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Zákon . 406/2000 Sb. o hospoda ení energií
se zm nami: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb.,
186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 299/2011 Sb., 53/2012 Sb.,
165/2012 Sb., 318/2012 Sb.
uve ejn no v:

. 115/2000 Sbírky zákon na stran 5314

schváleno:

25.10.2000

ú innost od:

01.01.2001

406/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 25.

íjna 2000

o hospoda ení energií
Zm na: 359/2003 Sb.
Zm na: 694/2004 Sb.
Zm na: 180/2005 Sb.
Zm na: 177/2006 Sb.
Zm na: 214/2006 Sb.
Zm na: 574/2006 Sb.
Zm na: 177/2006 Sb. ( ást), 186/2006 Sb.
Zm na: 393/2007 Sb.
Zm na: 124/2008 Sb.
Zm na: 177/2006 Sb. ( ást)
Zm na: 223/2009 Sb.
Zm na: 299/2011 Sb.
Zm na: 53/2012 Sb.
Zm na: 165/2012 Sb.
Zm na: 318/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákon

eské republiky:

ÁST PRVNÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
P edm t zákona
Tento zákon zapracovává p íslušné p edpisy Evropské unie^1) (dále jen
"Unie") a stanoví:
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a) n která opat ení pro zvyšování hospodárnosti užití energie
povinnosti fyzických a právnických osob p i nakládání s energií,

a

b) pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické
koncepce a Státního programu na podporu úspor energie a využití
obnovitelných a druhotných zdroj energie,
c) požadavky na ekodesign výrobk

spojených se spot ebou energie,

d) požadavky na uvád ní spot eby energie a jiných hlavních zdroj
energetických štítcích výrobk spojených se spot ebou energie,

na

e) požadavky na informování a vzd lávání v oblasti úspor energie a
využití obnovitelných a druhotných zdroj .
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro ú ely tohoto zákona se rozumí
a) nakládáním s energií výroba, p enos, p eprava, distribuce, rozvod,
spot eba energie a usklad ování plynu, v etn souvisejících inností,
b) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní p írodní zdroje energie,
jimiž jsou energie v tru, energie slune ního zá ení, geotermální
energie, energie vody, energie p dy, energie vzduchu, energie biomasy,
energie skládkového plynu, energie kalového plynu z istíren odpadních
vod a energie bioplynu,
c) druhotným energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož
energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt p i p em n a
kone né spot eb energie, p i uvol ování z bituminózních hornin v etn
degaza ního a d lního plynu nebo p i energetickém využívání nebo
odstra ování odpad
a náhradních paliv vyrobených na bázi odpad nebo
p i jiné hospodá ské innosti,
d) energetickým hospodá stvím soubor
sloužících k nakládání s energií,

technických

za ízení

a budov

e) ú inností užití energie míra efektivnosti energetických proces ,
vyjád ená pom rem mezi úhrnnými energetickými výstupy a vstupy téhož
procesu, vyjád ená v procentech,
f) energetickou náro ností budovy vypo tené množství energie nutné pro
pokrytí pot eby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytáp ní,
chlazení, v trání, úpravu vlhkosti vzduchu, p ípravu teplé vody a
osv tlení,
g) kotlem za ízení, v n mž se spalováním paliv získává pouze tepelná
energie, která se p edává teplonosné látce,
h) klimatiza ním systémem za ízení pro úpravu teploty, vlhkosti,
istoty a proud ní vzduchu ve vnit ním prost edí v etn za ízení pro
distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou sou ástí budovy,
i) vytáp ním proces sdílení tepla do vytáp ného prostoru zajiš ovaný
p íslušným technickým za ízením za ú elem vytvá ení tepelné pohody i
požadovaných standard vnit ního prost edí,
j) úst edním vytáp ním nebo chlazením vytáp ní nebo chlazení, kde zdroj
tepla nebo chladu je umíst n mimo vytáp né nebo chlazené prostory a
slouží pro vytáp ní nebo chlazení vícebytových i nebytových prostor,
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k) jmenovitým výkonem nejvyšší tepelný výkon, vyjád ený v kW, uvedený
výrobcem, kterého lze dosáhnout p i trvalém provozu a p i ú innosti
uvedené výrobcem,
l) jmenovitým chladicím výkonem klimatiza ního systému jmenovitý p íkon
pohonu zdroje chladu udaný výrobcem,
m) pr kazem energetické náro nosti dokument, který obsahuje stanovené
informace o energetické náro nosti budovy nebo ucelené ásti budovy,
n) energetickým auditem písemná zpráva obsahující informace o stávající
nebo p edpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém
hospodá ství, v pr myslovém postupu a energetických službách s popisem
a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrh na
zvýšení
úspor energie nebo zvýšení energetické ú innosti v etn
doporu ení k realizaci,
o)
energetickým
posudkem písemná zpráva obsahující informace o
posouzení
pln ní
p edem stanovených technických, ekologických a
ekonomických
parametr
ur ených zadavatelem energetického posudku
v etn výsledk a vyhodnocení,
p)
budovou
nadzemní
stavba a její podzemní
ásti, prostorov
soust ed ná a navenek p evážn uzav ená obvodovými st nami a st ešní
konstrukcí, v níž se používá energie k úprav vnit ního prost edí,
q) ucelenou
ástí budovy podlaží, byt nebo jiná ást budovy, která je
ur ena k samostatnému používání nebo byla za tímto ú elem upravena,
r) celkovou energeticky vztažnou plochou vn jší p dorysná plocha všech
prostor
s upravovaným vnit ním prost edím v celé budov , vymezená
vn jšími povrchy konstrukcí obálky budovy,
s) v tší zm nou dokon ené budovy zm na dokon ené budovy na více než 25
% celkové plochy obálky budovy,
t) obálkou budovy soubor všech teplosm nných konstrukcí na systémové
hranici
celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny p ilehlému
prost edí, jež tvo í venkovní vzduch, p ilehlá zemina, vnit ní vzduch v
p ilehlém
nevytáp ném
prostoru, sousední nevytáp né budov
nebo
sousední zón budovy vytáp né na nižší vnit ní návrhovou teplotu,
u) technickým systémem budovy za ízení ur ené k vytáp ní, chlazení,
v trání, úprav vlhkosti vzduchu, p íprav teplé vody, osv tlení budovy
nebo její ucelené ásti nebo pro kombinaci t chto ú el ,
v) nákladov
optimální úrovní stanovené požadavky na energetickou
náro nost budov nebo jejich stavebních nebo technických prvk , která
vede k nejnižším náklad m na investice v oblasti užití energií, na
údržbu,
provoz
a likvidaci budov nebo jejich prvk
v pr b hu
odhadovaného ekonomického životního cyklu,
w) budovou s tém
nulovou spot ebou energie budova s velmi nízkou
energetickou náro ností, jejíž spot eba energie je ve zna ném rozsahu
pokryta z obnovitelných zdroj .
(2) Dále se pro ú ely tohoto zákona rozumí
a) výrobkem spojeným se spot ebou energie výrobek, jenž má p i
používání dopad na spot ebu energie a jenž je uveden na trh nebo do
provozu, a dále
ásti, které jsou ur eny k zabudování do výrobku
spojeného se spot ebou energie a které jsou uvád ny na trh anebo do
provozu jako jednotlivé ásti pro kone né uživatele a jejichž vliv na
životní prost edí lze posoudit samostatn ,
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a podsestavami
ásti ur ené k zabudování do výrobku
spot ebou energie, jež nejsou uvád ny na trh nebo do
jednotlivé
ásti pro kone né uživatele, anebo u nichž
vliv na životní prost edí samostatn ,

c)
energetickým štítkem ozna ení výrobku spojeného se spot ebou
energie, které obsahuje údaje o spot eb energie a jiných hlavních
zdroj spot ebovaných v souvislosti s tímto výrobkem,
d) informa ním listem normalizovaný p ehled
výrobku spojeného se spot ebou energie,

informací

týkající se

e) ekodesignem za len ní prvk
nebo funkcí výrobku spojeného se
spot ebou energie, které mohou mít vliv na životní prost edí b hem
životního
cyklu tohoto výrobku, do návrhu výrobku spojeného se
spot ebou energie s cílem zlepšit vliv výrobku na životní prost edí
b hem celého životního cyklu,
f) jinými hlavními zdroji voda, chemikálie nebo jakékoli jiné látky
spot ebované výrobkem p i b žném používání,
g) uvedením na trh první zp ístupn ní výrobku spojeného se spot ebou
energie na trhu Unie za ú elem jeho distribuce nebo používání v Unii za
úplatu, bez ohledu na zp sob prodeje, nebo bezúplatn ,
h) uvedením do provozu první použití výrobku spojeného se spot ebou
energie uživatelem v
lenském stát
Unie k ú elu, pro který byl
zhotoven,
i) výrobcem osoba vyráb jící výrobek spojený se spot ebou energie a
která hodlá uvést výrobek na trh nebo do provozu, a to pod svým jménem,
pop ípad obchodním ozna ením,
j) zplnomocn ným zástupcem osoba usazená v Unii, která byla výrobcem
písemn
pov ena k tomu, aby jeho jménem plnila zcela nebo z ásti
povinnosti vyplývající z tohoto zákona,
k) dovozcem osoba usazená v Unii, která uvádí na trh nebo do provozu v
Unii výrobek spojený se spot ebou energie ze t etí zem ,
l) dodavatelem výrobce nebo jeho zplnomocn ný zástupce v Unii nebo
dovozce, uvád jící výrobek spojený se spot ebou energie na trh nebo do
provozu v Unii; pokud tito neexistují, považuje se za dodavatele
jakákoli osoba, která uvádí na trh nebo do provozu v Unii výrobky
spojené se spot ebou energie, na n ž se vztahuje tento zákon,
m) obchodníkem osoba,
splátky nebo p edvádí
uživatel m.

která prodává, pronajímá, nabízí ke koupi na
výrobky spojené se spot ebou energie kone ným

HLAVA II
ENERGETICKÉ KONCEPCE
§ 3
Státní energetická koncepce
(1) Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem s výhledem
na 30 let vyjad ujícím cíle státu v energetickém hospodá ství v souladu
s pot ebou zabezpe it základní funkce státu a s pot ebami hospodá ského
a spole enského rozvoje i za krizové situace, v etn ochrany životního
prost edí, sloužícím i pro vypracování územních energetických koncepcí.
(2)

Návrh státní energetické koncepce zpracovává Ministerstvo pr myslu
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a obchodu (dále jen "ministerstvo") a p edkládá jej ke schválení vlád .
(3) Napl ování státní energetické koncepce vyhodnocuje ministerstvo
nejmén
jedenkrát za 5 let a o výsledcích vyhodnocení informuje vládu.
V p ípad
pot eby ministerstvo zpracovává návrhy na zm nu státní
energetické koncepce a p edkládá je ke schválení vlád .
§ 4
Územní energetická koncepce
(1) Územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce
a obsahuje cíle a principy ešení energetického hospodá ství na úrovni
kraje, statutárního m sta a hlavního m sta Prahy nebo obce. Vytvá í
podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s pot ebami
hospodá ského
a
spole enského
rozvoje v etn
ochrany životního
prost edí a šetrného nakládání s p írodními zdroji energie. Územní
energetická koncepce je neopomenutelným podkladem pro politiku územního
rozvoje a územn plánovací dokumentaci.
(2) Územní energetickou koncepci jsou povinni p ijmout pro sv j územní
obvod kraj, hlavní m sto Praha a statutární m sto.
(3) Územní energetickou koncepci m že, pokud se nejedná o povinnost
podle odstavce 2, p ijmout pro sv j územní obvod nebo jeho ást obec.
Územní energetická koncepce p ijatá obcí musí být v souladu s územní
energetickou koncepcí p ijatou krajem.
(4) Územní energetická koncepce se zpracovává na období 20 let a v
p ípad pot eby podle odstavce 7 se dopl uje a upravuje.
(5) Územní energetická koncepce obsahuje
a) rozbor trend

vývoje poptávky po energii,

b) rozbor možných zdroj

a zp sob

nakládání s energií,

c) hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných energetických
zdroj
a kombinované výroby elekt iny a tepla, zvlášt se vyhodnotí
vhodnost vytáp ní a chlazení využívajících obnovitelné zdroje energie v
místní infrastruktu e,
d)
hodnocení
odpad ^1b),

využitelnosti

energetického

e)
hodnocení
technicky
a
ekonomicky
hospodárn jšího využití energie,

potenciálu
dosažitelných

f)
ešení energetického hospodá ství území v etn
opat ení uplatnitelných po izovatelem koncepce.

komunálních
úspor

z

zd vodn ní a návrh

(6) K ú asti na vypracování územní energetické koncepce si po izovatel
m že vyžádat sou innost držitel licence na podnikání v energetických
odv tvích^2), dodavatel
tuhých a kapalných paliv a zpracovatel
komunálních odpad ^1b), kte í podnikají na území, pro které se územní
energetická
koncepce zpracovává, jakož i nejv tších spot ebitel
energie. Ti jsou povinni, pokud jsou k tomu po izovatelem vyzváni, pro
vypracování územní energetické koncepce poskytnout bezúplatn v nutném
rozsahu pot ebné podklady a údaje; rozsah a lh ty pro poskytnutí
podklad a údaj stanoví provád cí právní p edpis^2a).
(7) Napl ování územní energetické koncepce vyhodnocuje po izovatel
nejmén
jedenkrát za 4 roky a na základ vyhodnocení m že zpracovávat
návrhy na zm nu.
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(8)
Po izovatel
poskytuje ministerstvu na vyžádání informace o
aktuálním stavu zpracování a vyhodnocení územní energetické koncepce
pro ú ely posouzení souladu se státní energetickou koncepcí.
(9) Vláda na ízením stanoví
koncepce podle odstavce 5.

podrobnosti

obsahu

územní energetické

HLAVA III
STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU
DRUHOTNÝCH ZDROJ ENERGIE

ÚSPOR

ENERGIE

A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH A

§ 5
(1) Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a
druhotných zdroj energie (dále jen "Program") je dokument vyjad ující
cíle v oblasti zvyšování ú innosti užití energie, snižování energetické
náro nosti a využití obnovitelných a druhotných zdroj v souladu se
schválenou
státní
energetickou koncepcí a zásadami udržitelného
rozvoje^3).
(2) Program zpracovává na období jednoho roku ministerstvo v dohod s
Ministerstvem životního prost edí a p edkládá jej ke schválení vlád .
(3)
Ministerstvo
v
dohod
s Ministerstvem životního prost edí
vyhodnocuje
napl ování
Programu jedenkrát ro n
a o výsledcích
informuje vládu. Ministerstvo výsledky hodnocení Programu zohlední v
návrhu Programu na další období.
(4) K uskute n ní
rozpo tu na

Programu

mohou být poskytovány dotace ze státního

a) energeticky úsporná opat ení ke zvyšování ú innosti užití energie a
snižování energetické náro nosti budov v etn rozvoje budov s tém
nulovou spot ebou energie,
b) rozvoj využívání kombinované výroby elekt iny a tepla,
c) modernizaci výrobních a rozvodných za ízení energie,
d) moderní technologie a materiály pro energeticky úsporná opat ení,
e) rozvoj využívání obnovitelných a druhotných zdroj

energie,

f) rozvoj energetického využití komunálních odpad ^1b),
g) osv tu, výchovu, vzd lávání a poradenství v oblasti nakládání s
energií, využívání a p ínos obnovitelných a druhotných zdroj energie,
h) v du, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s energií, energetických
úspor a využití obnovitelných a druhotných zdroj energie,
i) zpracování územní energetické koncepce a nástroj
j)
zavád ní
pr kazu
energetické
náro nosti
energetických audit a energetických posudk ,

na její realizaci,
budov

a

provád ní

k) pobídky malým, st edním a velmi malým podnik m vyráb jícím výrobky
spojené se spot ebou energie k zavád ní nových postup vedoucích ke
spln ní požadavk na ekodesign,
l) rozvoj energeticky úsporných budov.
(5) Program je uve ej ován v Obchodním v stníku a ministerstvo jej
uve ej uje zp sobem umož ujícím dálkový p ístup.
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stanoví

pravidla

pro

poskytování dotací podle

HLAVA IV
N KTERÁ OPAT ENÍ PRO ZVYŠOVÁNÍ HOSPODÁRNOSTI UŽITÍ ENERGIE
§ 6
Ú innost užití energie zdroj

a rozvod

energie

(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elekt iny nebo tepelné energie^2)
je povinen u nov
z izovaných výroben a výroben, u nichž se provádí
zm na dokon ené stavby^4), zajistit alespo minimální ú innost užití
energie výroben elekt iny nebo tepelné energie stanovenou provád cím
právním p edpisem.
(2) Stavebník nebo vlastník za ízení na distribuci tepelné energie a
vnit ní distribuci tepelné energie a chladu^2) je povinen u nov
z izovaných za ízení a u za ízení, u nichž se provádí zm na dokon ené
stavby^4) na distribuci tepelné energie a vnit ní distribuci tepelné
energie a chladu, zajistit ú innost užití rozvod energie a vybavení
vn jších rozvod a vnit ních rozvod tepelné energie a chladu v rozsahu
stanoveném provád cím právním p edpisem.
(3) Dodavatel kotl
a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a
solárních tepelných systém , m lkých geotermálních systém a tepelných
erpadel (dále jen "vybraná za ízení vyráb jící energii z obnovitelných
zdroj ") je povinen uvést pravdivé, nezkreslené a úplné informace o
p edpokládaných
p ínosech
a ro ních provozních nákladech t chto
za ízení a jejich energetickou ú innost v technické dokumentaci nebo
návodu na použití.
§ 6a
Kontrola provozovaných kotl
systém

a rozvod

tepelné energie a klimatiza ních

(1) U provozovaných kotl se jmenovitým výkonem nad 20 kW a p íslušných
rozvod
tepelné energie je jejich vlastník nebo spole enství vlastník
jednotek^5) povinen
a) zajistit pravidelnou kontrolu t chto kotl a p íslušných rozvod
tepelné
energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
provozovaných kotl a p íslušných rozvod tepelné energie,
b) p edložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kotl a
p íslušných
rozvod
tepelné
energie
ministerstvu
nebo Státní
energetické inspekci,
c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3
písm. d) a p edložit ministerstvu kopii oprávn ní osoby pro vykonávání
této innosti podle právního p edpisu jiného lenského státu Unie.
(2) U provozovaných klimatiza ních systém
se jmenovitým chladicím
výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo spole enství vlastník
jednotek povinen
a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatiza ního systému, jejímž
výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatiza ního systému,
b) p edložit na vyžádání zprávy o kontrole klimatiza ního systému
ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,
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c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3
písm. d) a p edložit ministerstvu kopii oprávn ní osoby pro vykonávání
této innosti podle právního p edpisu jiného lenského státu Unie.
(3)
P i
kontrole
klimatiza ních systém

provozovaných
kotl ,
tepelných
musejí být spln ny tyto podmínky

rozvod

a

a) kontrolu provozovaných kotl a p íslušných rozvod tepelné energie,
které nejsou p edm tem licence na výrobu tepelné energie a licence na
rozvod tepelné energie podle zvláštního právního p edpisu^2) m že
provád t pouze p íslušný energetický specialista podle § 10 odst. 1
písm. c) nebo osoba podle písmene d),
b) kontrolu provozovaných kotl a p íslušných rozvod tepelné energie,
které jsou p edm tem licence na výrobu tepelné energie a licence na
rozvod tepelné energie podle zvláštního právního p edpisu^2), provádí
držitel této licence na výrobu tepla a držitel licence na rozvod tepla,
c) kontrolu klimatiza ních systém
m že provád t pouze p íslušný
energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. d) nebo osoba podle
písmene d),
d) kontroly provozovaných kotl a rozvod tepelné energie a kontroly
klimatiza ních systém v etn zpracování p íslušné zprávy m že provést
a zpracovat také osoba usazena v jiném lenském stát Unie, pokud je
oprávn na k výkonu uvedené
innosti podle právních p edpis jiného
lenského
státu
Unie;
ministerstvo je uznávacím orgánem podle
zvláštního právního p edpisu^5a),
e) zprávy o kontrolách provozovaných kotl
a p íslušných rozvod
tepelné energie podle odstavce 1 a klimatiza ních systém
podle
odstavce 2 musejí být zpracovány objektivn , nestrann , pravdiv a
úpln .
(4) Povinnost podle odstavc
1 a 2 se nevztahuje na kotle a vnit ní
rozvody tepelné energie a klimatiza ní systémy umíst né v rodinných
domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou p ípad , kdy
jsou provozovány výhradn
pro podnikatelskou
innost. Na kotle a
vnit ní rozvody tepelné energie a klimatiza ní systémy umíst né v
rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci se poskytuje
poradenství podle § 5 odst. 4 písm. g).
(5) Rozsah, etnost a zp sob provád ní kontroly, vzor a obsah zprávy o
kontrolách provozovaných kotl a rozvod tepelné energie a kontrolách
klimatiza ních systém stanoví provád cí právní p edpis.
§ 7
Snižování energetické náro nosti budov
(1) V p ípad výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky
na energetickou náro nost budovy podle provád cího právního p edpisu a
p i podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit
a) kladným závazným stanoviskem dot eného orgánu podle § 13 spln ní
požadavk
na energetickou náro nost budovy na nákladov optimální
úrovni od 1. ledna 2013,
b) kladným závazným stanoviskem dot eného orgánu podle § 13 spln ní
požadavk
na energetickou náro nost budovy s tém
nulovou spot ebou
energie, a to v p ípad budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude
orgán ve ejné moci nebo subjekt z ízený orgánem ve ejné moci (dále jen
"orgán ve ejné moci") a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude
1. v tší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016,
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2. v tší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,
3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018,
c) kladným závazným stanoviskem dot eného orgánu podle § 13 spln ní
požadavk
na energetickou náro nost budovy s tém
nulovou spot ebou
energie, a to v p ípad budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou
v tší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v p ípad budovy s celkovou
energeticky vztažnou plochou v tší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v
p ípad budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2
od 1. ledna 2020,
d)
pr kazem
energetické
náro nosti budovy posouzení technické,
ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systém dodávek
energie.
(2) V p ípad
v tší zm ny dokon ené budovy jsou stavebník, vlastník
budovy nebo spole enství vlastník jednotek povinni plnit požadavky na
energetickou náro nost budovy podle provád cího právního p edpisu a
stavebník je povinen p i podání žádosti o stavební povolení nebo
ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo spole enství vlastník
jednotek jsou povinni p ed zahájením v tší zm ny dokon ené budovy, v
p ípad , kdy tato zm na nepodléhá stavebnímu povolení i ohlášení,
doložit pr kazem energetické náro nosti budovy
a) spln ní požadavk
na energetickou náro nost budovy na nákladov
optimální úrovni pro budovu nebo pro m n né stavební prvky obálky
budovy a m n né technické systémy podle provád cího právního p edpisu,
b)
posouzení
alternativních
p edpisu,

technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
systém
dodávek energie podle provád cího právního

c) stanovení doporu ených opat ení pro snížení energetické náro nosti
budovy podle provád cího právního p edpisu.
(3) V p ípad
jiné než v tší zm ny dokon ené budovy nebo v tší zm ny
dokon ené
budovy,
p i které se dokládají požadavky na snížení
energetické náro nosti pro m n né stavební prvky obálky budovy nebo
technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení pr kazu
energetické
náro nosti
této
budovy, jsou vlastník budovy nebo
spole enství vlastník jednotek povinni plnit požadavky na energetickou
náro nost budovy podle provád cího právního p edpisu a pro stavbu
splnit požadavky na energetickou náro nost pro m n né stavební prvky
obálky budovy nebo m n né technické systémy podle provád cího právního
p edpisu; to doloží kopií doklad , které se vztahují k m n ným
stavebním prvk m obálky budovy nebo m n ným technickým systém m a které
jsou povinni uchovávat 5 let.
(4) Stavebník, vlastník
jsou dále povinni

budovy

nebo spole enství vlastník

jednotek

a) vybavit vnit ní tepelná za ízení budov p ístroji regulujícími a
registrujícími dodávku tepelné energie kone ným uživatel m v rozsahu
stanoveném provád cím právním p edpisem; kone ný uživatel je povinen
umožnit instalaci, údržbu a kontrolu t chto p ístroj ,
b)
neplatilo
,
c) zajistit p i užívání budov nep ekro ení m rných ukazatel spot eby
tepla pro vytáp ní, chlazení a pro p ípravu teplé vody stanovených
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provád cím právním p edpisem,
d)
ídit se pravidly pro vytáp ní, chlazení
stanovenými provád cím právním p edpisem,

a dodávku teplé vody

e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky
vztažnou plochou v tší než 1 500 m2 za adit do 1. ledna 2015 tyto
budovy
do
Systému monitoringu spot eby energie uve ejn ného na
internetových stránkách ministerstva.
(5) Požadavky na
nemusí být spln ny

energetickou náro nost budovy podle odstavc

1 až 3

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní
památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové
zón ^12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové pé e spln ní
n kterých požadavk
na energetickou náro nost t chto budov výrazn
zm nilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skute nost stavebník,
vlastník budovy nebo spole enství vlastník jednotek doloží závazným
stanoviskem orgánu státní památkové pé e,
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro
náboženské ú ely,
d) u staveb pro rodinnou rekreaci^13),
e)
u pr myslových a výrobních provoz , dílenských provozoven
zem d lských budov se spot ebou energie do 700 GJ za rok,

a

f) p i v tší zm n dokon ené budovy v p ípad , že stavebník, vlastník
budovy
nebo spole enství vlastník
jednotek prokáže energetickým
auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na
životnost budovy a její provozní ú ely.
(6) Pravidla pro vytáp ní, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují
na dodávky uskute ované
a) v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci,
b) pro nebytové prostory za podmínky nep ekro ení limit
provád cím
právním
p edpisem
a
neohrožení
zdraví
nep ekro ení limit se prokazuje energetickým posudkem,

stanovených
a majetku;

c) pro byty ve vlastnictví spole enství vlastník jednotek, pokud
spole enství
vlastník
jednotek
vyjád í souhlas^5) s odlišnými
pravidly,
za podmínky nep ekro ení limit
stanovených provád cím
právním p edpisem a neohrožení zdraví a majetku; nep ekro ení limit se
prokazuje energetickým posudkem.
(7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné
domy a stavby pro rodinnou rekreaci.
(8)
Provád cí právní p edpis stanoví nákladov
optimální úrove
požadavk na energetickou náro nost budovy pro nové budovy, v tší zm ny
dokon ených budov, pro jiné než v tší zm ny dokon ených budov, pro
budovy s tém
nulovou spot ebou energie, dále stanoví metodu výpo tu
energetické náro nosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a
ekologické proveditelnosti alternativních systém
dodávek energie a
vzor stanovení doporu ených opat ení pro snížení energetické náro nosti
budovy.
(9) Rozsah vybavení vnit ních tepelných
regulujícími
a
registrujícími
dodávku

za ízení budov p ístroji
tepelné energie kone ným
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uživatel m, m rné ukazatele tepla pro vytáp ní, chlazení a p ípravu
teplé vody a pravidla pro vytáp ní, chlazení a dodávku teplé vody
stanoví provád cí právní p edpis.
§ 7a
Pr kaz energetické náro nosti
(1) Stavebník, vlastník budovy nebo spole enství vlastník
povinen
a)
zajistit zpracování
"pr kaz")
p i
výstavb
dokon ených budov,

jednotek je

pr kazu energetické náro nosti (dále jen
nových budov nebo p i v tších zm nách

b) zajistit zpracování pr kazu u budovy užívané orgánem ve ejné moci od
1.
ervence 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou v tší než 500
m2 a od 1. ervence 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou v tší
než 250 m2,
c)
zajistit
zpracování
administrativní budovy

pr kazu

pro

užívané

bytové

domy

nebo

1. s celkovou
ledna 2015,

energeticky

vztažnou plochou v tší než 1 500 m2 do 1.

2. s celkovou
ledna 2017,

energeticky

vztažnou plochou v tší než 1 000 m2 do 1.

3. s celkovou
ledna 2019,

energeticky

vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1.

d) oznámit ministerstvu zpracování pr kazu osobou podle odstavce 4
písm. a) bodu 2 a p edložit ministerstvu kopii oprávn ní osoby pro
vykonávání této innosti podle právního p edpisu jiného lenského státu
Unie,
e) u budovy užívané orgánem ve ejné moci v p ípad , že pro ni nastala
povinnost zajistit zpracování pr kazu podle odstavce 1 písm. a) až c),
umístit pr kaz v budov podle provád cího právního p edpisu,
f) p edkládat na vyžádání pr kazy ministerstvu nebo Státní energetické
inspekci.
(2) Vlastník budovy nebo spole enství vlastník

jednotek jsou povinni

a) zajistit zpracování pr kazu
1. p i prodeji budovy nebo ucelené

ásti budovy,

2. p i pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 p i pronájmu ucelené
b) p edložit pr kaz nebo jeho ov

ásti budovy,

enou kopii

1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené ásti budovy p ed uzav ením
smluv týkajících se koup budovy nebo ucelené ásti budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené ásti budovy p ed uzav ením
smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené ásti budovy,
c) p edat pr kaz nebo jeho ov
1.

kupujícímu

enou kopii

budovy nebo ucelené

ásti budovy nejpozd ji p i podpisu
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kupní smlouvy,
2. nájemci budovy
nájemní smlouvy,

nebo

ucelené

ásti budovy nejpozd ji p i podpisu

d) zajistit uvedení ukazatel
energetické náro nosti
pr kazu v informa ních a reklamních materiálech p i
1. prodeji budovy nebo ucelené

uvedených

v

ásti budovy,

2. pronájmu budovy nebo ucelené

ásti budovy.

(3) Vlastník jednotky^5) je povinen
a) p edložit pr kaz nebo jeho ov

enou kopii

1. možnému kupujícímu jednotky p ed uzav ením smluv týkajících se koup
jednotky,
2. od 1. ledna 2016 možnému
týkajících se nájmu jednotky,
b) p edat pr kaz nebo jeho ov

nájemci jednotky p ed uzav ením smluv

enou kopii

1. kupujícímu jednotky nejpozd ji p i podpisu kupní smlouvy,
2. od 1.
smlouvy,

ledna

2016 nájemci jednotky nejpozd ji p i podpisu nájemní

c) zajistit uvedení ukazatel
energetické náro nosti
pr kazu v informa ních a reklamních materiálech p i

uvedených

v

1. prodeji jednotky,
2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.
(4) Pr kaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení
v tší zm ny dokon ené budovy, pro kterou byl zpracován, a musí
a) být zpracován pouze
1. p íslušným
nebo

energetickým

specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b),

2. osobou usazenou v jiném lenském stát Unie, pokud je oprávn na k
výkonu uvedené innosti podle právních p edpis jiného lenského státu
Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního
p edpisu^5a),
b) být sou ástí dokumentace^14) p i prokazování dodržení technických
požadavk na stavby^15),
c) pro p ípady uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm.
a) a b) obsahovat energetický posudek,
d) být zpracován objektivn , pravdiv

a úpln .

(5) Povinnosti podle odstavc 1 až 3 se nevztahují na p ípady uvedené v
§ 7 odst. 5 písm. a), c), d) a e).
(6) Vzor a obsah pr kazu, zp sob jeho zpracování a umíst ní pr kazu v
budov stanoví provád cí právní p edpis.
(7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání p edán pr kaz
podle odstavce 1 nebo 2, m že jej nahradit vyú továním dodávek
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elekt iny, plynu a tepelné energie pro p íslušnou jednotku za uplynulé
3 roky; v tom p ípad pro n j neplatí povinnost podle odstavce 3 písm.
c).
(8) Pr kaz zpracovaný pro
této budovy v etn jednotky.

budovu je také pr kazem pro ucelenou

ást

§ 8
Energetické štítky
(1) Výrobky spojené se spot ebou energie, na které se vztahují
požadavky ozna ování energetickými štítky, dodání informa ních list a
zpracování technické dokumentace, stanoví p ímo použitelný p edpis
Evropské unie nebo provád cí právní p edpis; a seznam t chto výrobk je
uveden v provád cím právním p edpise.
(2) Dodavatel je povinen
a) dodávat tišt ný energetický štítek a informa ní list v eském
jazyce,
který
spl uje
požadavky
stanovené
provád cím právním
p edpisem^10),
b)
uchovávat technickou dokumentaci podle odstavce 3 pro ú ely
kontroly, a to nejmén po dobu 5 let od vyrobení posledního dot eného
výrobku spojeného se spot ebou energie,
c)
p edložit na vyžádání Státní energetické inspekci technickou
dokumentaci podle odstavce 3 a všechny doklady prokazující správnost
informací uvedených na energetickém štítku, v informa ním listu a v
technické dokumentaci,
d) p edložit na vyžádání Státní energetické inspekci nebo Evropské
komisi elektronickou verzi technické dokumentace, a to do 10 pracovních
dn
po obdržení žádosti Státní energetické inspekce nebo Evropské
komise,
e) poskytovat na požádání obchodník m okamžit a bezúplatn pot ebné
energetické štítky a informa ní listy výrobk spojených se spot ebou
energie,
f) zahrnovat informa ní list výrobku spojeného se spot ebou energie do
všech
informa ních a reklamních materiál
týkajících se výrobku
spojeného se spot ebou energie,
g) uvést na energetických štítcích a v informa ních listech správné
informace založené na metodách a postupech m ení podle provád cího
právního p edpisu^10).
(3) Technická dokumentace musí obsahovat
a) obecný popis výrobku spojeného se spot ebou energie,
b) provedené
p edpis,

konstruk ní

výpo ty,

stanoví-li

tak

provád cí právní

c) protokoly o zkouškách, pokud jsou k dispozici, v etn protokol o
t ch zkouškách, které byly provedeny p íslušnými notifikovanými osobami
podle jiných právních p edpis ^11),
d) výpo ty nebo odvození informací uvedených v písmenech a) až c) v
p ípad , že tyto informace byly získány formou zkoušek u podobných typ
výrobk
spojených se spot ebou energie umož ující ov ení p esnosti
uvedených informací v etn seznamu všech dalších podobných typ výrobk
spojených se spot ebou energie, u nichž byly informace získány stejným
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zp sobem, stanoví-li tak provád cí právní p edpis.
(4) Obchodník je povinen
a)
ádn
viditelným a
itelným zp sobem vystavit na nebo u výrobku
spojeného
se
spot ebou energie energetický štítek a poskytnout
informa ní list v eském jazyce v informa ních a reklamních materiálech
týkajících se výrobku spojeného se spot ebou energie, které jsou k
výrobk m spojeným se spot ebou energie p iloženy, když jsou prodávány
kone ným uživatel m,
b) opat it výrobek spojený se spot ebou energie p íslušným energetickým
štítkem na míst stanoveném v provád cím právním p edpise^10), a to v
eském jazyce, kdykoli je výrobek spojený se spot ebou energie, na
n hož se vztahuje provád cí právní p edpis^10), nabízen nebo p edvád n,
c) postupovat v p ípad , že jsou výrobky nabízeny k prodeji, k pronájmu
nebo ke koupi na splátky prost ednictvím zásilkového prodeje, katalogu,
internetu, telemarketingu nebo jakýmikoli jinými zp soby, p i nichž
nelze p edpokládat, že potenciální kone ný uživatel uvidí vystavený
výrobek spojený se spot ebou energie, tak, aby byly kone nému uživateli
informace
uvedené na energetickém štítku a v informa ním listu
zp ístupn ny podle provád cího právního p edpisu^10).
(5) Dodavatel a obchodník jsou dále povinni uvád t odkaz na t ídu
energetické ú innosti výrobku spojeného se spot ebou energie v
a) informa ních a reklamních materiálech popisujících spot ebu energie
nebo cenu výrobku spojeného se spot ebou energie,
b) informa ních a reklamních technických materiálech popisujících
konkrétní technické parametry výrobku spojeného se spot ebou energie
uve ej ovaných v písemné nebo elektronické form .
(6) Požadavky na energetické štítky, informa ní listy a technickou
dokumentaci podle tohoto zákona se nevztahují na použité výrobky
spojené se spot ebou energie, jakékoli dopravní prost edky pro p epravu
osob, zví at nebo v cí a na štítek s údaji o výkonu nebo jeho
ekvivalent p ipojený k výrobku spojenému se spot ebou energie z
bezpe nostních d vod .
(7) Náležitosti ozna ování výrobk
spojených se spot ebou energie
energetickými
štítky,
provedení a obsah energetických štítk
a
informa ních list , metody a postupy m ení, ur ení t ídy energetické
ú innosti a podrobnosti obsahu technické dokumentace stanoví provád cí
právní p edpis^10).
§ 8a
Ekodesign
(1) Výrobky spojené se spot ebou energie, na které se vztahují
požadavky na ekodesign, ozna ování CE a ES prohlášení o shod , stanoví
p ímo použitelný p edpis Evropské unie a seznam t chto výrobk je
uveden v provád cím právním p edpise.
(2) Výrobce nebo jeho zplnomocn ný zástupce je povinen
a) uvád t na trh nebo do provozu výrobky spojené se spot ebou energie,
pouze pokud spl ují požadavky na ekodesign, po posouzení shody, po
ozna ení CE a po vydání ES prohlášení o shod , a to podle provád cího
právního p edpisu,
b) nep ipojovat k výrobku spojenému se spot ebou energie jakékoli jiné
ozna ení, které by mohlo uvád t uživatele v omyl nebo vést k zám n ,
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pokud jde o význam a tvar ozna ení CE,
c) vyhotovovat dokumenty týkající se posouzení shody a ES prohlášení o
shod v eském jazyce.
(3) Výrobce nebo jeho zplnomocn ný zástupce je po uvedení výrobku
spojeného se spot ebou energie na trh nebo do provozu dále povinen
a) uchovávat p íslušné dokumenty týkající se provedeného posouzení
shody a vydaných ES prohlášení o shod po dobu 10 let od vyrobení
posledního uvedeného výrobku spojeného se spot ebou energie,
b) poskytovat Státní energetické inspekci veškeré pot ebné informace
uvedené v tomto zákon a v provád cím právním p edpise vztahující se k
ov ení ozna ení CE, k posouzení a p edpokladu shody a k ES prohlášení
o shod , a to do 10 dn
po obdržení žádosti Státní energetické
inspekce,
c) poskytovat Státní energetické inspekci vzorky výrobk spojených se
spot ebou energie k ov ení ozna ení CE, k posouzení a p edpokladu
shody a k ES prohlášení o shod ,
d) v p ípad , že uvádí na trh nebo do provozu sou ásti a podsestavy,
poskytnout výrobci výrobku spojeného se spot ebou energie, na n jž se
vztahuje toto ustanovení, údaje o materiálovém složení a spot eb
energie, materiál
nebo zdroj t chto sou ástí nebo podsestav, pokud
tak stanoví provád cí právní p edpis,
e) poskytnout kone ným uživatel m výrobk
spojených se spot ebou
energie nezbytné informace o tom, jak mohou p isp t k udržitelnému
užívání výrobku spojeného se spot ebou energie a ekologický profil
výrobku spojeného se spot ebou energie a výhody ekodesignu podle
provád cího právního p edpisu.
(4)
Není-li výrobce usazen v Unii a neexistuje-li zplnomocn ný
zástupce, je povinnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 povinen zajistit
dovozce. Neexistuje-li dovozce, považuje se za osobu povinnou podle
tohoto ustanovení osoba, která uvádí na trh nebo do provozu výrobky
spojené se spot ebou energie stanovené v odstavci 1.
(5) Požadavky na ozna ování CE a na ES prohlášení o shod se nevztahují
na dopravní prost edky pro p epravu osob, zví at nebo v cí a na výrobky
spojené se spot ebou energie vystavené na veletrzích, výstavách nebo
p edvád cích akcích, pokud jsou opat eny oznámením, že nesm jí být
uvád ny na trh nebo do provozu na území Unie, dokud nesplní požadavky
stanovené tímto zákonem a provád cím právním p edpisem.
(6) Požadavky na ekodesign, náležitosti ozna ování CE, obsah ES
prohlášení o shod , postupy posuzování a p edpoklad shody, postupy
ov ování požadavk
na ekodesign a poskytování informací o výrobku a
jeho užívání stanoví provád cí právní p edpis.
§ 9
Energetický audit
(1) Stavebník, spole enství vlastník
jednotek nebo vlastník budovy
nebo energetického hospodá ství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo
energetické hospodá ství energetický audit v p ípad , že
a) budova nebo energetické hospodá ství mají celkovou pr m rnou ro ní
spot ebu energie za poslední dva kalendá ní roky vyšší, než je hodnota
spot eby energie stanovená provád cím právním p edpisem,
b)

u

v tší

zm ny

dokon ené

budovy

nejsou

spln ny

požadavky

na
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energetickou náro nost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f).
(2) Energetický audit platí do provedení v tší zm ny dokon ené budovy
nebo energetického hospodá ství, pro které byl zpracován, a musí
a) být zpracován pouze
1. p íslušným
nebo

energetickým

specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a),

2. osobou usazenou v jiném lenském stát Unie, pokud je oprávn na k
výkonu uvedené innosti podle právních p edpis jiného lenského státu
Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního
p edpisu^5a),
b) být zpracován objektivn , pravdiv

a úpln .

(3) Další povinnosti stavebníka, spole enství vlastník jednotek nebo
vlastníka budovy nebo energetického hospodá ství v p ípad , že pro n
nastala povinnost zpracovat audit podle odstavce 1, jsou
a) p edložit na vyžádání
energetické inspekci,

energetický audit ministerstvu nebo Státní

b) splnit opat ení nebo
ást opat ení vyplývající z energetického
auditu ve lh t
stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce v
p ípad , že se jedná o organiza ní složky státu, kraj a obcí a
p ísp vkové organizace,
c) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou podle
odstavce 2 písm. a) bodu 2 a p edložit ministerstvu kopii oprávn ní
osoby pro vykonávání této
innosti podle právního p edpisu jiného
lenského státu Unie.
(4) Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na
a) stávající energetické hospodá ství v p ípad , že za ízení na výrobu
elekt iny a tepelné energie, na p enos elekt iny a distribuci elekt iny
a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavk m na ú innost užití
energie podle provád cího právního p edpisu,
b) dokon ené budovy, jejichž m rná spot eba tepla p i vytáp ní odpovídá
požadavk m stanoveným provád cím právním p edpisem.
(5) Obsah a zp sob zpracování
stanoví provád cí právní p edpis.

energetického

auditu

a jeho rozsah

§ 9a
Energetický posudek
(1) Stavebník, spole enství vlastník
jednotek nebo vlastník budovy
nebo energetického hospodá ství zajistí energetický posudek pro
a)
posouzení
technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
alternativních systém
dodávek energie p i výstavb nových budov nebo
p i v tší zm n
dokon ené budovy se zdrojem energie s instalovaným
výkonem vyšším než 200 kW; energetický posudek je sou ástí pr kazu
podle § 7a odst. 4 písm. c),
b) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elekt iny u energetického
hospodá ství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je
p edložena dokumentace stavby podle zvláštního právního p edpisu^4),
^14) pro budování nového zdroje energie nebo pro zm nu dokon ených
staveb u zdroj energie již vybudovaných,
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c) posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického
hospodá ství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je
p edložena dokumentace stavby podle zvláštního právního p edpisu^4),
^14) pro budování nového zdroje energie nebo pro zm nu dokon ených
staveb u zdroj energie již vybudovaných; u energetického hospodá ství,
které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový
elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motor se tato povinnost
vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW,
d)
posouzení
proveditelnosti
projekt
týkajících se snižování
energetické náro nosti budov, zvyšování ú innosti energie, snižování
emisí ze spalovacích zdroj zne išt ní nebo využití obnovitelných nebo
druhotných
zdroj
nebo
kombinované
výroby
elekt iny a tepla
financovaných z program
podpory ze státních, evropských finan ních
prost edk nebo finan ních prost edk pocházejících z prodeje povolenek
na emise skleníkových plyn ,
e) vyhodnocení pln ní parametr
podle písmene d).

projekt

realizovaných v rámci program

(2) Stavebník, spole enství vlastník
jednotek nebo vlastník budovy
nebo energetického hospodá ství m že na základ vlastního rozhodnutí
zajistit energetický posudek také pro
a)
posouzení
technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
alternativních systém
dodávek energie p i výstavb nových budov nebo
p i v tší zm n
dokon ené budovy se zdrojem energie s instalovaným
výkonem nižším než 200 kW; v p ípad , že je energetický posudek
zpracován, je sou ástí pr kazu,
b) doporu ená opat ení pro snížení energetické náro nosti budovy p i
v tší zm n
dokon ené budovy; v p ípad , že je energetický posudek
zpracován, je sou ástí pr kazu,
c) podklad pro ve ejné zakázky v oblasti zvyšování ú innosti energie,
snižování
emisí
ze
spalovacích zdroj
zne išt ní nebo využití
obnovitelných nebo druhotných zdroj nebo kombinované výroby elekt iny
a tepla,
d) vyhodnocení provedených opat ení navržených v energetickém auditu,
e) posouzení dosahování limit
p i jiných pravidlech pro vytáp ní,
chlazení a dodávku teplé vody podle § 7 odst. 6 písm. b) a c).
(3) Energetický posudek musí
a) být zpracován pouze
1. p íslušným
nebo

energetickým

specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a),

2. osobou usazenou v jiném lenském stát Unie, pokud je oprávn na k
výkonu uvedené innosti podle právních p edpis jiného lenského státu
Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního
p edpisu^5a),
b) být zpracován objektivn , pravdiv

a úpln .

(4) Další povinnosti stavebníka, spole enství vlastník
vlastníka budovy nebo energetického hospodá ství jsou

jednotek nebo

a) oznámit ministerstvu zpracování energetického posudku osobou podle
odstavce 3 písm. a) bodu 2 a p edložit ministerstvu kopii oprávn ní
osoby pro vykonávání této
innosti podle právního p edpisu jiného
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lenského státu Unie,
b) na vyžádání p edložit energetický posudek ministerstvu nebo Státní
energetické inspekci.
(5)
Obsah energetického posudku, zp sob zpracování
posudku a jeho rozsah stanoví provád cí právní p edpis.

energetického

§ 10
Energetický specialista
(1) Energetickým specialistou je
oprávn ní ud leného ministerstvem k

fyzická

osoba, která je držitelem

a) zpracování energetického auditu a energetického posudku,
b) zpracování pr kazu,
c) provád ní
nebo

kontroly

provozovaných kotl

a rozvod

tepelné energie,

d) provád ní kontroly klimatiza ních systém .
(2) Podmínky pro ud lení oprávn ní podle odstavce 1 jsou
a) složení odborné
zkoušky podle § 10a,

zkoušky, které se prokazuje protokolem o výsledku

b) zp sobilost k právním úkon m^6g),
c) bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce 3,
d) odborná zp sobilost, která se prokazuje podle odstavce 4.
(3) Za bezúhonnou se pro ú ely tohoto zákona nepovažuje osoba, která
byla
pravomocn
odsouzena
pro trestný
in spáchaný úmysln
v
souvislosti s p edm tem innosti energetického specialisty, pokud se na
ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje výpisem
z evidence Rejst íku trest . Ministerstvo si za ú elem prokázání
bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního p edpisu^7)
zp sobem umož ujícím dálkový p ístup výpis z evidence Rejst íku trest .
Fyzická osoba, která není státním ob anem eské republiky, dokládá
bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejst íku trest vydaným státem,
jehož je fyzická osoba ob anem, jakož i doklady vydanými státy, ve
kterých se déle než 3 m síce nep etržit zdržovala v p edcházejících 3
letech.
Nevydávají-li
tyto státy výpis z evidence trest
nebo
rovnocenný
doklad,
p edloží
fyzická osoba
estné prohlášení o
bezúhonnosti u in né p ed notá em nebo orgánem lenského státu, jehož
je ob anem, nebo p ed notá em nebo orgánem lenského státu posledního
pobytu. Tyto doklady nesmí být starší 3 m síc .
(4) Za odbornou zp sobilost se pro ú ely tohoto zákona považuje
vysokoškolské vzd lání získané studiem v bakalá ských, magisterských
nebo doktorských studijních programech v oblasti technických v d a
jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo
st ední vzd lání s maturitní zkouškou v oblastech vzd lání technického
sm ru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 rok praxe v oboru nebo
vyšší odborné vzd lání v oblastech technického sm ru v oboru energetiky
nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.
(5) Žádost o ud lení oprávn ní obsahuje krom náležitostí stanovených
správním ádem kopie doklad prokazujících odbornou zp sobilost.
(6) Energetický specialista je povinen
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a) p edat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné
energie a zprávu o kontrole klimatiza ního systému, pr kaz, energetický
audit a energetický posudek vlastníkovi budovy, spole enství vlastník
jednotek nebo nájemci budovy,
b) zachovat ml enlivost o všech skute nostech týkajících se fyzické
nebo právnické osoby, o kterých se dozv d l v souvislosti s provád ním
inností podle § 6a, 7a, 9 a 9a; získané skute nosti nesmí použít ke
svému prosp chu nebo k prosp chu nebo újm
t etí osoby; zprostit
energetického
specialistu
ml enlivosti
m že pouze fyzická nebo
právnická osoba, která zadala energetickému specialistovi provedení
inností podle § 6a, 7a, 9 a 9a, ministerstvo v p ípad § 10b, nebo
stanoví-li tak zvláštní právní p edpis,
c) opat it energetický audit, energetický posudek, pr kaz nebo zprávu o
kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie nebo zprávu o
kontrole klimatiza ního systému vlastnoru ním podpisem, svým jménem a
íslem oprávn ní ud leným ministerstvem a datem zpracování; eviden ní
íslo energetického specialisty nesmí být používáno na jiných než na
výše uvedených dokumentech,
d)
pr b žn
vést v elektronické podob
evidenci o provedených
innostech vztahujících se k § 6a, 7a, 9 a 9a a na vyžádání p edat
údaje z této evidence v elektronické podob ministerstvu; vzor evidence
o provedených innostech stanoví provád cí právní p edpis,
e) p edkládat na vyžádání ministerstvu nebo Státní energetické inspekci
dokumenty a informace vztahující se k innostem podle § 6a, 7a, 9 a 9a
a zpracovaným zprávám o kontrolách provozovaných kotl
a rozvod
tepelné energie, k zpracovaným kontrolám klimatiza ních systém , k
zpracovaným
pr kaz m
a
k
zpracovaným
energetickým audit m a
energetickým posudk m,
f) v p ípad , že se jedná o energetického specialistu oprávn ného
zpracovávat energetický audit a energetický posudek, být pojišt n pro
p ípad odpov dnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s
výkonem jeho
innosti, a to tak, aby rozsah pojistného pln ní byl
úm rný možným škodám, které lze reáln p edpokládat; pojišt ní musí
trvat po celou dobu výkonu innosti,
g) neprovád t

innost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud

1. je statutárním orgánem nebo lenem statutárního orgánu nebo je v
pracovním nebo obdobném vztahu nebo má majetkovou ú ast v právnické
osob
nebo fyzické osob , která je vlastníkem nebo provozovatelem
kotl , rozvod
tepelné energie, klimatiza ních systém , budovy nebo
její
ásti nebo energetického hospodá ství, které jsou p edm tem
kontroly nebo na které zpracovává energetický audit, energetický
posudek nebo pr kaz, nebo
2. je osobou blízkou^6g) k osobám podle bodu 1,
h) absolvovat p ezkušování podle § 10a,
i) na vyžádání ministerstva doložit v ú edn ov ené kopii dokumenty
prokazující spln ní podmínek podle odstavce 2 písm. d),
j) zpracovávat p íslušné dokumenty v souladu s ustanovením § 6a odst. 3
a 5, § 7a odst. 4 a 6, § 9 odst. 2 a 5 a § 9a odst. 3 a 5.
(7) Energetický specialista je dále povinen absolvovat pravidelné
pr b žné
aktualiza ní odborné vzd lávání podle § 10a (dále jen
"pr b žné vzd lávání"); sou ástí této povinnosti je podání žádosti o
absolvování pr b žného vzd lávání ministerstvu nejpozd ji 3 m síce p ed
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uplynutím
3
let od termínu ud lení oprávn ní
absolvování posledního pr b žného vzd lávání.

nebo

od

termínu

(8) Žádost o pr b žné vzd lávání obsahuje údaje podle § 10c odst. 1 a
a) druh oprávn ní podle
vzd lávání vztahovat,

odstavce

1,

ke

kterému

se bude pr b žné

b) kopii dokladu o posledním absolvování pr b žného vzd lávání,
c)
estné prohlášení o tom, že nedošlo ke zm n ve skute nostech
prokazujících odbornou zp sobilost, v opa ném p ípad kopie doklad
prokazujících odbornou zp sobilost.
(9) Vzor žádosti o ud lení oprávn ní, vzor žádosti o absolvování
pr b žného vzd lávání a náležitosti vedení evidence energetického
specialisty o provád ných innostech stanoví provád cí právní p edpis.
§ 10a
Odborná zkouška,
specialist

pr b žné

vzd lávání

a

p ezkušování

energetických

(1) Odborná zkouška
a) se skládá z ústní a písemné
ásti,
stanoven provád cím právním p edpisem,

jejichž obsah a rozsah je

b) se koná p ed zkušební komisí jmenovanou ministerstvem podle pravidel
stanovených provád cím právním p edpisem,
c) je zakon ena
komise.

protokolem o výsledku zkoušky, který vydává zkušební

(2) Pr b žné vzd lávání
a) upev uje, prohlubuje a aktualizuje odborné znalosti
platných
právních
p edpis
upravujících
hospoda ení
energií,
energetické náro nosti budov a energetického hospodá ství, energetické
ú innosti
výroben
energie
v etn
výroben
energie využívající
obnovitelné zdroje energie a druhotné zdroje energie a kombinovanou
výrobu elekt iny a tepla, v rozsahu a podle pravidel stanovených
provád cím právním p edpisem,
b) po ádá organizace,
ministerstvem,

pop ípad

více

organizací, která je pov

ená

c) je ukon eno písemným odborným testem energetického specialisty z
oblastí uvedených v písmenu a); test se vykonává za ú asti lena
zkušební komise nebo jiné osoby jmenované ministerstvem,
d) je zakon eno protokolem o absolvování pr b žného vzd lávání, který
organizace p edává energetickému specialistovi a v kopii ministerstvu.
(3) Požadavek pr b žného vzd lávání není spln n, pokud se energetický
specialista neú astní pr b žného vzd lávání, má nevyhovující výsledek
písemného testu nebo nepodá žádost o ú ast v pr b žném vzd lávání v
ádném termínu.
(4) P ezkušování
a) se provádí na základ
výzvy
jmenovanou ministerstvem, a to

ministerstva

p ed zkušební komisí

1. pro nespln ní podmínek pr b žného vzd lávání podle odstavce 2, nebo
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2. na návrh Státní energetické inspekce,
b) se provádí na základ podklad pro p ezkušování, kterými jsou zprávy
o kontrolách kotl
a rozvod
tepelné energie, zprávy o kontrolách
klimatiza ních systém , energetické audity, nebo energetické posudky a
pr kazy, které na základ evidence innosti energetického specialisty
ur í ministerstvo,
c) je zakon eno
zkušební komise.

protokolem

o

výsledku

p ezkoušení,

který

vydává

(5) Ministerstvo pov
organizace, jestliže

í organizaci podle odstavce 2 písm. b) na žádost

a) prokáže odbornou
odstavce 2 písm. a),

úrove

pravidel

b) prokáže neexistenci finan ních
ovlivnit výsledky její innosti, a

pro

pr b žné vzd lávání podle

nebo jiných zájm , které by mohly

c) vy íslí cenu odborného kurzu tvo enou náklady a p im

eným ziskem,

a to na dobu 4 let; po skon ení této doby m že ministerstvo na žádost
organizace dobu jejího pov ení prodloužit, a to i opakovan .
(6) Neplní-li pov ená organizace povinnosti stanovené v tomto zákon ,
ministerstvo rozhodne o zrušení pov ení organizace k pr b žnému
vzd lávání.
(7)
Obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah pr b žného
vzd lávání a p ezkušování, pravidla a jednání zkušební komise a
organizace po ádající pr b žné vzd lávání stanoví provád cí právní
p edpis.
§ 10b
Vydání a zrušení oprávn ní a zápis energetického specialisty do seznamu
energetických specialist
(1) Ministerstvo ud lí oprávn ní tomu žadateli, který splní podmínky
pro
ud lení
oprávn ní,
a zapíše jej do seznamu energetických
specialist .
(2) Pokud ministerstvo žádost zamítne, opakovanou žádost o ud lení
oprávn ní m že uchaze podat po uplynutí 1 roku od doru ení rozhodnutí
ministerstva o zamítnutí žádosti. V p ípad , že uchaze v žádosti uvedl
nepravdivé
informace prokazující jeho odbornou zp sobilost, m že
uchaze znovu podat žádost po uplynutí 6 let od podání p vodní žádosti.
(3) Ministerstvo oprávn ní zruší a vyškrtne energetického specialistu
ze
seznamu
energetických specialist
v p ípad , že energetický
specialista již nespl uje podmínky pro ud lení oprávn ní podle § 10
odst. 2 nebo poruší povinnosti podle tohoto zákona. Oprávn ní zaniká
smrtí energetického speciality nebo jeho prohlášením za mrtvého; v tom
p ípad
ministerstvo vyškrtne energetického specialistu ze seznamu
energetických specialist .
(4) Energetický specialista je po doru ení rozhodnutí ministerstva o
zrušení oprávn ní povinen okamžit ukon it innost, pro kterou mu bylo
zrušeno oprávn ní; rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný
ú inek.
§ 10c
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Seznam energetických specialist
(1) Do seznamu energetických
zapisují následující údaje
a)

specialist

vedeného ministerstvem se

íslo oprávn ní,

b) jméno, pop ípad

jména, a p íjmení,

c) datum narození,
d) druh oprávn ní a datum zápisu, pop ípad

datum vyškrtnutí,

e) adresa místa trvalého pobytu,
f) další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa),
g) identifika ní

íslo osoby, pokud bylo p id leno,

h) obchodní firma nebo jméno a p íjmení podnikatele, identifika ní
íslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a kontaktní údaje, pokud
energetický specialista není osobou samostatn výd le n
innou,
i) datum absolvování pr b žného vzd lávání.
(2) Údaje ze seznamu energetických specialist
na internetových stránkách ministerstva.

jsou ve ejn

p ístupné

(3)
Ministerstvo
vnitra nebo Policie
eské republiky poskytuje
ministerstvu pro ú ely správního ízení o ud lení a zrušení oprávn ní
energetických specialist
a) referen ní údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informa ního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informa ního systému cizinc .
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) jméno, pop ípad

jména, p íjmení,

b) datum narození,
c) adresa místa pobytu,
d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údaj
prohlášený za mrtvého nep ežil, a datum nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, pop ípad

jména, p íjmení, rodné p íjmení,

b) datum narození,
c) rodné

íslo,

d) státní ob anství,
e) adresa místa
trvalého pobytu,

trvalého

pobytu,

v etn

p edchozích

adres

místa

f) zbavení nebo omezení zp sobilosti k právním úkon m,
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g) datum úmrtí,
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údaj prohlášený za mrtvého
nep ežil.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, pop ípad

jména, p íjmení, rodné p íjmení,

b) datum narození,
c) rodné

íslo,

d) státní ob anství,
e) druh a adresa místa pobytu, v etn
pobytu,

p edchozích adres místa trvalého

f) zbavení nebo omezení zp sobilosti k právním úkon m,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údaj prohlášený za mrtvého
nep ežil.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referen ní údaje v základním registru
obyvatel,
se využijí z agendového informa ního systému evidence
obyvatel nebo agendového informa ního systému cizinc , pouze pokud jsou
ve tvaru p edcházejícím sou asný stav.
(8) Z poskytovaných údaj
lze v konkrétním p ípad použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke spln ní daného úkolu.
§ 10d
Osoba oprávn ná provád t instalaci
energii z obnovitelných zdroj

vybraných za ízení využívajících

(1)
Osobou
oprávn nou
provád t
instalace
vybraných
za ízení
využívajících energii z obnovitelných zdroj (dále jen "osoba oprávn ná
provést instalaci") je fyzická osoba, která je držitelem oprávn ní
ud leného ministerstvem.
(2) Podmínky pro ud lení oprávn ní podle odstavce 1 jsou
a)
úsp šné absolvování odborného proškolení,
protokolem o absolvování odborného proškolení,

které

se

prokazuje

b) bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce 3,
c) odborná zp sobilost, která se prokazuje podle odstavce 4.
(3) Za bezúhonnou se pro ú ely tohoto zákona nepovažuje osoba, která
byla
pravomocn
odsouzena
pro trestný
in spáchaný úmysln
v
souvislosti s p edm tem
innosti oprávn né osoby, pokud se na ni
nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z
evidence
Rejst íku
trest . Ministerstvo si za ú elem prokázání
bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního p edpisu^7)
zp sobem umož ujícím dálkový p ístup výpis z evidence Rejst íku trest .
Fyzická osoba, která není státním ob anem eské republiky, dokládá
bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejst íku trest vydaným státem,
jehož je fyzická osoba ob anem, jakož i doklady vydanými státy, ve
kterých se déle než 3 m síce nep etržit zdržovala v p edcházejících 3
letech.
Nevydávají-li
tyto státy výpis z evidence trest
nebo
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rovnocenný
doklad,
p edloží
fyzická osoba
estné prohlášení o
bezúhonnosti u in né p ed notá em nebo orgánem lenského státu, jehož
je ob anem, nebo p ed notá em nebo orgánem lenského státu posledního
pobytu. Tyto doklady nesmí být starší 3 m síc .
(4) Za odbornou zp sobilost se pro ú ely tohoto
kvalifikace podle zvláštního právního p edpisu^16).

zákona považuje

(5) Žádost o ud lení oprávn ní obsahuje krom náležitostí stanovených
správním ádem kopie doklad prokazujících odbornou zp sobilost.
(6) Osoba oprávn ná provést instalaci je povinna
a) zachovat ml enlivost o všech skute nostech týkajících se fyzické
nebo právnické osoby, o kterých se dozv d la v souvislosti s provád ním
innosti podle § 7 odst. 4 písm. b); získané skute nosti nesmí použít
ke svému prosp chu nebo k prosp chu nebo újm t etí osoby; zprostit
oprávn nou osobu ml enlivosti m že pouze fyzická nebo právnická osoba,
která zadala oprávn né osob provedení innosti podle § 7 odst. 4 písm.
b) nebo, stanoví-li tak zvláštní právní p edpis,
b)
p edat kopii oprávn ní stavebníkovi, vlastníkovi budovy nebo
spole enství
vlastník
jednotek
prokazující oprávn ní vykonávat
innosti podle § 7 odst. 4 písm. b) ješt p ed zahájením innosti,
c) p edložit ministerstvu nebo Státní energetické inspekci na vyžádání
požadované doklady k innostem podle § 7 odst. 4 písm. b),
d) op tovn
absolvovat pr b žné
základ rozhodnutí ministerstva.

aktualiza ní

odborné proškolení na

(7) Osoba oprávn ná provést instalaci je dále povinna absolvovat
pr b žné
aktualiza ní odborné proškolení podle § 10e (dále jen
"pr b žné proškolení"); sou ástí této povinnosti je podání žádosti o
absolvování pr b žného proškolení ministerstvu nejpozd ji 3 m síce p ed
uplynutím
5
let od termínu ud lení oprávn ní nebo od termínu
absolvování posledního pr b žného proškolení.
(8) Žádost o pr b žné proškolení obsahuje údaje podle § 10g odst. 1 a
a) kopii dokladu o posledním absolvování pr b žného proškolení,
b)
estné prohlášení o tom, že nedošlo ke zm n ve skute nostech
prokazujících odbornou zp sobilost, v opa ném p ípad kopie doklad
prokazujících odbornou zp sobilost.
(9) Vzor žádosti o ud lení oprávn ní a vzor žádosti o absolvování
pr b žného proškolení stanoví provád cí právní p edpis.
§ 10e
Odborné proškolení
instalaci

a

pr b žné

proškolení

osob

oprávn ných provést

(1) Odborné proškolení a pr b žné proškolení
a) upev uje, prohlubuje a aktualizuje teoretické a praktické znalosti a
zkušenosti v oblasti instalace vybraných za ízení využívajících energii
z
obnovitelných
zdroj
v rozsahu a podle pravidel stanovených
provád cím právním p edpisem,
b) po ádá organizace,
ministerstvem,
c)

je

ukon eno

ze

pop ípad

strany

více

žadatele

organizací, která je pov
nebo

oprávn né

ená

osoby písemným
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odborným testem a praktickou zkouškou z oblastí uvedených v písmenu a);
test a praktická zkouška se vykonávají za ú asti osoby jmenované
ministerstvem,
d) je zakon eno protokolem o absolvování odborného proškolení nebo
pr b žného proškolení, který vydává organizace a který organizace
p edává žadateli nebo oprávn né osob a v kopii ministerstvu.
(2) Požadavek odborného proškolení nebo pr b žného proškolení není
spln n, pokud se žadatel nebo oprávn ná osoba nezú astní odborného
proškolení
nebo
pr b žného proškolení, má nevyhovující výsledek
písemného odborného testu nebo praktické zkoušky nebo nepodá žádost o
pr b žné proškolení v ádném termínu.
(3) Ministerstvo pov
organizace, jestliže

í organizaci podle odstavce 1 písm. b) na žádost

a) prokáže odbornou úrove
pravidel pro odborné
pr b žné proškolení podle odstavce 1 písm. a),
b) prokáže neexistenci finan ních
ovlivnit výsledky její innosti, a

proškolení

nebo

nebo jiných zájm , které by mohly

c)
vy íslí cenu odborného proškolení
tvo enou náklady a p im eným ziskem,

nebo

pr b žného

proškolení

a to na dobu 4 let; po skon ení této doby m že ministerstvo na žádost
organizace dobu jejího pov ení prodloužit, a to i opakovan .
(4) Neplní-li pov ená organizace povinnosti stanovené v tomto zákon ,
ministerstvo
rozhodne o zrušení pov ení organizace k odbornému
proškolení anebo pr b žnému proškolení.
(5) Obsah a rozsah odborného proškolení, obsah a rozsah pr b žného
proškolení, pravidla a jednání organizace po ádající odborné a pr b žné
proškolení stanoví provád cí právní p edpis.
§ 10f
Vydání a zrušení oprávn ní a zápis osoby oprávn né provést instalaci do
seznamu oprávn ných osob, které mohou provád t instalaci vybraných
za ízení využívajících obnovitelné zdroje
(1) Ministerstvo ud lí oprávn ní tomu žadateli, který splní podmínky
pro ud lení oprávn ní, a zapíše jej do seznamu oprávn ných osob, které
mohou provád t instalaci vybraných za ízení využívajících obnovitelné
zdroje (dále jen "seznam oprávn ných osob").
(2) Pokud ministerstvo žádost zamítne, opakovanou žádost o ud lení
oprávn ní m že uchaze podat po uplynutí 1 roku od doru ení rozhodnutí
ministerstva o zamítnutí žádosti.
(3) Ministerstvo oprávn ní zruší a vyškrtne osobu oprávn nou provést
instalaci ze seznamu oprávn ných osob v p ípad , že osoba oprávn ná
provést instalaci již nespl uje podmínky pro ud lení oprávn ní podle §
10d odst. 2 nebo poruší povinnosti podle tohoto zákona. Oprávn ní
zaniká smrtí osoby oprávn né provést instalaci nebo jejím prohlášením
za mrtvou, v tom p ípad ministerstvo vyškrtne osobu oprávn nou provést
instalaci ze seznamu oprávn ných osob.
(4) Osoba oprávn ná provést instalaci je po doru ení rozhodnutí
ministerstva o zrušení oprávn ní povinna okamžit ukon it innost, pro
kterou jí bylo zrušeno oprávn ní; rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá
odkladný ú inek.
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§ 10g
Seznam oprávn ných osob
(1) Do seznamu oprávn ných
následující údaje
a)

osob

vedeného ministerstvem se zapisují

íslo oprávn ní,

b) jméno, pop ípad

jména, a p íjmení,

c) datum narození,
d) druh oprávn ní a datum zápisu, pop ípad

datum vyškrtnutí,

e) adresa místa trvalého pobytu,
f) další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa),
g) identifika ní

íslo osoby, pokud bylo p id leno,

h) obchodní firma nebo jméno a p íjmení podnikatele, identifika ní
íslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a kontaktní údaje, pokud
energetický specialista není osobou samostatn výd le n
innou,
i) datum absolvování pr b žného proškolení.
(2) Údaje ze seznamu oprávn ných osob
internetových stránkách ministerstva.

jsou

ve ejn

p ístupné na

(3)
Ministerstvo
vnitra nebo Policie
eské republiky poskytuje
ministerstvu pro ú ely správního ízení o ud lení a zrušení oprávn ní
oprávn ných osob
a) referen ní údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informa ního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informa ního systému cizinc .
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) jméno, pop ípad

jména, p íjmení,

b) datum narození,
c) adresa místa pobytu,
d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údaj
prohlášený za mrtvého nep ežil, a datum nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, pop ípad

jména, p íjmení, rodné p íjmení,

b) datum narození,
c) rodné

íslo,

d) státní ob anství,
e) adresa místa
trvalého pobytu,

trvalého

pobytu,

v etn

p edchozích

adres

místa
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f) zbavení nebo omezení zp sobilosti k právním úkon m,
g) datum úmrtí,
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údaj prohlášený za mrtvého
nep ežil.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, pop ípad

jména, p íjmení, rodné p íjmení,

b) datum narození,
c) rodné

íslo,

d) státní ob anství,
e) druh a adresa místa pobytu, v etn
pobytu,

p edchozích adres místa trvalého

f) zbavení nebo omezení zp sobilosti k právním úkon m,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti nebo den, který subjekt údaj prohlášený za mrtvého
nep ežil.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referen ní údaje v základním registru
obyvatel,
se využijí z agendového informa ního systému evidence
obyvatel nebo agendového informa ního systému cizinc , pouze pokud jsou
ve tvaru p edcházejícím sou asný stav.
(8) Z poskytovaných údaj
lze v konkrétním p ípad použít vždy jen
takové údaje, které jsou nezbytné ke spln ní daného úkolu.
§ 11
P sobnost ministerstva
(1) Ministerstvo
a)
zpracovává
návrhy Státní
aktualizaci a vyhodnocování,

energetické

koncepce,

provádí

její

b) zpracovává Národní ak ní plán energetické ú innosti, provádí jeho
aktualizaci a vyhodnocení,
c) zpracovává Národní ak ní plán na zvýšení po tu budov s tém
spot ebou energie, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení,

nulovou

d) rozhoduje o p id lování dotací z Programu,
e) sleduje vývoj ú innosti užití energie a energetické náro nosti budov
a p sobí na snižování její spot eby a snížení negativních dopad na
životní prost edí p i nakládání s energií a využívání energie z
obnovitelných a druhotných zdroj ,
f) vyhodnocuje a propaguje výsledky Programu,
g) zabezpe uje innosti spojené s poradenstvím, vzd láváním a propagací
efektivního využívání energie a využívání obnovitelných a druhotných
zdroj energie,
h)

zajiš uje

mezinárodní

spolupráci v oblasti nakládání s energií za
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ú elem zahrani ní pomoci, ú asti
eské republiky
organizacích a prezentace dosažených výsledk ,

v

mezinárodních

i) vydává a zrušuje oprávn ní energetického specialisty a vede seznam
energetických specialist ,
j)
jmenuje
zkušební
komisi, která provádí odbornou zkoušku a
p ezkušování energetických specialist , a stanovuje pravidla jednání
této zkušební komise,
k) pov uje organizaci, která provádí pr b žné vzd lávání energetických
specialist , a stanovuje pravidla jednání této organizace,
l) pov uje organizaci, která provádí odborné proškolení a pr b žné
proškolení
osob oprávn ných provést instalaci vybraných za ízení
využívajících obnovitelné zdroje, a stanovuje pravidla jednání této
organizace,
m) vydává a zrušuje oprávn ní osoby oprávn né provád t instalaci
vybraných za ízení využívajících obnovitelné zdroje a vede seznam
oprávn ných osob,
n) uplat uje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního
rozvoje,
o) informuje Evropskou komisi o pln ní závazk
a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady,

vyplývajících ze sm rnic

p) zve ej uje a aktualizuje informace ohledn
jednotlivých forem
podpory pro úspory energie a pro za ízení využívající energii z
obnovitelných a druhotných zdroj energie.".
(2)
innostmi
složku státu.

podle

odstavce 1 m že ministerstvo pov

it organiza ní

§ 11a
zrušen
HLAVA V
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 12
P estupky
(1) Fyzická osoba se dopustí p estupku tím, že
a) vykonává bez p íslušného oprávn ní innost energetického specialisty
nebo innost osoby oprávn né provést instalaci,
b) jako stavebník nebo vlastník výrobny elekt iny nebo tepelné energie
nezajistí minimální ú innost užití energie podle § 6 odst. 1,
c) jako stavebník nebo vlastník za ízení na distribuci tepelné energie
a vnit ní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí ú innost užití
rozvod energie podle § 6 odst. 2,
d) jako vlastník kotl s výkonem nad 20 kW a rozvod
nesplní n kterou z povinností podle § 6a odst. 1,

tepelné energie

e) jako vlastník klimatiza ního systému se jmenovitým chladicím výkonem
vyšším než 12 kW nesplní n kterou z povinností podle § 6a odst. 2,
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f)
jako stavebník p i výstavb
povinností podle § 7 odst. 1,

nové

budovy

nesplní

n kterou

z

g) jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní
1. n kterou z povinností p i zm nách dokon ených budov podle § 7 odst.
2 nebo 3,
2. n kterou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1, nebo
3. n kterou
nebo 4,
h)
2,

z

povinností podle § 9 odst. 1 nebo 3, nebo § 9a odst. 1

jako vlastník budovy nesplní n kterou z povinností podle § 7a odst.

i) jako vlastník
odst. 3 nebo 7,

jednotky

nesplní

n kterou z povinností podle § 7a

j) jako kone ný uživatel neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu
p ístroj
regulujících dodávku tepelné energie kone ným uživatel m
podle § 7 odst. 4 písm. a).
(2) Za p estupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 K , jde-li o p estupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j),
b) 100 000 K , jde-li o p estupek podle odstavce 1 písm. a), b), c),
d), e), f), g) nebo h).
§ 12a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo
deliktu tím, že

podnikající

fyzická

osoba

se dopustí správního

a) vykonává bez p íslušného oprávn ní innost energetického specialisty
nebo osoby oprávn né provést instalaci,
b) jako držitel licence na podnikání v energetických odv tvích nebo
dodavatel tuhých a kapalných paliv nebo zpracovatel komunálních odpad
neposkytne po izovateli na jeho výzvu pot ebné podklady a údaje podle §
4 odst. 6,
c) jako stavebník nebo vlastník výrobny elekt iny nebo tepelné energie
nezajistí minimální ú innost užití energie podle § 6 odst. 1,
d) jako stavebník nebo vlastník za ízení na distribuci tepelné energie
a vnit ní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí ú innost užití
rozvod energie podle § 6 odst. 2,
e) jako dodavatel za ízení vyráb jících energii z obnovitelných zdroj
v rozporu s § 6 odst. 3 uvede v technické dokumentaci nebo návodu na
použití nesprávné, zkreslené nebo neúplné informace,
f) jako vlastník nebo spole enství vlastník jednotek vlastnící kotle
se jmenovitým výkonem nad 20 kW a rozvody tepelné energie nesplní
n kterou z povinností podle § 6a odst. 1,
g)
jako vlastník nebo spole enství vlastník
jednotek vlastnící
klimatiza ní systém se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW
nesplní n kterou z povinností podle § 6a odst. 2,
h)

jako

stavebník

p i

výstavb

nové

budovy

nesplní

n kterou

z

8.3.2013 15:55

Zákon . 406/2000 Sb. o hospoda ení energií - TZB-info

30 z 36

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-406-2000-sb-o-hospod...

povinností podle § 7 odst. 1,
i) jako stavebník, vlastník budovy nebo spole enství vlastník

jednotek

1. nesplní n kterou z povinností p i zm nách dokon ených budov podle §
7 odst. 2 nebo 3, nebo
2. nesplní n kterou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1,
j) jako vlastník budovy nebo spole enství vlastník
n kterou z povinností podle § 7a odst. 2,
k) jako stavebník, spole enství vlastník
nebo energetického hospodá ství

jednotek nesplní

jednotek nebo vlastník budovy

1. nepodrobí budovu nebo energetické hospodá ství energetickému auditu
podle § 9 odst. 1,
2. nesplní n kterou z povinností podle § 9 odst. 3,
3. nezajistí
1, nebo

energetický posudek pro n který z ú el

4. neoznámí ministerstvu
odst. 4 písm. a),
l) jako vlastník
odst. 3 nebo 7,

jednotky

podle § 9a odst.

provedení

energetického posudku podle § 9a

nesplní

n kterou z povinností podle § 7a

m) jako energetický specialista
1. v rozporu s § 6a odst. 3 písm. e) zpracuje neobjektivní, nesprávnou
nebo neúplnou zprávu o kontrolách provozovaných kotl , p íslušných
rozvod tepelné energie nebo klimatiza ních systém ,
2. v rozporu s § 7a odst. 4 písm. d) zpracuje neobjektivn , nesprávn
nebo neúpln pr kaz,
3. v rozporu s § 9 odst. 2 písm. b) zpracuje neobjektivn , nesprávn
nebo neúpln energetický audit,
4. v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zpracuje neobjektivn , nesprávn
nebo neúpln energetický posudek,
5. nesplní n kterou z povinností podle § 10 odst. 6,
6. neabsolvuje pr b žné vzd lávání podle § 10 odst. 7, nebo
7. okamžit

neukon í

innost podle § 10b odst. 4,

n) jako osoba oprávn ná provést instalaci
1. nesplní n kterou z povinností podle § 10d odst. 6,
2. neabsolvuje pr b žné proškolení podle § 10d odst. 7, nebo
3. okamžit

neukon í

innost podle § 10f odst. 4,

o) jako výrobce elekt iny nesplní n kterou z povinností podle § 6 odst.
4 nebo 5.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního
deliktu dále tím, že
a)

jako dodavatel výrobk

spojených se spot ebou energie uvedených v §
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8 odst. 1 poruší n kterou z povinností podle § 8 odst. 2,
b) jako obchodník obchodující s výrobky spojenými se spot ebou energie
uvedenými v § 8 odst. 1 poruší n kterou z povinností podle § 8 odst. 4,
c) jako dodavatel výrobk spojených se spot ebou energie uvedených v §
8 odst. 1 nebo jako obchodník obchodující s t mito výrobky poruší
n kterou z povinností podle § 8 odst. 5,
d) jako výrobce, jeho zplnomocn ný zástupce nebo dovozce uvád jící na
trh nebo do provozu výrobky spojené se spot ebou energie uvedené v § 8a
odst. 1 poruší n kterou z povinností podle § 8a odst. 2,
e) jako výrobce, zplnomocn ný zástupce nebo dovozce uvád jící na trh
nebo do provozu výrobky spojené se spot ebou energie uvedené v § 8a
odst. 1 poruší n kterou z povinností podle § 8a odst. 3,
f) jako dodavatel výrobk spojených se spot ebou energie uvedených v §
8 odst. 1 nesplní opat ení podle § 94 odst. 2 písm. c), d) nebo e)
energetického zákona, nebo
g) jako výrobce, zplnomocn ný zástupce nebo dovozce výrobk spojených
se spot ebou energie uvedených v § 8a odst. 1 nesplní opat ení podle §
94 odst. 2 písm. c), d) nebo e) energetického zákona.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 100 000 K , jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c),
d), e), f), g), l) nebo m) bod 5, 6 nebo 7 nebo podle odstavce 1 písm.
n),
b) 200 000 K , jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), h),
i), j) nebo podle odstavce 1 písm. k) bodu 2 nebo 4,
c) 5 000 000 K , jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k) bodu
1 nebo 3, odstavce 1 písm. m) bod 1, 2, 3 nebo 4 nebo odstavce 1 písm.
o) nebo podle odstavce 2.
§ 12b
Spole ná ustanovení ke správním delikt m
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
právní povinnosti zabránila.
(2) P i ur ení vým ry pokuty právnické osob se p ihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke zp sobu jeho spáchání a jeho následk m a
k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpov dnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže
správní orgán o n m nezahájil ízení do 1 roku ode dne, kdy se o n m
dozv d l, nejpozd ji však do 2 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Státní energetická
inspekce^7a). V prvním stupni územní inspektorát, v jehož územní
p sobnosti se nachází místo spáchání správního deliktu. O odvolání
rozhoduje úst ední inspektorát.
(5) Na odpov dnost za jednání, k n muž došlo p i podnikání fyzické
osoby^7b) nebo v p ímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona
o odpov dnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.
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(7) P íjem z pokut je p íjmem státního rozpo tu.
§ 13
Ochrana zvláštních zájm
(1) Ministerstvo je dot eným orgánem státní správy^8) p i ochran zájm
chrán ných tímto zákonem v ízeních, která provádí Ministerstvo vnitra
nebo
Ministerstvo
spravedlnosti, pokud u n kterých staveb tato
ministerstva vykonávají p sobnost stavebních ú ad .
(2) Státní energetická inspekce je dot eným orgánem státní správy^8)
p i ochran zájm chrán ných tímto zákonem v ízeních, která provád jí
jiné stavební ú ady, než jsou stavební ú ady uvedené v odstavci 1. V
t chto
ízeních
vydává
na
základ
žádosti stavebníka závazná
stanoviska,
vzor
žádosti a rozsah závazného stanoviska stanoví
provád cí právní p edpis.
(3) Státní energetická inspekce je dot eným orgánem státní správy p i
po izování politiky územního rozvoje a územní plánovací dokumentace,
pokud umis ují nebo m ní zdroje energie, distribu ní soustavy ur ené k
distribuci elektrické energie a plynu, nebo rozvodná tepelná za ízení.
V t chto p ípadech vydává stanovisko v rozsahu stanoveném provád cím
právním p edpisem.
(4) Provád cí právní p edpis stanoví podmínky pro ur ení energetických
za ízení,
k nimž vydává stanovisko podle odstavce 3 a závazné
stanovisko podle odstavce 2 ministerstvo nebo Státní energetická
inspekce.
(5) Ministerstvo obrany jako dot ený orgán státní správy uplat uje
závazná stanoviska podle tohoto zákona v územním ízení a stavebním
ízení u staveb d ležitých pro obranu státu^17).
§ 13a
Kontrola
(1) Kontrolu
zákon^2).

dodržování

ustanovení

tohoto

zákona upravuje zvláštní

(2) Kontrolu dodržování tohoto zákona v objektech d ležitých pro obranu
státu^17) provádí Ministerstvo obrany, v objektech sloužících k pln ní
úkol
Ministerstva vnitra, Policie eské republiky, Policejní akademie
eské republiky, Hasi ského záchranného sboru eské republiky, Ú adu
pro zahrani ní styky a informace, Bezpe nostní informa ní služby a v
objektech
organiza ních
složek státu a p ísp vkových organizací
z ízených Ministerstvem vnitra provádí Ministerstvo vnitra a u staveb,
u kterých Ministerstvo spravedlnosti vykonává p sobnost stavebního
ú adu, provádí Ministerstvo spravedlnosti.
HLAVA VI
SPOLE NÁ, P ECHODNÁ A ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
§ 14
(1) Povinnost podle § 4 zpracovat územní energetickou koncepci musí být
spln na do 5 let ode dne nabytí ú innosti tohoto zákona.
(2) Povinnost podle § 6a odst. 10 vybavit vnit ní tepelná za ízení
budov p ístroji regulujícími dodávku tepelné energie musí být spln na
do 7 let ode dne nabytí ú innosti tohoto zákona.
(3)

Organiza ní

složky

státu,

organiza ní

složky

kraj

a

obcí,

8.3.2013 15:55

Zákon . 406/2000 Sb. o hospoda ení energií - TZB-info

33 z 36

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-406-2000-sb-o-hospod...

p ísp vkové organizace uvedené v § 9 odst. 3 písm. b) a fyzické a
právnické osoby uvedené v § 9 odst. 3 písm. c) jsou povinny do 4 let
ode dne nabytí ú innosti tohoto zákona nechat si zpracovat na jimi
provozované energetické hospodá ství a budovy energetický audit. Tato
lh ta nemusí být dodržena, je-li celková ro ní spot eba energie vyšší
než desetinásobek vyhláškou stanovených hodnot; v tomto p ípad se
lh ta prodlužuje na 5 let ode dne nabytí ú innosti tohoto zákona s tím,
že energetický audit musí být zahájen do 2 let ode dne nabytí ú innosti
tohoto zákona.
(4) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 až 10a, § 10d, § 10e a §
13.
(5) Práce na zpracování územní energetické koncepce musí být zahájeny
do 1 roku od nabytí ú innosti tohoto zákona.
(6)
Povinnost
zpracovávat
energetický
audit se nevztahuje na
energetické hospodá ství a budovy, u kterých bylo vydáno stavební
povolení,
nebo byla zahájena nebo ukon ena výstavba nebo zm na
dokon ené stavby
a) do 31. prosince 2001 se státní dotací poskytnutou ministerstvem v
rámci programu, nebo
b) do 31. prosince 2001 se státní dotací nebo p j kou Státním fondem
životního
prost edí,
Ministerstvem
pro
místní
rozvoj,
nebo
Ministerstvem zem d lství.
ÁST DRUHÁ
Ú INNOST
§ 15
Tento zákon nabývá ú innosti dnem 1. ledna 2001.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Vybraná ustanovení novel
l. XXXV zákona

. 223/2009 Sb.

P echodné ustanovení
ízení zahájená p ede dnem nabytí ú innosti tohoto zákona a do tohoto
dne neskon ená se dokon í a práva a povinnosti s nimi související se
posuzují podle dosavadních právních p edpis .
l. II zákona

. 299/2011 Sb.

P echodné ustanovení
ízení zahájená p ede dnem nabytí ú innosti tohoto zákona se dokon í
podle dosavadních právních p edpis .
l. II zákona

. 318/2012 Sb.

P echodná ustanovení
1. Osoba oprávn ná vykonávat kontrolu ú innosti kotl , klimatiza ních
systém , zpracovat pr kaz energetické náro nosti budov a energetický
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audit p ede dnem nabytí ú innosti tohoto zákona je povinna podat žádost
o pr b žné vzd lávání podle § 10 odst. 7 zákona . 406/2000 Sb., ve
zn ní ú inném ode dne nabytí ú innosti tohoto zákona, do 1 roku ode dne
nabytí ú innosti tohoto zákona pro oprávn ní vydaná do 31. prosince
2007, pro oprávn ní vydaná do 31. prosince 2009 do 2 let ode dne nabytí
ú innosti tohoto zákona a pro oprávn ní vydaná po 31. prosinci 2009 do
3 let ode dne nabytí ú innosti tohoto zákona. Pokud má oprávn ná osoba
více oprávn ní s r zným termínem jejich vydání, vztahuje se povinnost
podat žádost o pr b žné vzd lávání podle v ty první k termínu vydání
nejstaršího oprávn ní.
2. ízení zahájená p ede dnem nabytí ú innosti tohoto zákona se dokon í
podle dosavadních právních p edpis .
3. Povinnost podle § 7 odst. 4 písm. a) zákona . 406/2000 Sb., ve
zn ní ú inném ode dne nabytí ú innosti tohoto zákona, vybavit vnit ní
tepelná za ízení budov p ístroji registrujícími dodávku tepelné energie
musí být spln na do 2 let ode dne nabytí ú innosti tohoto zákona.
4. Pr kazy energetické náro nosti budov zpracované p ede dnem nabytí
ú innosti tohoto zákona jsou platné 10 let od doby svého vypracování a
považují se za pr kazy podle tohoto zákona s výjimkou pr kazu podle §
7a odst. 1 písm. a).
1) Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince
2002 o energetické náro nosti budov.
Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009
o podpo e využívání energie z obnovitelných zdroj
a o zm n a
následném zrušení sm rnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.
Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21.
o stanovení rámce pro ur ení požadavk na ekodesign výrobk
se spot ebou energie.

íjna 2009
spojených

Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. kv tna 2010
o uvád ní spot eby energie a jiných zdroj na energetických štítcích
výrobk
spojených se spot ebou energie a v normalizovaných informacích
o výrobku.
Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. kv tna 2010
o energetické náro nosti budov.
1b) Zákon
. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .

n kterých dalších

2) Zákon
. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy
v
energetických
odv tvích
a o zm n
n kterých zákon
(energetický zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
2a) Na ízení vlády
. 195/2001 Sb.,
obsahu územní energetické koncepce.
3) § 6 zákona

kterým se stanoví podrobnosti

. 17/1992 Sb., o životním prost edí.

4) Zákon
. 183/2006 Sb., o územním plánování
(stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .

a

stavebním

ádu

4b) Zákon
. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o zm n
n kterých zákon .
4c) § 15 odst. 1 písm. a) a b) zákona . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší
a o zm n n kterých dalších zákon (zákon o ochran ovzduší), ve zn ní
pozd jších p edpis .
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5) Zákon
. 72/1994 Sb., kterým se upravují n které spoluvlastnické
vztahy k budovám a n které vlastnické vztahy k byt m a nebytovým
prostor m a dopl ují n které zákony (zákon o vlastnictví byt ), ve
zn ní pozd jších p edpis .
5a) Zákon
. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
zp sobilosti státních p íslušník
lenských stát
Evropské unie a
n kterých p íslušník jiných stát , a o zm n n kterých zákon (zákon o
uznávání odborné kvalifikace), ve zn ní pozd jších p edpis .
6c) Vyhláška . 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ozna ování
energetických spot ebi
energetickými štítky a zpracování technické
dokumentace, jakož i minimální ú innost užití energie pro elektrické
spot ebi e uvád né na trh.
6d) Zákon
. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
zm n a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
Na ízení vlády
ozna ení CE.

.

291/2000

Sb.,

kterým

se stanoví grafická podoba

6e) Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1980/2000 ze dne 17.
ervence
2000
o revidovaném systému Spole enství pro ud lování
ekozna ky.
6f) Vyhláška . 213/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti náležitostí
energetického auditu, ve zn ní pozd jších p edpis .
6f) Zákon
p edpis .

.

269/1994

6g) Zákon
p edpis .

.

40/1964

Sb.,

ob anský

269/1994

Sb.,

o

7) Zákon
p edpis .

.

Sb.,

o Rejst íku trest , ve zn ní pozd jších
zákoník,

ve

zn ní pozd jších

Rejst íku trest , ve zn ní pozd jších

7a) § 92 odst. 1 a § 93 odst. 2 zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní zprávy v energetických odv tvích a o zm n
n kterých zákon (energetický zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
7b) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
8) § 126 odst. 1 zákona
9) Zákon
. 71/1967
pozd jších p edpis .

. 50/1976 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
Sb.,

o správním

ízení (správní

ád), ve zn ní

10) Vyhláška . 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ozna ování
energetických spot ebi
energetickými štítky a zpracování technické
dokumentace, jakož i minimální ú innost užití energie pro elektrické
spot ebi e uvád né na trh.
11) Zákon
. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
zm n a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
12) Zákon
p edpis .

. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších

13) Vyhláška
. 501/2006 Sb., o
území, ve zn ní pozd jších p edpis .

obecných požadavcích na využívání

14) Vyhláška

. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

15) Vyhláška

. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
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16) Zákon
. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .
17) § 29
republiky.

a

43

zákona

.

222/1999 Sb., o zajiš ování obrany

eské
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