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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínky k návrhu vyhlášky o kontrole systému vytápění. Návrh 

vyhlášky obsahuje značné množství nelegislativního a v praxi obtížně uchopitelného textu. Doporučujeme 

proto jeho celkovou revizi a u transpozičních ustanovení doplnit podtržení textu a CELEXová čísla. 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k § 2 

Požadujeme vypustit větu: „Pro účely této vyhlášky se systémem vytápění rozumí systém vytápění nebo 

kombinovaný systém vytápění a větrání (dále jen „systém vytápění“).“ Dále navrhujeme vypustit písm. 

d) a e). Písmeno c) požadujeme uvést ve znění: 

„c) využití energie prostředí nebo zpětného získávání tepla ze vzduchu odváděného z budovy tepelným 

čerpadlem,.“ 

Odůvodnění: 

Definice systému vytápění je uvedena v § 2 odst. 1 písm. i) zákona o hospodaření energií. Nemůže být tedy 

identický pojem definován na úrovni vyhlášky, navíc odlišně. Ve vyhlášce by měly být používány pojmy zákona 

o hospodaření energií. Zdroje uvedené v písm. d) a e) jsou nad rámec požadavku směrnice 2018/844. 

V daných případech je také velmi obtížně nějak hodnotit účinnost zdroje tepla, proto jejich zahrnutí 

nepokládáme za vhodné. Směrnice 2018/844 uvádí v definici zdroje tepla: „c) získávání tepla z okolního 

vzduchu, z odváděného vzduchu z ventilace, z vody nebo ze zemního zdroje tepelným čerpadlem;“. Je tedy 

zřejmé, že se vztahuje i na případ zpětného získávání tepla z větrání pomocí tepelného čerpadla.   

Tato připomínka je zásadní. 

2. Připomínka k § 3 

Požadujeme vypustit v názvu „Účel kontroly systému vytápění“, dále vypustit odstavec 1 a zrušit označení 

odstavce 2. Původní odstavec 2 požadujeme uvést ve znění: „Jmenovitý výkon provozovaného systému 

vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech 

provozovaných zdrojů tepla v budově s výjimkou zdrojů tepla, které vytápí pouze jeden byt.“ 

Odůvodnění: 

Účel kontroly systému vytápění je mimo rámec zmocnění v zákonu o hospodaření energií. Dodávka tepla ze 

soustavy zásobování tepelnou energií není zdrojem tepla – viz definice a tedy není důvod ji započítávat do 
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jmenovitého tepelného výkonu systému vytápění. V těchto případech navíc prakticky není co kontrolovat, 

protože předávací stanice soustavy zásobování tepelnou energií není zdrojem tepla ve smyslu jeho definice 

ve vyhlášce a tedy se na ni kontrola nevztahuje, navíc je v řadě případů ve vlastnictví dodavatele tepelné 

energie a tudíž v souladu s definicí systému vytápění v zákonu o hospodaření energií není jeho součástí (není 

součástí budovy). Dále byl text jazykově upraven. 

Tato připomínka je zásadní. 

3. Připomínka k § 4 odst. 1 a 2 

Požadujeme odst. 1 následující odstavce přečíslovat a původní odstavec 2 uvést ve znění „(1) Předmětem 

kontroly je zdroj tepla, řídicí systém a oběhové čerpadlo používané k vytápění budov.“ 

Odůvodnění: 

Definice systému vytápění je uvedena v § 2 odst. 1 písm. i) zákona o hospodaření energií. V rámci vyhlášky 

nelze tuto definici jakkoliv upravovat nebo dotvářet, je potřeba pouze uvést, co je předmětem kontroly. Podle 

čl. 14 odst. 1 směrnice 2018/844 je předmětem kontroly „zdroj tepla, řídicí systém a oběhové čerpadlo 

(čerpadla) používané k vytápění budov“. Nevidíme důvod rozsah kontroly oproti směrnici rozšiřovat. 

K rozvodu tepla a sdílení tepelné energie se přinejmenším v bytových domech specialista stejně zpravidla 

nedostane, protože jsou zabudované, anebo jsou součástí jednotlivých bytů, kam nemá přístup. 

Tato připomínka je zásadní. 

4. Připomínka k § 4 odst. 3 a 4 

Žádáme o prodloužení lhůt, ve kterých má být prováděna kontrola systému vytápění, zejména v případě 

systémů nově uvedených do provozu. Nenavrhujeme konkrétní znění ustanovení. Necháváme na 

předkladateli, zda úpravu provede v textu návrhu vyhlášky nebo zda četnost kontrol stanoví formou přílohy 

shodně se stávající vyhláškou č. 194/2013 Sb. 

Odůvodnění: 

Ve stávající vyhlášce č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, jsou stanoveny lhůty 

provádění kontrol v délce 10 let u kotlů s výkonem do 100 kW a u výkonu nad 100 kW u pevných a kapalných 

paliv 2 roky po uvedení do provozu a při další kontrole, pokud systém není trvale monitorován. U plynných 

paliv je tato lhůta 4 roky. U trvale monitorovaných systému je další kontrola po 10 letech. Považujeme tuto 

četnost za dostatečnou, a naopak navýšení četnosti kontrol v návrhu nové vyhlášky za neodůvodněnou. 

Přílišná četnost kontrol přináší zejména finanční, ale i administrativní zátěž. Požadujeme zachování četnosti 

kontrol stanovených v současnosti. Zejména u nově uvedených systémů do provozu je lhůta, ve které je 

povinnost kontrolu provést (3 roky) velmi krátká. U systémů nově uvedených do provozu lze očekávat, že 

budou dostatečně kvalitní a není důvod pro jejich kontrolu již po 3 letech. Zdůvodnění předkladatele, že je 

nutné ověřit správné nastavení systému, zda běží při optimálním výkonu, vzhledem k návrhu budovy 

a systému vytápění, považujeme za nesprávné, neboť takové ověření se provádí při instalaci nového systému. 

Pro zvolenou četnost kontrol není ani opora v evropské legislativě. Směrnice 2018/844 neuvádí konkrétní 

četnost kontrol, hovoří o pravidelnosti kontrol, totožně pak zákon č. 406/2000 Sb. 

Tato připomínka je zásadní. 
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5. Připomínka k § 4 odst. 5 

Požadujeme odstavec 5 vypustit bez náhrady. 

Odůvodnění: 

Odstavec 5 částečně duplikuje znění § 6a odst. 5 zákona o hospodaření energií, což je nepřípustné. 

Tato připomínka je zásadní. 

6. Připomínka k § 5 odst. 3 až 6 

Požadujeme odstavce 3 až 6 vypustit bez náhrady. 

Odůvodnění: 

S ohledem na obvyklý rozsah systému vytápění se jeví jako zcela nadbytečné stanovovat plán kontroly 

systému vytápění, který je navíc nenormativní. Již ve vyhlášce by mělo být napsáno, jak se kontrola provádí. 

Od koho si specialista vyžádá podklady ke kontrole, není potřeba psát do vyhlášky. Není důvod psát do odst. 

4, že soupis podkladů je předmětem zprávy podle § 8 odst. 1, to je potřeba uvést právě v tom § 8 odst. 1 

a nikoliv na něj nesmyslně odkazovat. Odstavec 5 je zcela zmatečný a nesrozumitelný. Odstavec 6 je zcela 

mimo zmocnění o logický obsah paragrafu. Způsob provádění kontroly jistě není její výstup. Tím je zpráva 

o kontrole systému vytápění, jejíž vzor a obsah je stanoven v § 8. 

Tato připomínka je zásadní. 

7. Připomínka k § 6 odst. 2 

Požadujeme odstavec 2 uvést v následujícím znění: „(2) Posouzení dimenzování systému vytápění se 

neprovádí, jestliže je 

a) v době od poslední kontroly nebyla provedena větší změna dokončené budovy nebo změna na zařízeních 

systému vytápění, 

b) je systém vytápění vybaven spalovacím zdrojem s výkonem plynule regulovatelným minimálně do 30 % 

svého jmenovitého výkonu a je napojen na automatizační a řídicí systém budovy schopný regulovat systém 

vytápění nebo 

c) zdroj tepla dodává tepelnou energii také pro technologické účely a tato dodávka není měřena. 

a) systém vytápění vybaven spalovacím zdrojem s výkonem plynule regulovatelným minimálně do 30 % svého 

jmenovitého výkonu, a tento zdroj je napojen na automatizační a řídicí systém podle § 9 odst. 3, 

b) zdroj tepla umístěn v budově, do které se dodává teplo, a v době od poslední kontroly nebyla provedena 

větší změna dokončené budovy, nebo změna na zařízeních systému vytápění.“ 

Odůvodnění: 

Požadavky na automatizační a řídicí systém budovy v § 9 musí být jednoznačné. Omezený požadavek na 

automatizační a řídicí systém budovy je potřeba doplnit přímo do § 6 odst. 2.  Je potřeba doplnit případ 

uvedený v příloze č. 1, kdy je tepelná energie dodávána také pro technologické účely. Tento případ by měl 

být uveden přímo ve vyhlášce a nikoliv až v příloze. Není jasné, co chtěl autor říci tím, že je zdroj umístěn 

v budově, do které se dodává teplo. Zdroj uvedený mimo budovu by nemohl být součástí systému vytápění 
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(viz jeho definice v § 2 odst. 1 písm. i) zákona o hospodaření energií) a tedy by ani nemohl být předmětem 

kontroly. 

Tato připomínka je zásadní. 

8. Připomínka k § 7 odst. 1 

Požadujeme odstavec uvést ve znění: 

„(1) Jestliže je systém vytápění vybaven automatizačním a řídicím systémem podle § 9 odst. 3, který je 

schopný automaticky regulovat systém vytápění bez následného sběru a vyhodnocování dat, provádí 

energetický specialista pouze vizuální hodnocení provozních parametrů systému vytápění.“ 

Odůvodnění: 

Zbytečný odkaz na § 9 odst. 3 je třeba nahradit přímo jeho zněním. Požadavky na automatizační a řídicí 

systém v § 9 musí být jednoznačné a odst. 3 je třeba vypustit.  

Tato připomínka je zásadní. 

9. Připomínka k § 8 odst. 1 

Požadujeme vypustit odkazy na přílohu č. 4 k vyhlášce. Obsah zprávy o kontrole se nemůže odkazovat na její 

vzor.  

V písm. c) požadujeme nahradit slovo „soustavy“ slovem „systému“ a vypustit odkaz na § 5 odst. 6.  

Z písm. e) požadujeme v bodu 1. vypustit odkaz na § 5 odst. 4 a bod 2. 

Odůvodnění: 

V návrhu vyhlášky je potřeba používat konzistentně pojem „systém vytápění“. Návrh obsahuje kruhový 

odkaz, kdy § 5 odst. 4 odkazuje na § 8 odst. 1, který odkazuje zpět na § 5 odst. 4.  S ohledem na fakt, že 

přehled podkladů není předmětem vlastní kontroly, ale pouze obsahem zprávy o kontrole, by měl být v § 5 

odst. 4 vypuštěn a odkaz na něj v § 8 zrušen. Plán kontroly není důvod zpracovávat, neboť je dán obsahem 

vyhlášky. 

Tato připomínka je zásadní. 

10. Připomínka k § 9 odst. 1 a 2 

Požadujeme přeformulovat návětí na: 

„(1) Automatizační a řídicí systém jiné než obytné budovy, na kterou se nevztahuje povinnost zajištění 

provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy, musí 

být vybaven Pro obytné budovy se za automatizační a řídícím systém budovy považuje systém vybavený 

(2) Automatizační a řídicí systém obytné budovy, na kterou se nevztahuje povinnost zajištění 

provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy, musí 

být vybaven podle odstavce 1 a dále musí Pro jiné než obytné budovy se za automatizační a řídicí systém 

budovy považuje systém schopný“ 

 

a v odst. 2 již neopakovat požadavky, které jsou identické jako v odstavci 1. 
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Dále požadujeme v odst. 1 a 2 vypustit požadavek na ukládání výstupů z měření spotřeby energie po dobu 

alespoň 12 měsíců. 

Odůvodnění: 

Nejedná se o definici, ale o požadavky na automatizační a řídicí systém, při jejichž splnění se upouští od 

povinnosti zajistit kontrolu systému vytápění v budově. Definice automatizačního a řídicího systému budovy 

je uvedena v § 2 odst. 1 písm. g) zákona o hospodaření energií a nemůže být obsahem vyhlášky. S ohledem 

na přehlednost je vhodné uvést nejdříve požadavky na automatizační a řídicí systém jiných než obytných 

budov a v případě obytných budov na ně v následujícím odstavci pouze odkázat a doplnit další požadavky. 

Požadavek na ukládání výstupů z měření spotřeby energie po dobu 12 měsíců jde nad rámec směrnice 

2018/844. Není důvod podobný požadavek na automatizační a řídicí systém uplatňovat, protože data mohou 

být zasílána a archivována mimo tento systém. 

Tato připomínka je zásadní. 

11. Připomínka k § 9 odst. 3 

Požadujeme v § 9 vypustit odstavec 3 bez náhrady a jeho obsah zakomponovat do § 6 odst. 2 a § 7 odst. 1. 

Odůvodnění: 

Vyhláška má stanovit požadavky na automatizační a řídicí systém budovy. Tyto požadavky musí být 

jednoznačné. Zmocnění k vydání vyhlášky žádné požadavky na „funkčně omezený automatizační a řídicí 

systém“ neobsahuje.  

Tato připomínka je zásadní. 

12. Připomínka k § 10 

Požadujeme § 10 vypustit bez náhrady. 

Odůvodnění: 

Vyhláškou nelze ukládat povinnosti mimo zmocnění a nad rámec zákona. Ostatně zajistit pravidelnou 

kontrolu systému vytápění budovy je povinností vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek atd. 

Energetický specialista nemá žádnou povinnost kontrolu provést. Pokud tedy vlastník budovy neposkytne 

energetickému specialistovi potřebnou součinnost, tak energetický specialista jednoduše kontrolu systému 

vytápění neprovede a vlastník budovy se vystaví odpovídající sankci za nesplnění své povinnosti. Celý § 10 je 

tedy zcela zbytečný. 

Tato připomínka je zásadní. 

13. Připomínka k příloze č. 4 části C.1 Zdroj tepla 

Požadujeme vypustit části C.1.1.4. Tepelná solární soustava, C.1.1.5. Zdroj tepla mimo budovu,  C.1.1.6 

Přímým využitím energie prostředí a C.1.1.7. zpětné získávání tepla z technologických procesů. 
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Odůvodnění: 

Zdroj tepla mimo budovu není předmětem kontroly a tudíž ani nemůže být uveden ve zprávě o kontrole 

systému vytápění.  Definice systému vytápění je uvedena v § 2 odst. 1 písm. i) zákona o hospodaření energií 

stanoví, že systémem vytápění je zařízení, které je součástí budovy. Nemůže se tedy jednat o zařízení, které 

je mimo budovu. Směrnice 2018/844 sluneční záření, energii prostředí ani teplo z technologických procesů 

za zdroj tepla nepovažuje. V daných případech je také velmi obtížně nějak hodnotit účinnost zdroje tepla, 

proto jejich zahrnutí nepokládáme za vhodné. 

Tato připomínka je zásadní. 

14. Připomínka k příloze č. 4 část C.3 Rozvody tepla a C.4 Sdílení tepla 

Požadujeme vypustit části C.3 Rozvody tepla a C.4 Sdílení tepla 

Odůvodnění: 

Podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2018/844 je předmětem kontroly „zdroj tepla, řídicí systém a oběhové čerpadlo 

(čerpadla) používané k vytápění budov“. Nevidíme důvod rozsah kontroly oproti směrnici rozšiřovat. 

K rozvodu tepla a sdílení tepelné energie se přinejmenším v bytových domech specialista stejně zpravidla 

nedostane, protože jsou zabudované, anebo jsou součástí jednotlivých bytů, kam nemá přístup. 

Tato připomínka je zásadní. 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 

15. Připomínka k preambuli vyhlášky 

Odkaz na zákon o hospodaření energií doporučujeme uvést ve tvaru „zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření 

energií ve znění zákona č. 165/2012 Sb, zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 

Sb. a zákona č. 3/2020 Sb., (dále jen „zákon“).“ 

Odůvodnění: 

Zákon č. 3/2020 Sb. v novelizačním bodu 34. zcela přepsal znění § 6a. 

16. Připomínka k absenci přechodného ustanovení 

Doporučujeme doplnit přechodné ustanovení, které stanoví, že kontroly systému vytápění zahájené přede 

dnem nabytí účinnosti nové vyhlášky se dokončí podle stávající vyhlášky č. 194/2013 Sb. 

Odůvodnění: 

Zajištění právní jistoty pro povinné osoby i energetické specialisty. 


