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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů
(tisk 413)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 172
z 27. schůze konané dne 2. května 2019 (tisk 413/2)

A.1. V čl. I bod 1 zní:
„1. V § 1 úvodní části ustanovení se za slova „(dále jen „Unie“) a“ se vkládají slova
„v návaznosti na přímo použitelný předpis Unie upravující požadavky na štítkování22)“.“.
Poznámky pod čarou č. 1 a 22 znějí:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o
podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení
rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění
spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se
spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o
energetické náročnosti budov, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické
náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie
a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU,
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o
energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic
2004/8/ES a 2006/32/ES.
22)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017,
kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice
2010/30/EU.“.
A.2. V čl. I se za bod 5 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 2 odst. 1 bod g) zní:
„g) automatizačním a řídicím systémem budovy systém sestávající ze všech výrobků,
softwaru a inženýrských služeb, které podporují energeticky účinný, hospodárný a
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umožňují ruční zásah pro nastavení některých vstupních parametrů,“.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
A.3. V čl. I bod 6 zní:
„6. V § 2 odst. 1 písm. h) zní:
„h) systémem klimatizace zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí chlazením
nebo úpravou vlhkosti, které je součástí budovy,“.“.
A.4. V čl. I se za bod 6 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 2 odst. 1 písm. i) zní:
„i) systémem vytápění zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí, při níž dochází
ke zvyšování teploty, které je součástí budovy,“.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
A.5. V čl. I se za nově vkládaný bod za bod 6 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 2 odst. 1 písm. l) se slova „klimatizačního systému“ nahrazují slovy „systému
klimatizace“.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
A.6. V čl. I bod 9 zní:
„9. V § 2 odst. 1 písmeno r) zní:
„r) celkovou energeticky vztažnou plochou budovy nebo ucelené části budovy vnější
půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím ve všech
podlažích budovy nebo její ucelené části,“.“.
A.7. V čl. I se za bod 10 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 2 odst. 1 písm. u) zní:
„u) technickým systémem budovy zařízení určené k prostorovému vytápění,
prostorovému chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu a osvětlení vnitřního prostoru
budovy, přípravě teplé vody, automatizaci a řízení, místní výrobě elektřiny nebo
kombinace těchto systémů včetně těch, které využívají energii z obnovitelných
zdrojů,“.“.
Následující novelizační body se přečíslují.
A.8. V čl. I bod 18 zní:
„18. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až n),
která znějí:
„l) účinným vytápěním a chlazením způsob vytápění nebo chlazení, který nákladově
efektivně snižuje množství vstupní primární energie nezbytné k dodání jednotky energie
do stavby v porovnání s výchozím stavem při zohlednění energie potřebné pro získání
vstupní primární energie, její přeměnu, přepravu a distribuci,
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technickým zařízením za účelem vytváření tepelné pohody či požadovaného stavu
vnitřního prostředí,
n) podlažím přístupný prostor vymezený dvěma nad sebou následujícími nosnými
konstrukcemi stropu nebo hrubé podlahy na terénu nebo konstrukcí střechy včetně
podkroví.“.“.
A.9. V čl. I se bod 25 vypouští.
Následující novelizační body se přečíslují.
A.10. V čl. I bod 29 zní:
„29. § 6a včetně poznámky pod čarou 5) zní:
„§ 6a
Kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace
(1) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství
vlastníků jednotek nevzniklo, správce5) jsou u provozovaného systému vytápění budovy
nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad
70 kW povinni
a) zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je
písemná zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a
větrání,
b) předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému
vytápění a větrání ministerstvu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému
kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2,
c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 4 písm. b) a předložit
ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního
předpisu jiného členského státu Unie.
(2) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství
vlastníků jednotek nevzniklo, správce5) jsou u provozovaného systému klimatizace nebo
kombinovaného systému klimatizace a větrání se jmenovitým výkonem nad 70 kW
povinni
a) zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je
písemná zpráva o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace
a větrání,
b) předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému klimatizace a kombinovaného
systému klimatizace a větrání ministerstvu, Státní energetické inspekci nebo
příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2,
c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 4 písm. b) a předložit
ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního
předpisu jiného členského státu Unie.
(3) Zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
podle odstavce 1 a zpráva o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému
klimatizace a větrání podle odstavce 2 musí být zpracována v souladu s prováděcím
právním předpisem podle odstavce 6.
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vytápění a větrání a kontrolu provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného
systému klimatizace a větrání může provádět pouze
a) energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo osoba podle písm. d) nebo
b) osoba usazená v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu této činnosti
podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím
orgánem podle zvláštního právního předpisu5a).
(5) Povinnost zajištění kontroly podle odstavce 1 a 2 se nevztahuje na systémy
vytápění, kombinované systémy vytápění a větrání, systémy klimatizace a kombinované
systémy klimatizace a větrání
a) pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídicí systém budovy, který splňuje
požadavky stanovené prováděcím právním předpisem,
b) na jejichž provozování se vztahuje smlouva o energetických službách podle § 10e nebo
c) umístěné v budovách uvedených v § 7 odst. 5 písm. g) až j).
(6) Prováděcí právní předpis stanoví
a) způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění nebo
kombinovaného systému vytápění a větrání a provozovaného systému klimatizace
nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání,
b) rozsah, četnost a způsob provádění kontroly,
c) vzor a obsah zprávy o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění
a větrání a zprávy o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému
klimatizace a větrání,
d) požadavky na automatizační a řídicí systém budovy.
(7) Státní energetická inspekce každoročně kontroluje zprávy podle odstavce 3; jejich
počet musí odpovídat alespoň jedné dvacetině zpráv vydaných v předchozím kalendářním
roce.
________________________
5)
§ 1190 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.“.“.
A.11. V čl. I se body 30 až 36 vypouští.
Následující body se přečíslují.
A.12. V čl. I bod 37 zní:
„37. V § 7 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:
„V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy,
společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek
nevzniklo, správce povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle
prováděcího právního předpisu. Stavebník nejpozději k datu podání žádosti o stavební
povolení nebo žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
ohlášení stavby nebo podání žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením s
dopadem na její energetickou náročnost anebo k datu ohlášení takové změny a ostatní
osoby podle věty první v případě větší změny dokončené budovy, která nevyžaduje
stavební povolení ani ohlášení, nejpozději před zahájením této změny jsou povinni
zajistit průkaz energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení“.“.
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nahrazují slovy „systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání“.
A.14. V čl. I v bodu 83 v § 10 odst. 1 písm. d) se slova „klimatizačních systémů“ nahrazují
slovy „provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a
větrání“.
A.15. V čl. I v bodu 83 v § 10 odst. 7 písm. d) se slova „zprávy o kontrolách kotlů a
příslušných rozvodů tepelné energie a zprávy o kontrolách klimatizačních systémů“
nahrazují slovy „zprávy o kontrole systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a
větrání a zprávy o kontrole systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a
větrání“.
A.16. V čl. I v bodu 83 v § 10 odst. 7 písm. g) bod 1. slova „kotlů, rozvodů tepelné energie,
klimatizačních systémů“ nahrazují slovy „systémů vytápění, kombinovaných systémů
vytápění a větrání, systémů klimatizace nebo kombinovaných systémů klimatizace a
větrání“.
A.17. V čl. I v bodu 83 v § 10 odst. 7 písm. a), § 10 odst. 7 písm. c), § 10 odst. 7 písm. e),
§ 10 odst. 7 písm. h) a § 10 odst. 11 slova „provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie“
nahrazují slovy „systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání“ a slova
„klimatizačního systému“ se nahrazují slovy „systému klimatizace a kombinovaného
systému klimatizace a větrání“.
A.18. V čl. I bod 102 zní:
„102. V § 12 odst. 1 písm. m) bod 1 zní:
„1. zpracuje zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a
větrání nebo zprávu o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace
a větrání v rozporu s § 6a odst. 3,“.“.
A.19. V čl. I bod 116 zní:
„116. § 12a odst. 1 písm. m) bod 1 zní:
„1. zpracuje zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a
větrání nebo zprávu o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace
a větrání v rozporu s § 6a odst. 3,“.“.
A.20. V čl. I bodu 138 v § 13c odst. 1 písm. a) se slova „ , průkazu, zprávě o kontrole
provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie nebo zprávě o kontrole klimatizačního
systému“ nahrazují slovy „nebo průkazu, objednatele zprávy o kontrole systému vytápění a
kombinovaného systému vytápění a větrání nebo objednatele zprávy o kontrole systému
klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání“.
A.21. V čl. II. Přechodná ustanovení se doplňuje bod č. 7, který zní:
„7. Kontroly systémů vytápění, kombinovaných systémů vytápění a větrání, systémů
klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání podle § 6a zákona č. 406/2000
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se provádějí od 1. ledna
2020.“.
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 16. října 2019
B.

Poslanec Petr Dolínek

SD 3083
1. V Čl. I se za bod č. 28 vkládají nové body č. 29 a 30, které znějí:
„29. V § 6 odst. 1 se slova „u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se provádí změna
dokončené stavby4)“ nahrazují slovy „u nově zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné
energie nebo při změně technologických celků výrobny elektřiny a zdroje tepelné energie
v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem“ a za slova „výroben elektřiny nebo“
se vkládá slovo „zdrojů“.
„30. V § 6 odst. 2 zní:
„(2) Stavebník nebo vlastník rozvodného tepelného zařízení je povinen u nově
zřizovaných rozvodných tepelných zařízení a u rozvodných tepelných zařízení, u nichž se
provádí změna dokončené stavby spočívající ve změně teplonosné látky, zajistit účinnost užití
energie a zajistit požadavky na tepelné ztráty zařízení pro rozvod tepelné energie stanovené
prováděcím právním předpisem.“.“.
Dosavadní novelizační body č. 29 až 145 se přečíslují jako 31 až 147.
2. V Čl. IV se číslice „85“ nahrazuje číslicí „87“ a za slova „1. ledna 2020“ se vkládají slova
„a čl. I bodu 29, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2020“.

C.

Poslanec Pavel Pustějovský

C.1. SD 3247
V Čl. I bodu 72 v § 9 odst. 7 se ve větě třetí slova „Obsah a způsob“ nahrazují slovem „Způsob“
a ve větě čtvrté se za slova „jejíž obsah“ vkládají slova „ a způsob zpracování“.
C.2. SD 3528
V Čl. I se za bod č. 28 vkládají nové body č. 29 a 30, které znějí:
„29. V § 6 odst. 1 se slova „u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se provádí změna
dokončené stavby4)“ nahrazují slovy „u nově zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné
energie a při obnově výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné energie, při kterém dochází
k úplné nebo částečné výměně zařízení s dopadem na instalovaný elektrický výkon výrobny
elektřiny nebo instalovaný tepelný výkon zdroje tepelné energie“ a za slova „výroben elektřiny
nebo“ se vkládá slovo „zdrojů“.“.
„30. V § 6 odst. 2 zní:
„(2) Stavebník nebo vlastník rozvodného tepelného zařízení je povinen u nově
zřizovaných rozvodných tepelných zařízení a u rozvodných tepelných zařízení, u nichž
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energie rozvodného tepelného zařízení stanovenou prováděcím právním předpisem.“.“.
Dosavadní novelizační body č. 29 až 145 se přečíslují jako 31 až 147.
C.3. SD 3533
Pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu obsaženému v usnesení garančního
hospodářského výboru č. 172
V pozměňovacím návrhu č. 21, kterým se v čl. II Přechodná ustanovení doplňuje bod č. 7, slovo
„ledna“ nahradit slovem „března“.
C.4. SD 3539
V Čl. IV se slova „, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 85, pokud jde o § 10 odst. 8 a 9 a § 10a
odst. 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020“ zrušují.

V Praze 17. října 2019

Ing. Pavel P u s t ě j o v s k ý, v.r.
zpravodaj garančního hospodářského výboru

