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

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. 

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. 

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

Požadujeme upravit text následovně: 
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„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: 

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. 

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. 

6. Připomínka ke str. 11, Příloha č. 2, Ekonomické vyhodnocení, část B 

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. 

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. 

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

Požadujeme upravit název přílohy na „Hodnocení ekologické proveditelnosti“ 

Odůvodnění:  

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

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 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. 

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. 
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(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. 

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: 

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“. 
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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. 


