Pozměňovací návrh poslance Milana Šarapatky ke sněmovnímu
tisku č. 301, vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č.
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

V Čl. I bod 37 nově zní:
„37. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně
poznámek pod čarou č. 19 a č. 20 zní:
„(2) Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je
povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické
hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat
nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten
podnikatel, který má zaveden systém hospodaření s energií podle
české harmonizované normy upravující systém managementu
hospodaření s energií19)a má zaveden systém environmentálního
řízení podle české harmonizované normy upravující systémy
environmentálního managementu20), pokud příslušný systém zahrnuje
Energetický audit.
__________________________________
ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií.

19)

ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu.”.“

20)

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

Odůvodnění:
Na konec textu odstavce 2 se doplňují slova „pokud příslušný systém
zahrnuje Energetický audit.“
Je to z důvodu, že ISO 14001 v ČR nezahrnuje energeticky audit a pokud si
velký podnik vybere normu ISO 14001, která nezahrnuje energetický audit,
potom nemá žádný účinný prostředek pro zhodnocení energetické
účinnosti daného podniku, a tím pádem ani neodhalí konkrétní opatření
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vedoucí ke zvýšení jejich energetické účinnosti, které energeticky audit
také zahrnuje.
Dále:
Z textu směrnice je zřejmé, že podmínkou pro vyvázání z povinnosti
Energetického auditu je zavádění „Systému.. „, ale zahrnujícího
Energetický audit.
Norma ČSN EN ISO 50001 není s normou ČSN EN ISO 14001 srovnatelná.
Obě posuzují naprosto rozdílné systémy. Pokud jde o alternativu
k povinnosti zpracovávání energetického auditu, aby velké podniky
zvyšovaly svoji energetickou efektivitu, pak je namístě použití pouze
normy ČSN EN ISO 50001, která je de facto průběžným energetickým
auditem. ČSN EN ISO 14001 neřeší účinnost užití energie z pohledu
zákona.
Systém environmentálního řízení podle ČSN EN ISO 14001 – Systémy
environmentálního managementu vydané 1. června 2005 v naší republice
nezahrnuje Energetický audit a tudíž neřeší účinnost užití energie a je
v textu zákona irelevantní.

