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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá zásadní připomínky k návrhu novely zákona o hospodaření energií, 

který představuje jeden z páteřních předpisů regulace odvětví energetiky v ČR. Požadujeme přepracování 

zejména pasáží týkajících se postavení a funkce energetických specialistů, a to jak v pozici fyzických osob, 

tak osob právnických. Nad rámec uvedeného bychom rovněž uvítali, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu 

rozpracovalo další klíčové předpisy (novelizace Energetického zákona, novelizace Zákona o podporovaných 

zdrojích energie) do podoby, v níž budou uvolnitelné do MPŘ. Dynamický vývoj v oblasti energetiky si žádá 

aktualizaci klíčových legislativních materiálů. 

ZÁSADNÍ OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
Připomínka č. 1 – fungování energetických specialistů a kontrola jejich práce 

SPČR považuje za neudržitelnou stávající situaci, kdy SEI sice uloží energetickému specialistovi za jím 

zpracovaný energetický audit, posudek nebo průkaz pokutu, ale dokument zůstává nadále v platnosti a je 

s ním nakládáno, jako by byl bezvadný. Pouhé informování zadavatele o sankci není podle našeho názoru 

dostatečné, protože zadavatel vůbec nemusí mít zájem na tom, aby příslušný dokument zobrazoval 

pravdivě skutečnost, a tedy lze v mnoha případech předpokládat, že zůstane nečinný. Jestliže stát vytváří 

svého druhu úřední dokument, u něhož zprostředkovaně (delegováním na energetického specialistu) 

garantuje formální i věcnou správnost jeho obsahu, tak musí mít mechanismus, jak dosáhnout jeho opravy 

nebo zrušení, pokud kontrola ukáže, že je vadný.  

 

Připomínka č. 2 – fungování energetických specialistů – právnických osob 

SPČR vnímá rizika a omezení situace, kdy na jedné straně je potřeba umožnit právnickým osobám řešit 

situaci, kdy o fyzickou osobu přijdou (například ukončí pracovní či jiný poměr) nebo tato ztratí oprávnění, na 

druhé straně je potřeba zabránit účelové tvorbě klastrů právnických osob navázaných na jednu určenou 

fyzickou osobu energetického specialisty a dořešit také odpovědnost této určené osoby za pochybení 

právnické osoby v rámci činnosti upravené zákonem tak, aby například sankce zrušení oprávnění byla 

i v případě právnických osob skutečně účinná a nešlo ji fakticky velmi snadno obejít založením nové 

právnické osoby s touž určenou fyzickou osobou – energetickým specialistou. 

 

Ve výše uvedeném smyslu předkládáme konkrétní návrhy úprav, které však nemusí problematiku nutně 

řešit v celém rozsahu nebo může být v rámci vypořádání nalezeno vhodnější legislativní řešení.  



 

2 

ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY K MATERIÁLU 
Připomínka č. 3 – novelizační bod 26, § 5 odst. 4 písm. f) 

V § 5 je navrhována změna názvu programu a zároveň dochází k vypuštění energetického využívání odpadů 

z možné podpory. Z důvodové zprávy však není zřejmé, jaké důvody vedly předkladatele k vypuštění 

explicitního uvedení „rozvoje energetického využití komunálních odpadů“ z tohoto programu – zdali je 

důvodem duplicita k bodu e), kdy lze vnímat komunální odpad jako druhotný zdroj, nebo existují jiné 

důvody (např. úplné vyloučení podpory energetického využití komunálních odpadů z programu). 

Požadujeme upřesnění záměru předkladatele v důvodové zprávě. Bude-li ZEVO vyloučeno z programu na 

podporu úspor energie, vyhrazuje si Svaz průmyslu a dopravy právo vyjádřit se k tomuto tématu ještě 

dodatečně po vysvětlení důvodů ze strany předkladatele. 

 

Odůvodnění: 

Energetické využití komunálního odpadu je v souladu s principy cirkulární ekonomiky a šetrně vůči 

životnímu prostředí posiluje energetickou soběstačnost ČR. Rovněž respektuje obecně uznávanou hierarchii 

nakládání s odpady. Z toho důvodu se domníváme, že by ZEVO mělo nadále patřit mezi zdroje způsobilé 

k dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor energie. 

 

Připomínka č. 4 – novelizační body 32 a 33, § 6 odst. 1 a 2 

Navrhujeme následující úpravu novelizačních bodů 32 a 33: 

 

Novelizační bod č. 32 doporučujeme upravit takto: 

V § 6 odst. 1 se slova „u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se provádí změna dokončené 

stavby4)“ nahrazují slovy „u nově zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné energie nebo při 

podstatné rekonstrukci výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné energie, při níž dochází ke změně 

technologických částí výrobny elektřiny anebo zdroje tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím 

právním předpisem“. 

 

Úplné znění § 6 odst. 1: 

(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné energie2) je povinen u nově zřizovaných 

výroben a výroben, u nichž se provádí změna dokončené stavby4) u nově zřizované výrobny elektřiny 

nebo zdroje tepelné energie nebo při podstatné rekonstrukci výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné 

energie, při níž dochází ke změně technologických částí výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné energie 

v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, zajistit alespoň minimální účinnost užití energie 

výroben elektřiny nebo tepelné energie stanovenou prováděcím právním předpisem. 

 

Novelizační bod č. 33 (a výsledné znění § 6 odst. 2) doporučujeme upravit takto: 

V § 6 odstavec 2 zní: 

 „(2) Stavebník nebo vlastník rozvodného tepelného zařízení je povinen u nově zřizovaných 

rozvodných tepelných zařízení a u rozvodných tepelných zařízení, u nichž se provádí podstatná 

rekonstrukce v souvislosti se změnou změna dokončené stavby spočívající ve změně teplonosné látky, 

zajistit účinnost užití energie a zajistit požadavky na tepelné ztráty zařízení pro rozvod tepelné energie 

stanovené prováděcím právním předpisem.“.  
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Odůvodnění: 

Podle našeho názoru by povinnost zajištění minimální účinnosti u stávajících výroben měla být spojena 

s podstatnou rekonstrukcí tak, jak je vymezen účel směrnice 2012/27/EU. Považujeme za důležité 

eliminovat situace, kdy bude nutné zajišťovat minimální účinnost v neodůvodněných případech (např. při 

pouhé náhradě kotle kotlem s vyšší účinností by mohlo být vyžadováno zvýšení účinnosti v celém procesu 

výroby elektřiny, tedy i na turbíně). Adaptace na nové podmínky by měla být vyžadována pouze 

v ekonomicky smysluplných případech, kdy se jedná skutečně o rozsáhlé (zásadní) rekonstrukce. Jsme si 

vědomi, že již původní navržená úprava dává prostor pro vymezení podstatných změn na úrovni 

prováděcího předpisu, nicméně základní rámec by měl být zakotven již na úrovni zákona a proto 

doporučujeme výše uvedené zpřesnění. Analogicky by pak měla být provedena úprava i v odstavci 2, tj. 

v rámci novelizačního bodu 33. 

Připomínka č. 5 – novelizační bod 67, § 7a odst. 4 písm. d) 

Doporučujeme následující znění předmětného textu: 

„d) obsahovat doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy; tato povinnost se 

nevztahuje na průkaz, který u budovy prokáže dosažení mimořádně úsporné klasifikační třídy u celkové 

dodané energie budovy a neobnovitelné primární energie podle prováděcího právního předpisu podle 

odstavce 6“ 

Odůvodnění: 

Textem navrženého nového písm. e) je s ohledem na úpravu stávajícího písm. d) (nově písm. c)) vhodnější 

přepsat stávající písm. e) (nově písm. d)). Stávající písm. d) pozbývá úpravou stávajícího písm. c) význam. 

Současně navrhujeme jazykovou úpravu spočívající v náhradě slov „při jehož zpracování dojde k prokázání“ 

slovy „který u budovy prokáže“. 

 

Připomínka č. 6 – novelizační bod 86, § 10 odst. 2 písm. b) bod 3. 

Navrhujeme následující úpravu textu: 

„3. určí alespoň 1 fyzickou osobu, která je k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a která 

podepsala souhlas s výkonem činnosti pro právnickou osobu (dále jen „určená osoba“); tato určená osoba 

musí být držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty k činnosti podle odstavce 1 a 

splňuje povinnost podle odstavce 7 a nesmí být již určenou osobou pro jinou právnickou osobu a“ 

 

Odůvodnění: 

Jedna fyzická osoba stanovená jako „určená osoba pro výkon činnosti energetického specialisty“ u jedné 

právnické osoby by neměla mít možnost vykonávat tuto činnost pro více právnických osob. Bez tohoto 

omezení je možné vytvářet neomezené množství energetických specialistů – právnických osob navázaných 

na jediného skutečného energetického specialistu – fyzickou osobu. V takovém prostředí by byla velmi 

obtížná jakákoliv účinná kontrola a zejména postih. 
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Připomínka č. 7 – novelizační bod 86, § 10 odst. 6 písm. a) 

Požadujeme následující úpravu písm. a) 

„a) předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie a zprávu o kontrole 

klimatizačního systému, průkaz, energetický audit a nebo energetický posudek vlastníkovi budovy, 

společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správci domu 

v bytovém spoluvlastnictví nebo jiné osobě odpovědné za správu domu nebo nájemci budovy jeho 

zadavateli,“ 

Odůvodnění: 

Není důvod snažit se taxativně vyjmenovávat možné zadavatele předmětných dokumentů, je vhodnější 

použít obecný pojem – viz použití pojmu zadavatel v § 10 odst. 6 písm. b). 

Připomínka č. 8 – novelizační bod 86, § 10 odst. 6 písm. i) a §10b odst. 2 písm. d) 

Požadujeme nahradit slova „2 měsíců“ slovy „15 dnů“. 

Odůvodnění: 

Lhůta dvou měsíců je nepřiměřeně dlouhá a je na místě ji zkrátit. Energetický specialista nemůže zůstávat 

dva měsíce nečinný, když dojde ke změnám, které mohou mít vliv na oprávnění vykonávat jeho činnost. 

Připomínka č. 9 – novelizační bod 86, § 10 odst. 8 

Požadujeme doplnit větu, která zní: 

„Přestane-li v průběhu výkonu činnosti energetického specialisty určená osoba svou funkci vykonávat 

nebo přestane-li splňovat podmínky pro výkon určené osoby, má energetický specialista, který je 

právnickou osobou, povinnost do 15 dnů ustanovit novou určenou osobu.“ 

Odůvodnění: 

Je nutné upravit situaci, kdy osoba z různých objektivních důvodů přestane náhle vykonávat svou funkci 

určené osoby pro energetického specialistu, který je právnickou osobou. V takovém případě je potřeba 

stanovit této právnické osobě lhůtu na to, aby si stanovila jinou určenou osobu a mohla dál vykonávat 

činnost energetického specialisty. Jinak hrozí dvě zcela rozdílné situace, první, kdy by právnická osoba bez 

určené osoby vykonávala svou činnost energetického specialisty dál bez omezení, druhá, kdy by právnická 

osoba byla považována okamžitě po skončení činnosti určené osoby za osobu, jež ztratila oprávnění a 

musela by projít schvalovacím procesem znovu. Ani jeden výklad není vhodný. 

Připomínka č. 10 – novelizační bod 86, § 10b odst. 2 písm. b) 

Požadujeme následující úpravu textu: 

b) na základě podnětu Státní energetické inspekce v případě opakovaného spáchání přestupku podle § 12 

odst. 1 písm. m) bodu 1až 4 nebo podle § 12a odst. 1 písm. m) bodu 1 až 4; přestupek je spáchán 

opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek nabylo 

právní moci, byl znovu spáchán tento přestupek; v tomto případě pokud se jedná o právnickou osobu, 

zruší ministerstvo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty i určené osobě; ministerstvo 

zruší oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty rovněž určené osobě, která vykonává činnost 

určené osoby pro více právnických osob; v těchto případech může být podána žádost o udělení oprávnění 
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k výkonu činnosti energetického specialisty po 1 roce od doručení rozhodnutí o zrušení oprávnění k výkonu 

činnosti energetického specialisty, 

Odůvodnění: 

Tento návrh směřuje k řešení dvou odlišných případů. Prvním je, kdy energetický specialista, který je 

právnickou osobou, má přijít o své oprávnění, avšak tato sankce se nijak nedotkne určené osoby, která 

konkrétně je odpovědná za činnost energetického specialisty. Proto je nutné uložit sankci zrušení oprávnění 

i této určené osobě, která by jinak mohla dále ve své činnosti pokračovat bez jakéhokoli dopadu v rámci jiné 

právnické osoby a tedy by se fakticky sankci vyhnula. Druhým případem je nežádoucí stav, kdy by určená 

osoba vykonávala svou činnost pro více právnických osob – pak je potřeba v návaznosti na naši připomínku 

č. 3 doplnit sankci zrušení jejího oprávnění. Jedině tato hrozba může zabránit tomu, aby jeden energetický 

specialista vykonával činnost určené osoby pro neomezený počet právnických osob, což by bylo v rozporu 

s účelem právní úpravy. 

Připomínka č. 11 – novelizační bod 86, § 10d odst. 1 

Požadujeme doplnit do stávajícího výčtu živnostenských oprávnění uvedených pod písmeny a) – f) další 

písmeno g) s  následujícím textem: 

g) montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny.“ 

 

Odůvodnění: 

Z obnovitelných zdrojů se zcela standardně vyrábí bioplyn nebo se také bude vyrábět biometan. Takovéto 

výrobny plynu patří dle vyhlášky č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, mezi vyhrazená plynová zařízení. Ta se mohou montovat, 

opravovat zařízení, provádět na něm dodavatelským způsobem revize a zkoušky jen na základě oprávnění 

podle zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Toto oprávnění bylo 

promítnuto i do řemeslných živností uvedených v části A. zákona č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon). 

 

Připomínka č. 12 – novelizační bod 87, § 10d odst. 2 

Požadujeme následující úpravu textu, vč. odkazu pod čarou. 

„(2) Osoba oprávněná provádět instalaci je povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v 

instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, které jsou 

držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání ne staršího než 5 let nebo podle zvláštního zákona1.“ 

 
1 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

 

Odůvodnění: 

Pro provádění odborných činností fyzickými osobami uvedených pod živností písmena d) tj. montáž, opravy, 

revize a zkoušky elektrických zařízení a také pro činnosti, jejíž živnost požadujeme nově doplnit tj. montáž, 

opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny je nezbytné mít platné osvědčení k těmto 

činnostem dle zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. 
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Připomínka č. 13 – novelizační bod 134, § 13c odst. 1 písm. a) 

Požadujeme novelizační bod 134 uvést v následujícím znění: 

„134. V § 13c odst. 1 písmeno a) zní: 

„a) uložit energetickému specialistovi, aby ve stanovené lhůtě odstranil zjištěné nedostatky energetického 

posudku, energetického auditu, průkazu, zprávy o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie 

nebo zprávy o kontrole klimatizačního systému,“. 

Odůvodnění: Viz připomínka č. 14. 

Připomínka č. 14 – nový novelizační bod 137, § 13c odst. 1 písm. g) a h) 

Za novelizační bod 136 požadujeme doplnit nový novelizační bod s následujícím zněním: 

„X) V § 13c odst. 1 písm. f) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí: 

„g) zrušit energetický audit, energetický posudek nebo průkaz, pokud energetický specialista neodstranil 

zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené podle písmene a) nebo pokud je nelze odstranit vůbec; v tom 

případě stanoví lhůtu pro zajištění zpracování nového energetického auditu, energetického posudku 

nebo průkazu, během níž nemá povinná osoba podle § 7a, 9 a 9a povinnost mít energetický audit, 

energetický posudek nebo průkaz,  

h) informovat zadavatele energetického auditu, energetického posudku, průkazu, kontroly 

provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie nebo kontroly klimatizačního systému o spáchání 

přestupku energetickým specialistou podle § 12 odst. 1 písm. m) bod 1, 2, 3 nebo 4 nebo § 12a odst. 1 

písm. m) bod 1, 2, 3 nebo 4, uložení opatření k nápravě podle písmene a) a objednatele energetického 

auditu, energetického posudku nebo průkazu o jejich zrušení podle písmene g).“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

Odůvodnění připomínek č. 13 a 14:  

Zákon o hospodaření energií v současném znění postrádá účinné mechanismy zajišťující nápravu 

energetického auditu, energetického posudku a průkazu, které nebyly zpracovány způsobem odpovídajícím 

požadavkům zákona. Samotná pokuta energetickému specialistovi neřeší faktickou nápravu protiprávního 

stavu a s energetickým auditem, posudkem nebo průkazem je nadále zacházeno, jako by byl bezvadný.  

Návrh obsahuje úpravu dvou případů. V prvním případě, kdy lze nápravu auditu, posudku nebo průkazu 

zjednat, dostane energetický specialista od SEI lhůtu na nápravu. Jedná se o analogii s § 13c odst. 2 písm. 

d). Druhým případem je situace, kdy specialista vady neodstraní nebo je nelze odstranit například z toho 

důvodu, že specialista již pozbyl příslušné oprávnění, v tom případě SEI energetický audit, energetický 

posudek nebo průkaz zruší. V takovém případě dostane povinná osoba novou lhůtu od SEI na zpracování 

nového dokumentu. Zároveň návrh řeší, aby povinná osoba v této lhůtě nebyla v prodlení. Návrh se týká 

částečně i zpráv o kontrole, kdy podle našeho názoru postačí uložit opatření k nápravě a možnost 

informovat jejího objednatele. Rovněž považujeme za nezbytné, aby byla rozšířena informační povinnost 

směrem k objednatelům energetických auditů, posudků a průkazů i na případy, kdy tento dokument byl 

zrušen, případně byla uložena povinnost jeho nápravy. Znění je také upraveno s ohledem na fakt, že 



 

7 

objednatel si objednává energetický audit, posudek apod. a nikoliv jen zprávu o něm. Je také podle našeho 

názoru vhodné sjednotit terminologii a v souladu s §10 odst. 6 hovořit o zadavateli a nikoliv o objednateli. 

 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY: 

Připomínka č. 15 – novelizační bod 42, § 7 odst. 2, úvodní část 

Doporučujeme následující úpravu textu: 

„(2) V případě větší změny dokončené budovy je stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek 

nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce domu v bytovém spoluvlastnictví 

nebo jiná osoba odpovědná za správu domu povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy 

podle prováděcího právního předpisu. Stavebník při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o společné 

povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem 

na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby, a ostatní osoby podle první věty jsou povinni před 

zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení nebo 

ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení.“ 

 

Odůvodnění: Je třeba správně česky provázat text odstavce s navazujícím textem pod písmeny a) a b) 

stejně jako tomu je v odstavci 1. 

 

Připomínka č. 16 – novelizační bod 57, § 7a odst. 1, písm. d) 

Doporučujeme následující znění předmětného textu: 

„57. V § 7a odst. 1 písm. d) zní: d) umístit průkaz v budově, pro kterou nastala povinnost ho opatřit, a je 

často navštěvována veřejností,“. 

Odůvodnění: Legislativně-technická a jazyková úprava. 

 

 


