první část přílohy IX. Tomu by měl odpovídat text uváděný 
v rozdílové tabulce. 

K referenčnímu odkazu na směrnici 2012/27/EU (§ 1): 

1. Doporučujeme úvodní ustanovení podtrhnout a vykázat vůči směrnici 2012/27/EU, 
neboť je jím plněna povinnost tzv. referenčního odkazu.  

2. Zároveň v poznámce pod čarou č. 1 je nutno uvádět všechny novely směrnice, které 
se v navrhované vyhlášce projevily (tedy přinejmenším bychom očekávali uvedení 
nařízení EU 2019/826, které upravilo znění přílohy IX směrnice).  

 

Akceptováno. 

Zapracováno viz § 1. 

Vyjádření k vypořádání 

ÚV KOM souhlasí 
s vypořádáním. 
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V části C odůvodnění je třeba uvést, že se jedná o retranspozici směrnice 2012/27/EU, ve 
znění pozdějších novel. Taktéž podle vyznačeného výkaznictví v materiálu nedochází 
k v odůvodnění tvrzenému promítnutí čl. 8 odst. 7 a čl. 14 směrnice 2012/27/EU. Nutno buď 
upravit odůvodnění, nebo doplnit výkaznictví. 

 

Akceptováno.  

Znění části C bylo upraveno. 
Opravdu se nejedná o 
retranspozici čl. 8 a 14, ale pouze 
o retranspozici přílohy IX. 

 

Vyjádření k vypořádání 

ÚV KOM souhlasí 
s vypořádáním. 

K § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2 a k příloze č. 6 bodům 2 jednotlivých formulářů: 

Adresa trvalého bydliště se v českých právních předpisech, pokud je nám známo, 
nevyskytuje. Spíše se uvádí adresa trvalého pobytu, případně bydliště. Vzhledem 
k možnosti, že vlastníkem předmětu bude cizinec bez trvalého pobytu, doporučovali 
bychom požadovat a uvádět pouze slovo „bydliště“. 

 

Akceptováno. 

V materiálu bylo upraveno na 
adresu bydliště. 

Vyjádření k vypořádání 

ÚV KOM souhlasí 
s vypořádáním. 

K § 8: 

Rozumíme tomu, že navrhovaná účinnost se váže na účinnost vyhlášky o energetickém 
auditu, nicméně navrhované datum účinnosti k 1. 1. 2021 se jeví vzhledem ke končícímu 
meziresortnímu připomínkovému řízení až 16. 12. 2020 poněkud nereálným. 

 

Vysvětleno a akceptováno 
jinak. 

Datum platnosti byl posunut, 
přičemž cílem je, aby vstoupila ve 
stejný termín v platnost Vyhláška 
o energetickém auditu a 
Vyhláška o energetickém 
posudku. 

Vyjádření k vypořádání 
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ÚV KOM souhlasí 
s vypořádáním. 

K příloze č. 5, odst. 4 bodu 6: 

Zmiňovaný přímo použitelný předpis EU v oblasti ekodesignu je nutné specifikovat v 
poznámce pod čarou. 

 

Akceptováno. 

Do poznámky pod čarou byly 
doplněny přímo použitelné 
předpisy EU v oblasti 
ekodesignu. 

Vyjádření k vypořádání 

ÚV KOM souhlasí 
s vypořádáním. 

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

konkrétní zásadní Připomínky 

1. Připomínka ke str. 4, § 5, odst. 1 a 2 

V odstavci 1 požadujeme za slova „se provádí“ doplnit slova „pomocí ekonomického 
hodnocení“ a poslední větu vypustit. 

Odstavec 2 navrhujeme nahradit následujícím textem: 

(2)Ekonomické hodnocení se provádí na základě porovnání čisté současné hodnoty 
varianty využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo využití 
tepelné energie ze zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, s variantou 
využití tepelné energie ze stacionárního zdroje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.  

Odůvodnění: 

Již v prvním odstavci je třeba zavést ekonomické hodnocení, jinak se ztrácí návaznost na 
další odstavce. Poslední věta v odst. 1 je nadbytečná, vyplývá jednoznačně z odst. 2. Dále 
je třeba do odst. 2 doplnit odkaz na přílohu č. 2 k vyhlášce. 

 

Akceptováno jinak a 
vysvětleno. 

Dle připomínek jiných 
připomínkových míst, byla 
příloha 5, nově příloha č. 6, 
upravena, aby obsahovala 
kompletní přístup k posouzení 
ekonomické přijatelnosti využití 
tepelné energie. Doplněním 
výrazu „ekonomické hodnocení“ 
by bylo zavádějící, resp, 
směřující na přílohu č. 2, která je 
po provedené úpravě irelevantní 
pro tento typ posudku. Dále byl 
do přílohy č. 5, nově přílohy č. 6, 
přesunut celý § 5 kromě 
úvodního odst. 1. 

Poslední věta v odst. 1 bude 
odstraněna. Ve druhém odstavci 
bude je slovo „hodnocení“ 
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nahrazeno výrazem „ekonomické 
hodnocení“. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy 
souhlasí s vypořádáním. 

2. Připomínka ke str. 4, § 5, odst. 3 

Požadujeme doplnit před slovo „Hodnocení“ slovo „Ekonomické“ a poslední větu upravit 
text následovně: 

„Posouzení ekonomické přijatelnosti obsahuje vždy odůvodnění volby způsobu pokrytí 
dodávek tepelné energie jednotlivých posuzovaných variant.“ 

Odůvodnění: 

Jde o zpřesnění formulace. „Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze 
soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním 
zdrojem“ by se mělo týkat pouze dodávek tepelné energie. 

 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy 
souhlasí s vypořádáním. 

3. Připomínka ke str. 9, Příloha č. 2, Ekonomické vyhodnocení 

Požadujeme upravit text následovně: 

„Za ekonomicky efektivní je považována příležitost varianta, která dosahuje za dobu 
hodnocení nejvyšší hodnoty NPV včetně referenční varianty, nebo nejvyšší kladné hodnoty 
NPV, pokud proti se hodnotí rozdílově proti referenční variantě.“ 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy 
souhlasí s vypořádáním. 
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Odůvodnění: 

Jedná se o zpřesnění formulace. Vyhláška pracuje obecně s pojmem varianta, nikoliv 
příležitost. 

4. Připomínka ke str. 9, Příloha č. 2, Ekonomické vyhodnocení, nadpis části A 

Požadujeme nadpis uvést v podobě: 

Pro posudky podle § 9 odst. 1 písm. a) až f) a §9a odst. 2 písm. b), c) a) zákona 

Odůvodnění: 

Odstranění formálních nedostatků. 

 

Akceptováno jinak. 

V nadpise figurovalo písm. d) 
zákona, pro které není relevantní 
ekonomické hodnocení. Z tohoto 
důvodu byl odkaz na toto 
písmeno odstraněn, viz materiál. 
Příloha není dále dělaná na část 
A a B. Celá část B byla přesunuta 
do přílohy č. 5. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy 
souhlasí s vypořádáním. 

5. Připomínka ke str. 10 a 11, Příloha č. 2, Ekonomické vyhodnocení, část B  

Požadujeme, aby byl v textu důsledně používán pouze pojem „zařízení“. 

Odůvodnění: 

V textu je používán také pojem „technologie“ nebo „projekt“, což je matoucí. Doporučujeme 
sjednotit a používat pouze pojem zařízení. 

 

Vysvětleno. 

Termín projekt je ve vyhlášce 
používán na více místech a 
v souvislosti i s jiným typem 
posudku. Navrhovanou změnou 
by došlo ke změně věcné 
podstaty, záměru. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy 
souhlasí s vypořádáním. 

6. Připomínka ke str. 11, Příloha č. 2, Ekonomické vyhodnocení, část B Akceptováno jinak. 
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Navrhujeme ve vzorci pro Reálnou dobu návratnosti Td nahradit veličinu Ip veličinou IN. 

Odůvodnění: 

Není zřejmé, proč je ve vzorci pro reálnou dobu návratnosti použita pro investici jiná veličina 
než v ostatních vzorcích. 

 

 

Vzorec je upraven v následujícím 
tvaru: 

T
d    

∑ CFt ∙ (1 + r)-t - IN = 0  (roky) 

t=1    

 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy 
souhlasí s vypořádáním. 

7. Připomínka ke str. 12, Příloha č. 2, Ekonomické vyhodnocení, část B 

Požadujeme legendu k veličině IN uvést v následující podobě: 

IN náklady na realizaci (investiční prostředky) hodnoceného zařízení či stavby v roce 
0 v tis. Kč, 

Odůvodnění: 

Ekonomické hodnocení se provádí pro projekt jako celek bez ohledu na způsob financování. 
Je tedy potřeba zahrnout do hodnocení celou investici, nikoliv pouze její část hrazenou z 
vlastních zdrojů investora. 

Akceptováno. 

 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy 
souhlasí s vypořádáním. 

8. Připomínka ke str. 13, Příloha č. 3 

Požadujeme upravit název přílohy na „Hodnocení ekologické proveditelnosti“ 

Odůvodnění:  

Akceptováno jinak. 

V reakci na připomínku jiného 
subjektu je upraveno znění § 4 
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Uvedení do souladu s § 4 odst. 1 písm. c) 

 

tak, aby byla provazba mezi §-
ovou částí a přílohovou. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy 
souhlasí s vypořádáním. 

9. Připomínka ke str. 13, Příloha č. 3, Část I 

Požadujeme text části I zcela přeformulovat, vypustit odvolávky na energetický audit a uvést 
text do souladu s § 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky. 

Odůvodnění:  

§ 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky stanoví, že hodnocení ekologické proveditelnosti se provádí 
pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) a § 9a odst. 2 písm. b) až d). V ostatních 
případech se tedy hodnocení ekologické proveditelnosti neprovádí. S tím souhlasíme. 
Nicméně požadavky v části I přílohy č. 3 jsou s tímto v rozporu, když požadují zpracovávat 
hodnocení ekologické proveditelnosti i pro jiné typy posudků. 

Akceptováno jinak. 

Část I. je zrušena, kromě věty „V 
případě, že dochází k navýšení 
výroby, provede se posouzení 
ekologické proveditelnosti na 
základě změny měrných 
výrobních emisí znečišťujících 
látek“, protože je s ohledem na 
znění zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií irelevantní. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy 
souhlasí s vypořádáním. 

10. Připomínka ke str. 14, Příloha č. 3, Část II odst. B, bod 1 Všeobecné emisní 
faktory oxidu uhličitého 

Požadujeme doplnit, že uvedené hodnoty v tabulce se vztahují k výhřevnosti paliva a 
nevztahuje se na ně nedopal dle bodu 2 (místně specifické faktory), resp. příslušný nedopal 
byl již zohledněn. 

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 

Akceptováno. 

Doplněna poznámka pod 
tabulku. Zároveň dojde 
k přepočtu na jednotky „MWh“. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy 
souhlasí s vypořádáním. 
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nebo spalného tepla?). Navrhujeme toto specifikovat např. v textu nad/pod tabulkou. Dle 
uvedených hodnot se jedná o výhřevnost paliva. 

11. Připomínka ke str. 15, Příloha č. 3, Část II odst. B, bod 2 Místně specifické 
emisní faktory oxidu uhličitého: 

Požadujeme doplnit, že v případě zemního plynu se výpočet může provést z objemu (např. 
tisíce m3), energie se vždy uvádí ve výhřevnosti. 

Odůvodnění: 

V případě plynu je standartní výpočet z objemu dodávky. Nicméně je třeba použít faktor 
CO2 vztahující se k výhřevnosti a ne ke spalnému teplu, aby byly hodnoty kompatibilní s 
údaji z předchozí tabulky. 

Akceptováno. 

Specifikace postupu v případě 
zemního plynu je doplněna na 
závěr části 2, viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy 
souhlasí s vypořádáním. 

12. Připomínka ke str. 22, Příloha č. 5, Posouzení ekonomické přijatelnosti využití 
tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, 
který není stacionárním zdrojem: 

Požadujeme vypustit text: 

(1) Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování 
tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, se provádí v 
souladu s následujícími podmínkami a požadavky na vstupu. Rozhodujícím ukazatelem 
ekonomického hodnocení je čistá současná hodnota.  

(2) 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. 

(3) Hodnocení varianta využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií 
nebo využití tepelné energie ze zdroje, který není stacionárním zdrojem, se provádí, pokud 
je varianta technicky proveditelná. Technickou proveditelnost využití tepelné energie ze 
soustavy zásobování tepelnou energií posuzuje provozovatel příslušné soustavy 
zásobování tepelnou energií. Všechny varianty musí zajistit pokrytí celkové spotřeby 

Akceptováno jinak. 

Úvod přílohy č. 5, nově přílohy č. 
6 bude upraven tak, že bude 
obsahovat původní znění §-ové 
části. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy 
souhlasí s vypořádáním. 
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tepelné energie. V případě, že varianta zahrnuje jakékoliv využití stacionárního zdroje, 
jedná se vždy o variantu se stacionárním zdrojem. 

(4) Varianta využití stacionárního zdroje může být zvolena jako doporučená, pouze pokud 
žádná z variant využití soustavy zásobování tepelnou energií a/nebo zdroje, který není 
stacionárním zdrojem, nemá vyšší hodnotu NPV. Posouzení ekonomické přijatelnosti 
obsahuje vždy odůvodnění posouzení jednotlivých variant způsobů pokrytí dodávek tepelné 
energie. 

Vypuštěný text navrhujeme nahradit následujícím textem: 

„Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování 
tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, se provádí v 
souladu s následujícími podmínkami a požadavky na vstupy:“ 

Odůvodnění: 

Text, který je navržen k vypuštění, je již bezezbytku obsažen v rámci § 5 návrhu vyhlášky, 
uvedení totožného textu v rámci Přílohy č. 5 je tedy nadbytečné. Vypuštěný text může být 
nahrazen uvozující větou dle návrhu v rámci připomínky. 

 

13. Připomínka ke str. 22, Příloha č. 5, Posouzení ekonomické přijatelnosti využití 
tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, 
který není stacionárním zdrojem 

Požadujeme upravit text následovně: 

 „Sezónní energetická účinnost výroby tepelné energie u stacionárních zdrojů je stanovená 
podle přímo použitelného předpisu EU pro oblast ekodesignu nebo dle normy ČSN 
730331-1 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet – Část 1: 
Obecná část a měsíční výpočtová data); v případě dodávek tepelné energie ze soustavy 
zásobování tepelnou energií, pokud je odběratel vlastníkem předávací stanice, se uvažuje 
sezónní účinnost dodávek tepla za dobu hodnocení 99 %.“ 

Odůvodnění: 

Akceptováno. 

Příloha č. 5, nově příloha č. 6, je 
upravena, viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy 
souhlasí s vypořádáním. 
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Norma ČSN 730331-1: „Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet – Část 
1: Obecná část a měsíční výpočtová data“ byla revidována v říjnu 2020 a obsahuje 
objektivní a jednoznačný postup stanovení sezónní energetické účinnosti pro účely 
posouzení. 

14. Připomínka ke str. 25, Příloha č. 5, Posouzení ekonomické přijatelnosti využití 
tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, 
který není stacionárním zdrojem: 

Požadujeme na konec bodu 13 doplnit text: „náklady na palivo a energie se uvažují 
včetně energetické daně podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů“. 

A dále požadujeme na konec Přílohy č. 5 doplnit text: „Pokud není investor plátcem DPH, 
uvádějí se položky ve výpočtu čisté současné hodnoty včetně DPH.“ 

Odůvodnění: 

V relevantních případech (neplátci DPH) musí být uvedeny položky ve výpočtu čisté 
současné hodnoty se započtením DPH, aby posouzení odpovídalo skutečnosti. Tento 
postup je třeba jednoznačně vyjasnit v rámci textu vyhlášky. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Svaz průmyslu a dopravy 
souhlasí s vypořádáním. 

Hospodářská 
komora 

Zásadní konkrétní připomínky k předloženému materiálu 

1. Připomínka k § 5 odst. 1 a 2 

Požadujeme text daných ustanovení upravit následovně: 

„(1) Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování 
tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, se provádí pomocí 
ekonomického hodnocení v souladu s podmínkami a požadavky na vstupy uvedenými v 
příloze č. 5 k této vyhlášce. Rozhodujícím ukazatelem ekonomického hodnocení je čistá 
současná hodnota.  

(2) Hodnocení se provádí na základě porovnání čisté současné hodnoty varianty využití 
tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo využití tepelné energie ze 
zdroje energie, který není stacionárním zdrojem a variantou využití tepelné energie ze 
stacionárního zdroje. 

Částečně akceptováno a 
vysvětleno. 

Dle připomínek jiných 
připomínkových míst, byla 
příloha 5, nově příloha č. 6, 
upravena, aby obsahovala 
kompletní přístup k posouzení 
ekonomické přijatelnosti využití 
tepelné energie. Doplněním 
výrazu „ekonomické hodnocení“ 
by bylo zavádějící, resp, 
směřující na přílohu č. 2, nově 
přílohu č. 3,, která je po 
provedené úpravě irelevantní pro 
tento typ posudku. Dále byl do 
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(2) Ekonomické hodnocení se provádí na základě porovnání čisté současné hodnoty 
varianty využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo využití 
tepelné energie ze zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, s variantou 
využití tepelné energie ze stacionárního zdroje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.“. 

Odůvodnění: 

Již v prvním odstavci je třeba zavést ekonomické hodnocení, jinak se ztrácí návaznost na 
další odstavce. Poslední věta v odst. 1 je nadbytečná, vyplývá jednoznačně z odst. 2. Dále 
je třeba do odst. 2 doplnit odkaz na přílohu č. 2 k vyhlášce. 

 

přílohy č. 5, nově přílohy č. 6, 
přesunut celý § 5 kromě 
úvodního odst. 1. 

Poslední věta v odst. 1 bude 
odstraněna. Ve druhém odstavci 
bude je slovo „hodnocení“ 
nahrazeno výrazem „ekonomické 
hodnocení“. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

2. Připomínka k § 5 odst. 3 

Požadujeme text ustanovení upravit následovně: 

„(3) Ekonomické hodnocení Hodnocení varianty využití tepelné energie ze soustavy 
zásobování tepelnou energií nebo využití tepelné energie ze zdroje energie, který není 
stacionárním zdrojem, se provádí pouze, pokud je tato varianta technicky proveditelná. 
Technickou proveditelnost využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií 
posuzuje provozovatel příslušné soustavy zásobování tepelnou energií. Všechny varianty 
musí zajistit pokrytí celkové spotřeby tepelné energie. V případě, že varianta zahrnuje 
jakékoliv využití stacionárního zdroje, jedná se vždy o variantu se stacionárním zdrojem.“. 

Odůvodnění: 

Je třeba zavést ekonomické hodnocení, jinak se ztrácí návaznost na další odstavce. 

 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

3. Připomínka k § 5 odst. 4 

Požadujeme text ustanovení upravit následovně: 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBYXCXCT6)



Stránka 32 (celkem 59) 

„(4) Varianta využití stacionárního zdroje může být zvolena jako doporučená, pouze pokud 
žádná z variant využití soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který 
není stacionárním zdrojem, nemá vyšší čistou současnou hodnotu. Posouzení ekonomické 
přijatelnosti obsahuje vždy odůvodnění volby způsobu pokrytí dodávek tepelné energie 
jednotlivých posuzovaných variant.“. 

Odůvodnění: 

V poslední větě je uveden text „pokrytí dodávek energie“. S ohledem na ostatní text celého 
paragrafu lze dovodit, že to má být energie tepelná, nikoliv energie obecně jakákoliv. Aby 
se předešlo výkladovým nejasnostem při aplikaci vyhlášky v praxi, považujeme ze nezbytné 
explicitně uvést, že se jedná o energii tepelnou. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

4. Připomínka k Příloze č. 2, Ekonomické vyhodnocení 

Požadujeme text upravit následovně: 

„Za ekonomicky efektivní je považována příležitost varianta, která dosahuje za dobu 
hodnocení nejvyšší hodnoty NPV včetně referenční varianty, nebo nejvyšší kladné hodnoty 
NPV, pokud proti se hodnotí rozdílově proti referenční variantě.“. 

Odůvodnění: 

Zpřesnění formulace. Vyhláška pracuje obecně s pojmem varianta, nikoliv příležitost. 

 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

5. Připomínka k Příloze č. 2, Ekonomické vyhodnocení, nadpis části A 

Požadujeme nadpis uvést v této podobě: 

„Pro posudky podle § 9 odst. 1 písm. a) až f) a §9a odst. 2 písm. b), c) a) zákona“. 

Odůvodnění: 

Akceptováno. 

V nadpise figurovalo písm. d) 
zákona, pro které není relevantní 
ekonomické hodnocení. Z tohoto 
důvodu byl odkaz na toto 
písmeno odstraněn, viz materiál. 
Příloha není dále dělaná na část 
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Odstranění formálních nedostatků. 

 

A a B. Celá část B byla přesunuta 
do přílohy č. 5, nově přílohy č. 6. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

6. Připomínka k Příloze č. 2, Ekonomické vyhodnocení, část B 

Používat v textu důsledně pouze pojem „zařízení“. 

Odůvodnění: 

V textu je používán také pojem „technologie“ nebo „projekt“, což je matoucí. Doporučujeme 
sjednotit a používat pouze pojem zařízení. 

 

Vysvětleno. 

Termín projekt je ve vyhlášce 
používán na více místech a 
v souvislosti i s jiným typem 
posudku. Navrhovanou změnou 
by došlo ke změně věcné 
podstaty, záměru. 

7. Připomínka k Příloze č. 2, Ekonomické vyhodnocení, část B 

Požadujeme ve vzorci pro Reálnou dobu životnosti Td nahradit veličinu Ip veličinou IN. 

Odůvodnění: 

Není zřejmé, proč je ve vzorci pro reálnou dobu použita pro investici jiná veličina než 
v ostatních vzorcích. 

Akceptováno jinak. 

 

Vzorec je upraven v následujícím 
tvaru: 

T
d    

∑ CFt ∙ (1 + r)-t - IN = 0  (roky) 

t=1    

 

Vyjádření k vypořádání 
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Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

8. Připomínka k Příloze č. 2, Ekonomické vyhodnocení, část B 

Požadujeme legendu k veličině IN uvést v následující podobě: 

„IN náklady na realizaci (investiční prostředky) hodnoceného zařízení či stavby v roce 
0 v tis. Kč,“. 

Odůvodnění: 

Ekonomické hodnocení se provádí pro projekt jako celek bez ohledu na způsob financování. 
Je tedy potřeba zahrnout do hodnocení celou investici, nikoliv pouze její část hrazenou 
z vlastních zdrojů investora. 

Akceptováno. 

 

Zapracováno viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

9. Připomínka k Příloze č. 3 

Požadujeme upravit název přílohy na „Hodnocení ekologické proveditelnosti“. 

Odůvodnění:  

Uvedení do souladu s § 4 odst. 1 písm. c). 

Akceptováno jinak. 

V reakci na připomínku jiného 
subjektu je upraveno znění § 4 
tak, aby byla provazba mezi §-
ovou částí a přílohovou. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

10. Připomínka k Příloze č. 3, Část I Akceptováno jinak. 
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Požadujeme text části I zcela přeformulovat, vypustit odvolávky na energetický audit a uvést 
text do souladu s § 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky. 

Odůvodnění:  

§ 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky stanoví, že hodnocení ekologické proveditelnosti se provádí 
pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) a § 9a odst. 2 písm. b) až d). V ostatních 
případech se tedy hodnocení ekologické proveditelnosti neprovádí. S tím souhlasíme. 
Nicméně požadavky v části I přílohy č. 3 jsou s tímto v rozporu, když požadují zpracovávat 
hodnocení ekologické proveditelnosti i pro jiné typy posudků. 

Část I.je zrušena, kromě věty „V 
případě, že dochází k navýšení 
výroby, provede se posouzení 
ekologické proveditelnosti na 
základě změny měrných 
výrobních emisí znečišťujících 
látek“, protože je s ohledem na 
znění zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií irelevantní. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

11. Připomínka k Příloze č. 3, Část II odst. B, bod 1 Všeobecné emisní faktory oxidu 
uhličitého 

Požadujeme doplnit, že uvedené hodnoty v tabulce se vztahují k výhřevnosti paliva a 
nevztahuje se na ně nedopal dle bodu 2 (místně specifické faktory), resp. příslušný nedopal 
byl již zohledněn. 

Odůvodnění: 

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

Akceptováno. 

Doplněna poznámka pod 
tabulku. Zároveň dojde 
k přepočtu na jednotky „MWh“. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

12. Připomínka k Příloze č. 3, Část II odst. B, bod 2 Místně specifické emisní faktory 
oxidu uhličitého 

Požadujeme doplnit, že v případě zemního plynu se výpočet může provést z objemu (např. 
tisíce m3), energie se vždy uvádí ve výhřevnosti. 

Odůvodnění: 

Akceptováno. 

Specifikace postupu v případě 
zemního plynu je doplněna na 
závěr části 2, viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 
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V případě plynu je standartní výpočet z objemu dodávky. Nicméně je třeba použít faktor 
CO2 vztahující se k výhřevnosti a ne ke spalnému teplu, aby byly hodnoty kompatibilní 
s údaji z předchozí tabulky.  

 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

13. Připomínka k Příloze č. 5, Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné 
energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který 
není stacionárním zdrojem 

První čtyři body přílohy požadujeme vypustit a nahradit textem: 

„(1) Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování 
tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, se provádí v 
souladu s následujícími podmínkami a požadavky na vstupu. Rozhodujícím ukazatelem 
ekonomického hodnocení je čistá současná hodnota.  

(2) 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. 

(3) Hodnocení varianta využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií 
nebo využití tepelné energie ze zdroje, který není stacionárním zdrojem, se provádí, pokud 
je varianta technicky proveditelná. Technickou proveditelnost využití tepelné energie ze 
soustavy zásobování tepelnou energií posuzuje provozovatel příslušné soustavy 
zásobování tepelnou energií. Všechny varianty musí zajistit pokrytí celkové spotřeby 
tepelné energie. V případě, že varianta zahrnuje jakékoliv využití stacionárního zdroje, 
jedná se vždy o variantu se stacionárním zdrojem. 

(4) Varianta využití stacionárního zdroje může být zvolena jako doporučená, pouze pokud 
žádná z variant využití soustavy zásobování tepelnou energií a/nebo zdroje, který není 
stacionárním zdrojem, nemá vyšší hodnotu NPV. Posouzení ekonomické přijatelnosti 
obsahuje vždy odůvodnění posouzení jednotlivých variant způsobů pokrytí dodávek tepelné 
energie.“ 

Akceptováno. 

Úvod přílohy č. 5, nově přílohy č. 
6 bude upraven tak, že bude 
obsahovat původní znění §-ové 
části. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 
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Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování 
tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, se provádí v 
souladu s následujícími podmínkami a požadavky na vstupu:“. 

Odůvodnění: 

Všechny 4 výše uvedené body jsou zcela redundantní, protože jsou obsahově a v zásadě i 
textově zcela identické s odstavcům 1 až 4 § 5 těla vyhlášky. 

 

14. Připomínka k Příloze č. 5, Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné 
energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který 
není stacionárním zdrojem 

Požadujeme upravit text následovně: 

 „Sezónní energetická účinnost výroby tepelné energie u stacionárních zdrojů je stanovená 
podle přímo použitelného předpisu EU pro oblast ekodesignu nebo dle normy ČSN 
730331-1 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet – Část 1: 
Obecná část a měsíční výpočtová data; v případě dodávek tepelné energie ze soustavy 
zásobování tepelnou energií, pokud je odběratel vlastníkem předávací stanice, se uvažuje 
sezónní účinnost dodávek tepla za dobu hodnocení 99 %.“. 

Odůvodnění: 

Norma ČSN 730331-1: „Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet – Část 
1: Obecná část a měsíční výpočtová data“ byla revidována v říjnu 2020 a obsahuje 
objektivní a jednoznačný postup stanovení sezónní energetické účinnosti pro účely 
posouzení. 

 

Akceptováno. 

Příloha č. 5, nově příloha č. 6, je 
upravena, viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

15. Připomínka k Příloha č. 5, Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné 
energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který 
není stacionárním zdrojem 

Akceptováno. 

Viz materiál. 
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Požadujeme na konec bodu 13 doplnit text: „náklady na palivo a energie se uvažují 
včetně energetické daně podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů“. A dále 
požadujeme na konec Přílohy č. 5 doplnit text: „Pokud není investor plátcem DPH, 
uvádějí se položky ve výpočtu čisté současné hodnoty včetně DPH.“. 

Odůvodnění:  

V relevantních případech (neplátci DPH) musí být uvedeny položky ve výpočtu čisté 
současné hodnoty se započtením DPH, aby posouzení odpovídalo skutečnosti. Tento 
postup je třeba jednoznačně vyjasnit v rámci textu vyhlášky. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Hospodářská komora souhlasí 
s vypořádáním. 

ČKAIT § 1 (písm. b)  

Text návrhu vyhlášky:  § 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1) a upravuje  

a) obsah energetického posudku, způsob jeho zpracování a jeho rozsah a 

b) údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie.  

Navrhovaná změna: 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1) a upravuje  

a) obsah energetického posudku, způsob jeho zpracování a jeho rozsah a 

b) údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie. 2) 

Vysvětleno. 

Navržená úprava nám přijde 
nadbytečná, jelikož se jedná o 
použití právního termínu 
v návrhu prováděcího předpisu 
k zákonu o hospodaření energií, 
kde je tento termín definován. 
Navíc se jedná o ustanovení 
z předmětu úpravy, který se musí 
vždy shodovat se zmocněním 
uvedeným v prováděném zákoně 
a to, že bude vyhláška provádět 
ustanovení § 9b odst. 3 je též 
uvedeno v úvodní větě návrhu. 
Takovéto odkazování není 
v praxi běžné a u navrženého 
odkazu je navíc použita 
nesprávná legislativní technika. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 
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2) „Definovaný v § 9b odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění 
pozdějších předpisů“ 

Definice slovního spojení „Systém monitoringu spotřeby energie“ s velkým písmenem „S“ 
by mohla ve smyslu Legislativních pravidel vlády Čl. 48, Úvodní a závěrečná ustanovení 
právního předpisu vymezit tento používaný právní termín odkazem na zákon č. 406/2000 
Sb. odkazem pod čarou 

2. § 2  

Text návrhu vyhlášky:  § 2 (celý)  

Navrhovaná změna: 

Obsah energetického posudku 

Energetický posudek obsahuje 

a) titulní list, 

b) účel zpracování podle § 9a zákona, 

c) identifikační údaje, 

d) zjištění energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek, 

e) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a 
jejich podmínky proveditelnosti, 

f) evidenční list energetického posudku, jehož vzor pro jednotlivé případy je uveden v 
příloze č. 7 k této vyhlášce,  

g) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro 
vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie, a 

 

Vysvětleno. 

Změna je navržena s cílem 
zjednodušení a v kontextu 
dalších připravovaných změn 
v této oblasti, resp. v oblasti 
posudků pro dotace. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 
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h) podklady použité ke zpracování energetického posudku.  

Do § 2 převzít stávající ust. § 6 vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a 
energetickém posudku v pl. zn. Navrhovaná změna dle názoru připomínkujícího nic nového 
nepřináší vyjma e) podklady použité ke zpracování energetického posudku ve formě přílohy 
energetického posudku, kterou je vhodné do obsahu energetického posudku zahrnout. 

3.   

§ 2 písm. c)  

Text návrhu vyhlášky: doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat 
energetický posudek a podmínky jeho proveditelnosti,  

Navrhovaná změna: doporučení energetického specialisty a podmínky jeho proveditelnosti, 

Poznámka: Zvážit, zdali je nutné uvádět „oprávněného zpracovat energetický posudek“. 

Vysvětleno. 

Považujeme specifikaci 
oprávnění za účelnou, aby 
nedocházelo k případným 
spekulacím, že doporučení může 
dávat např. energetický 
specialista s oprávněním pro 
zpracování průkazu energetické 
náročnosti budov. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

4.   

§ 2 písm. c)  

Text návrhu vyhlášky: evidenční list energetického posudku, je-li pro daný energetický 
posudek relevantní, jehož vzor pro vybrané případy je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce 
a 

Navrhovaná změna: evidenční list energetického posudku, jehož vzor pro vybrané 
energetické posudky je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce a 

alternativně 

 

Akceptováno. 

Úprava ustanovení věcně odráží 
požadavky připomínky, i když ve 
znění diskutovaném s jiným 
připomínkovým místem. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 
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evidenční list energetického posudku, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce a
  

 

Vyhláška č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech předpokládá, že evidenční list bude 
evidován v evidenci MPO. Z tohoto důvodu by měl být evidenční list součástí každého 
energetického posudku, byť pro některé případy nebude jeho vzor dán vyhláškou. 

5.   

§4 odst.1b)  

Text návrhu vyhlášky: b) hodnocení ekonomické proveditelnosti, které se provádí 
způsobem, který je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 
9a odst. 1 písm. d), f) a § 9a odst. 2 písm. b) až d) zákona,  

Navrhovaná změna: b) hodnocení ekonomické proveditelnosti, které se provádí způsobem, 
který je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 
písm. d), f) a § 9a odst. 2 písm. b) ,c) a d) zákona 

výčet musí být přesný 

Vysvětleno. 

V případě, kdy se odkazuje na 
výčet několik paragrafů, 
odstavců, pododstavců nebo 
bodů, které jsou v souvislé, 
nepřerušené řadě, vkládá se 
mezi první a poslední možnost 
slovo „až“, protože tento výčet 
může být i velice dlouhý a 
v konečném důsledku by byl 
nepřehledný nebo by se v něm 
snadno udělala chyba. Je to 
běžná praxe napříč celým 
právním řádem. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

6.   

§4 odst.1c)  

Text návrhu vyhlášky: c) hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí způsobem, 
který je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 
písm. d) a § 9a odst. 2 písm. b) až d) zákona, 

Vysvětleno. 

V případě, kdy se odkazuje na 
výčet několik paragrafů, 
odstavců, pododstavců nebo 
bodů, které jsou v souvislé, 
nepřerušené řadě, vkládá se 
mezi první a poslední možnost 
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Navrhovaná změna: c) hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí způsobem, 
který je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 
písm. d) a § 9a odst. 2 písm. b) , c) a  d) zákona, 

výčet musí být přesný 

slovo „až“, protože tento výčet 
může být i velice dlouhý a 
v konečném důsledku by byl 
nepřehledný nebo by se v něm 
snadno udělala chyba. Je to 
běžná praxe napříč celým 
právním řádem. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

7. 

§4 odst.1f)  

Text návrhu vyhlášky: f) 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, které se provádí podle § 5 této 
vyhlášky a  

Navrhovaná změna: f) hodnocení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze 
soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem 
pro energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona, které se provádí podle § 5 této 
vyhlášky a  

oprava zřejmé nesprávnosti 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

8.   

§ 4 odst.2  

Text návrhu vyhlášky: (2) Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat 
energetický posudek a jejich podmínky proveditelnosti vyplývají z podrobností 
energetického posudku podle odstavce 1.  

Vysvětleno. 

Slovo „jejich“ se váže k první 
části věty, tzn. doporučením. 
Z tohoto pohledu se domníváme, 
že je formulace zcela správná. 

Vyjádření k vypořádání 
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Navrhovaná změna: (2) Doporučení energetického specialisty, oprávněného zpracovat 
energetický posudek, a podmínky jejich proveditelnosti vyplývají z podrobností 
energetického posudku podle odstavce 1.  

Srozumitelnost vztahu mezi odkazovaným textem prvého paragrafu a druhým paragrafem 
lze zvýšit oddělení čárkami 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

9.  

§ 4 nadpis  

Text návrhu vyhlášky: Podrobnosti energetického posudku  

Navrhovaná změna: Zjištění energetického specialisty 

Připomínkujícímu se „Podrobnosti energetického posudku“ stylisticky nejeví jako vhodné. 
Doporučuje setrvat na stávajícím termínu „Zjištění energetického specialisty“ 

Vysvětleno. 

Název příslušného § je 
v kontextu § 2. Zároveň došlo 
k jeho zpřesnění právě ve vazbě 
na § 2. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

10. § 5 odst. 1 poslední věta 

Text návrhu vyhlášky: Rozhodujícím ukazatelem ekonomického hodnocení je čistá 
současná hodnota.  

Navrhovaná změna: Vypustit  

Obdobná věta je obsažena v příloze č. 5. 

Akceptováno jinak. 

Příloha č. 5 byla upravena 
v reakci na jinou připomínku. 
Tudíž zmiňovaná duplicita již 
není. Došlo ke zrušení 
duplicitních částí v příloze. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

11. 

Příloha č. 2 nadpis  

Text návrhu vyhlášky: Ekonomické vyhodnocení  

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 
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Navrhovaná změna: Ekonomické hodnocení  

Připomínkující považuje za vhodné, aby se ve vyhlášce používal jednotný pojem 
„Ekonomické hodnocení“, který bude použit i v nové vyhlášce o energetickém auditu. 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

12.  

Příloha č. 2  

Text návrhu vyhlášky: Část. A) přílohy 

Navrhovaná změna: Pro energetické posudky dle ust. § 9a odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. 
d) se hodnotí míra dosažení předpokládaného přínosu opatření (projektu) v tis. kč.   

Pro energetické posudky dle ust. § 9a odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. d) zvolit jiný způsob 
ekonomického (vy)hodnocení, když tyto energetické posudky vyhodnocují provedená 
opatření (projekty). 

Akceptováno. 

Pro zmiňované typy posudků 
nebude ekonomické hodnocení 
prováděno. V tomto smyslu bude 
sladěna §-ová část a přílohová. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

13.   

Příloha č. 2  

Text návrhu vyhlášky:  diskont 

diskontní činitel 

diskontní úroková míra uvedená  

bezrozměrně 

1,04 

r = 3 % = 0,03 

příležitost 

varianta 

Akceptováno částečně a 
vysvětleno. 

„Diskont“ bude nahrazen 
„diskontním činitelem“ 

Diskontní činitel bude uveden 
bezrozměrně. 

Sjednocení s vyhláškou o 
energetickém auditu není možné. 
V případě energetických 
posudků je pojem varianta 
zachovám, protože ve věcném 
kontextu je tento pojem správný a 
vystihuje skutečnost, že dochází 
vždy k porovnání dvou variant 
skládající se i z více opatření – 
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Navrhovaná změna: diskont 

- 

0,04 

0,03 

příležitost  

Sjednocení pojmů celé přílohy. 

Zvážit na místo pojmu „varianta“ užití pojmu příležitost, který bude obsažen v nové vyhlášce 
o energetickém auditu, ve které pojem „varianta“ nebude obsažen.  

příležitostí. Tento princip však 
neplatí pro energetické audity. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

14.  

Příloha č. 2  

Text návrhu vyhlášky: Část A (celá)  

Navrhovaná změna: Nahradit částí B 

Postup ekonomického (vy)hodnocení v části B vychází z normy ČSN EN 14 459-1 a tímto 
postupem budou ekonomicky hodnoceny i příležitosti v energetickém auditu. Nejen pro 
energetické posudky dle ust. § 9a odst. 2 písm. a) je vhodné zohledňovat zůstatkovou 
hodnotu technologie či stavby. 

Vysvětleno. 

Záměrně s ohledem na kontinuitu 
tato část nebyla změněna, viz 
důvodová zpráva. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

15.  

Příloha č.3, část 1  

Text návrhu vyhlášky: Pro potřeby vypracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 
písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona se posouzení ekologické proveditelnosti provádí 
způsobem stanoveným podle jiného právního předpisu upravujícího energetickou 
náročnost budov.  

Vysvětleno a akceptováno 
jinak. 

Část I. byla odstraněna pro 
nadbytečnost, kromě věty „V 
případě, že dochází k navýšení 
výroby, provede se posouzení 
ekologické proveditelnosti na 
základě změny měrných 
výrobních emisí znečišťujících 
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Navrhovaná změna: Pro potřeby vypracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 
písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona se posouzení ekologické proveditelnosti provádí 
způsobem stanoveným podle jiného právního předpisu upravujícího energetickou 
náročnost budov. 

doplnit odkaz na jiný právní předpis, podle kterého se posouzení provádí 

látek“.. Dle nového znění zákona 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, se pro posudek podle § 
9a odst. 2 písm. a) již ekologické 
hodnocení neprovází. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

16.  

Příloha č. 3 nadpis  

Text návrhu vyhlášky: Ekologické vyhodnocení  

Navrhovaná změna: Ekologické hodnocení  

Připomínkující považuje za vhodné, aby se ve vyhlášce používal jednotný pojem 
„Ekologické hodnocení“, který bude použit i v nové vyhlášce o energetickém auditu. 

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

17.  

Příloha č. 3 Část I    

 

Přepracovat s ohledem k tomu, že vyhláška se týká pouze energetických posudků a 
energetické posudky dle ust. § 9a odst. 1 písm a) a odst. 2 písm. a) zákona ve znění do 25. 
ledna 2020 byly bez náhrady zrušeny. 

Vysvětleno a akceptováno 
jinak. 

Část I. byla odstraněna pro 
nadbytečnost kromě věty „V 
případě, že dochází k navýšení 
výroby, provede se posouzení 
ekologické proveditelnosti na 
základě změny měrných 
výrobních emisí znečišťujících 
látek“. Dle nového znění zákona 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, se pro posudek podle § 
9a odst. 2 písm. a) již ekologické 
hodnocení neprovází. 
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Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

18.  

Příloha č. 3 Část II  

Zvážit zrušení hodnocení emisí TZL, SO_2, NO_x, NH_3, VOC a PM_x z důvodu, že tohoto 
hodnocení se nebude provádět u energetických auditů a že toto hodnocení nezohledňuje 
rozptyl zneč. látek a může být zavádějící. 

Vysvětleno. 

V oblasti ekologického 
hodnocení nebyly provedeny 
zásadní změny z důvodu 
zajištění kontinuity zpracování 
energetických posudků pro 
dotace až do konce tohoto 
programového období. Pro nové 
období bude provedena změna 
v průběhu roku 2021. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

19.  

Příloha č. 3 Část II   

Text návrhu vyhlášky: Pokud je hlavním zdrojem energie pro vytápění elektrická energie, 
určí se množství emisí znečišťujících látek z celkové spotřeby a hodnot uvedených v bodě 
3.  

Navrhovaná změna: Vypustit.  

Připomínkující se domnívá, že daná věta je nadbytečná. Hodnoty v tabulce u bodu 3. by 
měly být používány i v jiném případě, např. při využití elektrické energie na přípravu teplé 
vody. 

Akceptováno. 

Věta je odstraněna, viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

20.  

Příloha č. 3 Část II  

Akceptováno jinak. 

Do původního znění je 
zapracována specifikace, že se 
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Text návrhu vyhlášky: Pro stanovení množství znečišťujících látek na jednotku vyrobené či 
uspořené elektrické energie se použijí následující emisní faktory (kg/MWh).  

Navrhovaná změna: Pro stanovení množství znečišťujících látek na jednotku elektrické 
energie ze sítě se použijí následující emisní faktory (kg/MWh).  

Připomínkující se domnívá, že dané ustanovení není moc srozumitelné a mohlo by vést i k 
interpretaci, že např. i pro elektřinu získanou ze Slunce je nutné uvažovat s produkcí 
škodlivých látek do ovzduší. 

jedná o el. energii ze sítě, viz 
materiál. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

21.   

Příloha č. 3 Část II  

Aktualizace hodnot, tak jako byla aktualizována hodnota faktoru primární energie z 
neobnovitelných zdrojů energie u elektřiny ve vyhlášce č. 264/2000 Sb. 

Doplnit hodnotu PM10, neboť pokud je známa hodnota TZL a PM2,5, pak lze jistě 
odhadnout hodnotu PM10. 

Zvážit, zdali ekologické (vy)hodnocení má uvažovat i s CO, které je uvedeno v tabulce, ale 
ne již v tabulce u bodu 4. 

Akceptováno částečně. 

Viz. vysvětlení předchozí 
připomínky. 

PM10 je v návrhu obsažena. 
V tomto směru připomínce 
nerozumíme. 

Ohledně CO je u bodu 3 
v tabulce odstraněn faktor pro 
CO, aby to nebylo zavádějící. 
V jiné části se již emise CO již 
nevyskytují. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

22.  

Příloha č. 3 Část II  

Text návrhu vyhlášky: Tabulka 1. Všeobecné emisní faktory oxidu uhličitého  

Navrhovaná změna: Sjednotit s hodnotami v navrhované vyhlášce o energetickém auditu. 

Vysvětleno. 

V současné chvíli pro zachování 
kontinuity, zejména v oblasti 
posudků pro čerpání finanční 
podpory, byly zachovány hodnoty 
emisních faktorů dle stávajícího 
znění vyhlášky č. 480/2012 Sb., o 
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Stejný typ hodnocení by měl být stejnými hodnotami. energetickém auditu a 
energetickém posudku. Změny 
budou provedeny až pro příští 
programové období. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

23.  

Příloha č. 3 Část II 

Text návrhu vyhlášky: Tabulka 1. Všeobecné emisní faktory oxidu uhličitého - biomasa  

Zvážit náhradu hodnoty 0 kg/ GJ za hodnotu, která zohlední vliv těžby, dopravy a úpravy 
biomasy (brikety a pelety). Viz. vyhláška č. 264/2000 Sb., o energetické náročnosti budov, 
kde též dřevěné pelety a kusové dřevo, dřevní štěpka nemají nulový faktor primární energie 
z neobnovitelných zdrojů energie. 

Viz předchozí. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

24.  

Příloha č. 3 Část II  

Text návrhu vyhlášky: Tabulka 1. Všeobecné emisní faktory oxidu uhličitého  

Navrhovaná změna: Doplnit faktory pro SZTE.   

Doplnit faktory pro SZTE dle návrhu vyhlášky o energetickém auditu (odkaz na technickou 
normu). 

Viz předchozí. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

25.   

Příloha č. 5 odst. 4  

Akceptováno. 

Viz materiál. 

Vyjádření k vypořádání 
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Text návrhu vyhlášky: Všechny hodnocené varianty předpokládají spotřebu tepelné energie 
založenou na modelu typického užívání budovy po realizaci projektu bez ohledu na způsob 
jejího pokrytí.  

Navrhovaná změna: Všechny hodnocené varianty předpokládají potřebu tepelné energie 
založenou na modelu typického užívání budovy. 

Pojem spotřeba energie (dle zvyklostí) zahrnuje i ztráty výrobou (získáváním), distribucí a 
sdílením energie. Naopak pojem potřeba energie (např. ČSN EN ISO 52 016-1) nezahrnuje 
výše uvedené ztráty. Potřeby energií by se u variant vesměs neměly měnit, mění se však 
ztráty energií. 

Realizace projektu by se dle povahy měla / neměla uvažovat u všech / některých variant  

(zateplení budovy / náhrada dálkové přípravy teplé vody teplem ze SZTE lokální ohřevem 
ze stacionárního zdroje). Jestliže se např. zateplí budovy, pak se změní i potřeba energie, 
též potřeba energie na přípravu teplé vody se nemění na způsobu její přípravy. 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

26.  

Příloha č. 5 odst. 4  

Text návrhu vyhlášky: Hodnocení jednotlivých variant se provádí bez ohledu na model 
financování projektu.  

Navrhovaná změna: Vypustit. 

Připomínkujícímu se jeví toto ustanovení ne zcela vhodné, neb některé varianty 
(nákladnější) si mohou vyžádat úvěr apod. což má vliv na ekonomické hodnocení. 

Vysvětleno. 

V rámci pracovní skupiny, kde 
byly zastoupeny všechny 
dotčené strany došlo k dohodě, 
že takto nastavená okrajová 
podmínky umožňuje mezi sebou 
objektivně hodnotit jednotlivé 
projekty. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

27.   

Příloha č. 5 odst. 4  

Text návrhu vyhlášky: Sezónní energetická účinnost výroby tepelné energie u stacionárních 
zdrojů                je stanovená podle přímo použitelného předpisu EU pro oblast ekodesignu);              

Vysvětleno a akceptováno 
jinak. 

Vysvětlení viz výše. Zároveň 
upozorňujeme, že v reakci na 
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v případě dodávek tepelné energie              ze soustavy zásobování tepelnou energií, pokud 
je odběratel vlastníkem předávací stanice, se uvažuje sezónní účinnost dodávek tepla za 
dobu hodnocení 99 %.  

Navrhovaná změna: Vypustit.  

Na základě zkušeností se připomínkujícímu jeví ustanovení jako velmi problematické: 

a/ Obecně není pravda, že běžné instalace stacionárních zdrojů dosahují účinnosti, kterých 
lze dosáhnout v laboratorních (ideálních) podmínkách. Není jisté, že například běžná 
instalace kondenzačního plynového kotle dosáhne sezónní účinnosti podle ekodesignu. 

b/ Je odpovědností en. specialisty, aby se na základě místních podmínek pokusil odhadnout 
sezónní účinnost stacionárního zdroje tepelné energie. 

připomínku jiného 
připomínkujícího místa došlo 
k úpravě textu příslušného 
ustanovení. 

Uvedené ustanovení je 
konsenzem v rámci pracovní 
skupiny. Nelze jednoduše 
vygenerovat novou sadu 
účinností bez podrobnější 
akademické a technické debaty, 
konkrétní instalace se mohou 
vždy odlišovat, nicméně je třeba 
stanovit "objektivní" parametry i 
pro účely kontroly správnosti 
posouzení. Norma ČSN 730331-
1 právě pokrývá požadavky na 
vstupy v případě, že nejsou k 
dispozici objektivnější hodnoty. 
Uvedená norma byla v říjnu 2020 
revidována, aby byly postihnuty 
nedostatky předchozího znění a 
užívá se při hodnocení 
energetické náročnosti budov, 
která by měla být vyhodnocována 
co nejobjektivněji. Sezónní 
energetická účinnost by měla 
navíc zohlednit problém 
sezónnosti a tedy i doby využití 
zdroje za ne úplně optimálních 
"laboratorních" podmínek a měla 
by se tedy maximálně blížit 
běžnému (reálnému) provozu. 

Vyjádření k vypořádání 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBYXCXCT6)



Stránka 52 (celkem 59) 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

28.   

Příloha č. 5  

Text návrhu vyhlášky: Tento kvalifikovaný odhad bude prokazatelně projednán s 
provozovatelem soustavy zásobování tepelnou energií např. formou oponentního posudku. 
Veškeré údaje k položkám investičních nákladů musí být doložené relevantními dokumenty. 

Navrhovaná změna: Vypustit.  

Připomínkujícímu se jeví toto ustanovení nevhodné z těchto důvodů: 

a/ Dle ust. § 10 odst. 7 písm. b) zákona je energetický specialista vázán mlčenlivostí, tedy 
nemůže provozovateli SZTE sdělovat, že jistá právnická nebo fyzická osoba zvažuje 
dpojení od SZTE. 

b/ Právnická nebo fyzická osoba nemá zákonem stanovenou povinnost, že musí umožnit, 
aby e. specialista projednal část en. posudku s provozovatelem SZTE. 

c/ Ustanovení je značně atypické, když po en. specialistovi není např. požadováno, aby při 
vypracování energetických posudků dle ust.  § 9a odst. 1 písm. b) a c) doložil, že projednal 
se všemi subjekty disponujícími odpadním teplem příslušnou část energetického posudku. 
Či aby en. specialista projednal část en. posudku s provozovatelem plynovodu.  

d/ Provozovatel SZTE může svoje práva uplatnit ve správním řízení, ve kterém bude 
projednávána příslušná změna způsobu vytápění. 

e/ Dane ustanovení jednoznačně prodlouží zpracování energetického posudku. 

f/ Dané ust. neřeší, jak má energetický specialista postupovat, když provozovatel SZTE 
bude nečinný / projeví nesouhlas. 

Vysvětleno. 

Cílem ustanovení je předcházet 
sporům v rámci správního řízení, 
resp. dát možnost všem 
účastníkům řízením se vyjádřit 
před samotným správním 
řízením. Tento postup byl 
schválen napříč členy pracovní 
skupiny a je navržen s cílem 
optimalizovat/urychlit celý 
proces. Nedomníváme se, že 
navržený postup je v rozporu 
s požadavky zákona. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

29.   

Text návrhu vyhlášky: Příloha č. 5  

Vysvětleno. 

Jedná se o precizaci postupu na 
dostupných a ověřitelných 
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Pro variantu nových dodávek nebo pokračování stávajících dodávek tepelné energie ze 
soustavy zásobování tepelnou energií odpovídají náklady na tepelnou energii budoucí 
spotřebě tepla podle bodu b) a stanoví se podle průměru z cen tepla za poslední 3 roky dle 
platné smlouvy o dodávce tepelné energie a ceníku dodavatele v tis. Kč/rok.  

Navrhovaná změna: V energetickém posudku je uvažováno s aktuálními cenami 
energií.Není srozumitelné, proč by energetický posudek měl posuzovat historické ceny 
dálkového tepla. Proč např. v roce 2021 je nutné uvažovat s průměrnou cenou dálkového 
tepla za roky 2018, 2019 a 2020?  

Vyplývá z ustanovení, že energetický specialista má v energetickém posudku uvažovat i s 
historickými cenami jiných energií (elektřina a zemní plyn) a historickými cenami techologií, 
stavebních materiálů? 

Toto může být pro objednatele energetického posudku matoucí. Energetický specialista by 
měl objednateli vypracovat doporučení energetického posudku v aktuálních cenách.    

datech. Položku je potřeba do 
výpočtu zahrnout a z tohoto 
důvodu je potřeb s ohledem na 
kontrolu způsobu výpočtu 
nastavit v maximálně možné 
míře transparentní postupy. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

30.   

Příloha č. 6  

Text návrhu vyhlášky: Identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno 

Předmět energetického auditu 

EP 

(MWh) 

Navrhovaná změna: Identifikační číslo osoby 

Předmět energetického posudku 

Energetický posudek 

MWh  

Vysvětleno a částečně 
akceptováno. 

Ne vždy se v případě zadavatele 
jedná o právnickou osobu, resp. 
osobu, které bylo IČ přiděleno. S 
ohledem na 
transparentnost/uživatelskou 
jasnost považujeme zachování 
stávající formulace za žádoucí. 

Formální nedostatky či zbytečné 
zkratky byly odstraněny. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 
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Odstranit formální nedostatky či zbytečné zkratky. 

31.   

Příloha č. 6  

Text návrhu vyhlášky: Ekologické hodnocení   

Zvážit hodnocení parametru CO.  

Není srozumitelné, proč se v evidenčním listu uvádí ekologické vyhodnocení pro dvě 
varianty, když z hlediska úspor energií a nákladů se uvádí pouze jedna (doporučená) 
varianta. 

Vysvětleno a částečně 
akceptováno. 

Viz připomínka ekologické 
hodnocení. Evidenční list je 
upraven.  

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

32.  

Příloha č. 6  

Text návrhu vyhlášky: Evidenční list pro energetické posudky dle § 9 a odst. 1 písm. e) a § 
9 a odst. 2 písm. d)  

Navrhovaná změna: Vypracovat jinou strukturu evidenčních listů.   

Evidenční list pro energetické posudky dle § 9a odst. 1 písm. e) a § 9a odst. 2 písm. d) je 
nesrozumitelný, neb tyto energetické posudky se zabývají vyhodnocením, nikoliv 
navrhováním. 

Připomínkující doporučuje převzít evidenční listy pro tyto energetické posudky z původního 
znění vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku platného 
do 10. října 2016. 

Vysvětleno. 

Předkladatel použil stávající 
evidenční listy, jak doporučuje 
připomínkující. Změna těchto 
evidenčních listů je plánována se 
změnou posudku pro dotace. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

33.   

Příloha č. 6  

Navrhovaná změna: Text návrhu vyhlášky: Evidenční list pro energetické posudky dle § 9 
a odst. 1 písm. f) a § 9 a odst. 2 písm. a)  

Vysvětleno. 

Bylo dohodnuto, že není potřeba 
pro tento typ posudku evidenční 
list. Forma zpracování je na 
energetickém specialistovi. 
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Doplnit evidenční listy pro energetické posudky.   

Není patrné, proč některé energetické posudky nemají vzor evidenčního listu. 

Stěžejní je obsah a postup 
výpočtu. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

Státní energetická 
inspekce ČR 

Ad § 2 písm. d) – doporučuji číslovat přílohy k vyhlášce podle LPV, tedy vzestupně v textu 
vyhlášky od č. 1. 

 

Akceptováno. 

viz materiál 

Vyjádření k vypořádání 

Státní energetická inspekce ČR 
souhlasí s vypořádáním. 

Ad § 2 písm. e) – nesouhlasím, aby podklady ke zpracování byly přímo součástí posudku, 
z hlediska výkonu kontroly je toto ustanovení neurčité. V této souvislosti upozorňuji, že § 10 
odst. 7 písm. e) ZHE upravuje povinnost energetického specialisty předložit na vyžádání 
MPO a SEI podklady stanovené prováděcím právním předpisem a § 10 odst. 7 písm. h) 
téhož zákona stanoví povinnost energetického specialisty podklady stanovené prováděcím 
právním předpisem uchovávat po dobu 5 let. Pokud ale vyhláška nestanoví, o jaké podklady 
jde, nelze vymáhat výše uvedené povinnosti a o to méně samotné podklady považovat za 
součást energetického posudku.  

 

Akceptováno. 

viz materiál 

Vyjádření k vypořádání 

Státní energetická inspekce ČR 
souhlasí s vypořádáním. 

Ad § 4 – součástí tohoto paragrafu jsou v odstavci 2 doporučení energetického specialisty, 
která podle § 3 tvoří obsah energetického posudku (dále též EP) jako samostatné písmeno 
e), pokud má jít o samostatnou část EP, doporučuji rozšíření názvu ustanovení § 4 o 
doporučení energetického specialisty. 

Akceptováno. 

viz materiál 

Vyjádření k vypořádání 

Státní energetická inspekce ČR 
souhlasí s vypořádáním. 
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Ad § 4 – doporučuji sjednotit formulaci jednotlivých písmen buď na „ v případě 
energetického posudku“ nebo „pro energetický posudek“ 

 

Akceptováno. 

viz materiál 

Vyjádření k vypořádání 

Státní energetická inspekce ČR 
souhlasí s vypořádáním. 

Ad § 4 písm. e) –upozorňuji, že chybí odkaz na přílohu pro EP podle § 9a odst. 1 písm. e). 

 

Vysvětleno a akceptováno 
jinak. 

Doplněno, že parametry se 
hodnotí v rozsahu dle 
evidenčního listu.  

Konkrétní postupy hodnocení 
budou uvedeny v následující 
nové prováděcího předpisu 
s vazbou na nové požadavky na 
energetické posudky pro 
poskytování finanční podpory. 

Vyjádření k vypořádání 

Státní energetická inspekce ČR 
souhlasí s vypořádáním. 

Ad § 7 – požaduji doplnit přechodná ustanovení, protože neřeší dosavadní EP, které byly 
vyhotoveny před nabitím účinností vyhlášky, ale jejichž využití pro účel stanovení v ZHE 
nastane po nabytí účinnosti této vyhlášky, přechodné ustanovení zde uvedené je právně 
neurčité, protože právní úprava neřeší okamžik zahájení energetického posudku, právní 
úprava zná jen okamžik jeho zpracování, který má na něm energetický specialista v souladu 
s § 10 odst. 7 ZHE uvést, za úvahu také stojí ošetření situací, kde jsou EP v procesu 
zpracovávání, které by se dalo řešit např. ponecháním nějaké doby, kdy mohou být ještě 

Akceptováno. 

Formulace přechodných 
ustanovení byla upravena. 

Vyjádření k vypořádání 

Státní energetická inspekce ČR 
souhlasí s vypořádáním. 
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zpracovávány EP podle staré úpravy, nebo to jde řešit také dostatečnou legisvakanční 
lhůtou. 

 

Ad příloha č. 2 – název nekoresponduje s § 3 písm. b) vyhlášky, a ani rozsah EP, pro které 
je takto příloha určena, nekoresponduje s tímto písmenem, žádám sjednotit 

 

Akceptováno. 

Slovo „způsobem“ bude 
nahrazeno „ekonomickým 
hodnocením“. 

Výčet posudků bude revidován 
tak, aby odpovídala §-ová část 
s příslušnou přílohou. 

Vyjádření k vypořádání 

Státní energetická inspekce ČR 
souhlasí s vypořádáním. 

Ad příloha č. 3 - název nekoresponduje s § 3 písm. c) vyhlášky, a ani rozsah EP, pro které 
je takto příloha určena, nekoresponduje s tímto písmenem, žádám sjednotit 

 

Akceptováno. 

Slovo „způsobem“ bude 
nahrazeno „ekonomickým 
hodnocením“. 

Výčet posudků bude revidován 
tak, aby odpovídala §-ová část 
s příslušnou přílohou. 

Vyjádření k vypořádání 

Státní energetická inspekce ČR 
souhlasí s vypořádáním. 

Ad příloha č- 6 – evidenční listy nejsou v této příloze obsaženy pro všechny EP, doporučuji 
toto upřesnit již v § 2 písm. d) vyhlášky 

Akceptováno. 
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 Viz materiál.  

Vyjádření k vypořádání 

Státní energetická inspekce ČR 
souhlasí s vypořádáním. 

Ad příloha č. 6 - požaduji u evidenčních listů v části 7. v bodě 5. „Datum“ upřesnit, že jde o 
„datum zpracování“, aby byla sjednocena praxe 

Akceptováno. 

Zapracováno viz materiál a 
doplněno o údaje o určené 
osobě, aby to bylo sjednoceno 
s praxí. 

Vyjádření k vypořádání 

Státní energetická inspekce ČR 
souhlasí s vypořádáním. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zemědělství 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraniční věcí 

Bez připomínek.  

V Praze dne 9. března 2021 

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