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NÁZEV MATERIÁLU 
Připomínky Svazu průmyslu a dopravy České republiky k návrhu vyhlášky 
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KONTAKTNÍ OSOBA Jan Harnych 
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E-MAIL jharnych@spcr.cz 

Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínky k návrhu vyhlášky o energetickém auditu. 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

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

V nadpisu sloupce „Bilance navržených příležitostí“ navrhujeme nahradit slovo „Bilance“ slovem „Dopad“ či 

„Přínos“ nebo „Efekt“. 

Odůvodnění: 

Navržená formulační úprava lépe vystihuje obsah dané tabulky. 

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

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

Odůvodnění: 

Bez vysvětlivky nelze usuzovat smysl poznámky 3). 

3. Připomínka ke str. 13, Příloha č. 1, část B 

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

Odůvodnění: 

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

4. Připomínka ke str. 21, Příloha č. 6 

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

Odůvodnění: 

Bez vysvětlivky nelze usuzovat smysl poznámky 2). 
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5. Připomínka ke str. 22, Příloha č. 6 tabulka pro kompresor stlačeného vzduchu 

V popisku sloupce je uvedeno „Průměrná roční účinnost“ při jednotkách MWh/(tis. m3). Pro tyto jednotky 

navrhujeme vhodnější popisek/název a to „Měrná roční spotřeba energie“. 

Odůvodnění: 

Navržená formulační úprava lépe vystihuje obsah dané tabulky. 

6. Připomínka ke str. 26, Příloha č. 8 

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

Odůvodnění: 

Pro uvedenou jednotku emisních faktorů v tabulce tj. t CO2/MWh není zřejmé, na jakou jednotku energie 

jsou t CO2 vztaženy (na jednotku energie v palivu v úrovni výhřevnosti nebo spalného tepla?). Navrhujeme 

toto specifikovat např. v textu nad/pod tabulkou. Dle uvedených hodnot se jedná o výhřevnost paliva. 

7. Připomínka ke str. 26, Příloha č. 8 

Požadujeme upravit text včetně nové poznámky pod čarou následovně: 

„Při stanovení výše emisí CO2 před a po realizaci příležitosti v případě dodávek ze soustavy zásobování 

tepelnou energií se minimálně uvede se postupuje podle příslušné normyX). Zároveň se uvedou všechny 

okrajové podmínky vstupující do stanovení těchto emisí včetně předpokladů účinností výroby a ztrát při 

distribuci tepla. 

Pokud nejsou potřebné vstupy pro danou soustavu zásobování tepelnou energií k dispozici, emisní faktor 

CO2 se nestanoví a pouze se uvede, pokud není možné pracovat s údaji přímo od výrobce, z jaké soustavy 

zásobování tepelnou energií cenové lokality je teplo dodávané včetně uvedení procentuálního zastoupení 

paliv podílejících se na výrobě tepelné energie z této cenové lokality v této soustavě zásobování tepelnou 

energií. Zároveň se ve všech případech uvedou všechny okrajové podmínky vstupující do stanovení těchto 

emisí včetně předpokladů účinností výroby a ztrát při distribuci tepla. 

 

X) ČSN EN 15316-4-5: Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - 

Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem 

Odůvodnění: 

Původně navrhované znění je z hlediska výpočtu emisí CO2 matoucí. Výpočet by měl být prováděn pro 

soustavu zásobování teplem a nikoliv pro cenovou lokalitu, která může zahrnovat více těchto soustav. 

Primárně by v případě SZTE měla být využita k tomu určená celoevropská harmonizovaná norma 15316-4-5, 

která uvádí detailní postup výpočtu faktoru CO2 na dodávky tepelné energie ze SZTE. Pokud nejsou k dispozici 

potřebné údaje pro korektní výpočet dle příslušné normy, měly by být uvedeny alespoň základní údaje o SZTE, 

ze které je tepelná energie dodávána. V tomto případě by se ale neměl stanovovat emisní faktor CO2 této 

tepelné energie, protože nejsou k dispozici potřebné údaje a jeho stanovení na základě 

omezených/neúplných dat by následně ovlivnilo výsledek.   
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8. Připomínka ke str. 27 a 28, Příloha č. 9 

Navrhujeme texty „Pro maximalizační kritéria :“ (str. 27) a „Pro minimalizační kritéria :“ (str. 28) umístit nikoliv 

pod ale nad uvedenými výpočtovými vzorci. 

Odůvodnění: 

Lepší přehlednost textu. 

9. Připomínka ke str. 29, Příloha č. 9 

Poznámku 3) uvedenou na str. 29 navrhujeme upravit na „Celková užitnost příležitosti je dána součtem 

užitností pro jednotlivá kritéria“ místo uvedeného „Celková užitnost příležitosti je dána součtem součinů 

jednotlivých vah kritérií a užitností“ 

Odůvodnění: 

Dle poznámky 2) k tab. „Soubor hodnotících kritérií a jejich vyhodnocení“ uvedené na str. 27 je váha kritéria 

v hodnotě užitnosti konkrétního kritéria již zohledněna. 

10. Připomínka k Důvodové zprávě, Str. 17, Výpočet zůstatkové hodnoty 

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

Nzu,Th =
INr. (Tž − Tzu)

Tž
. (1 + r)(−𝑇ℎ) 

 
Výsledek v rámci uvedeného příkladu tedy bude: 

Nzu,Th =
INr. (Tž − Tzu)

Tž
. (1 + r)(−𝑇ℎ) =

800 × (12 − 10)

12
× (1 + 0,03)(−10) = 133,333 × 0,7441 = 99 

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

Odůvodnění: 

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

 

 


