
 

 

 

STANOVISKO MPO K PROVÁDĚNÍ ENERGETICKÝCH AUDITŮ 

Základní kroky, které jsou pro subjekty nutné k rozhodnutí,  jakým způsobem budou povinnost 

naplňovat resp. jaká energie náleží z pohledu legislativního do jejich energetického hospodářství.  

Jedná se o: 

1. identifikovat,  zda jsem podnikatel dle odst. 1, § 9, zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, ve znění pozdějších předpisů ‚ (dále jen „zákona“), podnikatel podle odst. 2, § 9, 

zákona nebo subjekt veřejné, státní správy vyčleněny v odst. 3, § 9, zákona; 

 

2. podle identifikace jakým jsem povinným subjektem identifikovat, zda se energetický audit 

má týkat vlastněného energetického hospodářství nebo užívaného nebo vlastněného 

a užívaného. Podle toho identifikovat, jaké ucelené části energetického hospodářství jsou 

zahrnuty do mnou auditovaného energetického hospodářství; 

 

3. identifikovat zda k auditovanému energetickému hospodářství nebo ucelené části 

energetického hospodářství má vazbu ještě jiný subjekt a zda existuje nějaký průsečík mezi 

mým a jeho energetickým hospodářství. 

 

Varianty energetických hospodářství  a způsob přístupu k realizaci EA: 

 

1) Obchodní společnost 

 Vlastní kotelnu a rozvody tepla. 

 Spotřeba paliv a energií > 5 000 MWh/rok. 

Povinnost zpracování EA podle odst. 2 § 9 zákona č 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č 406/2000 Sb.“). 

 

2) Městská společnost XY vlastněna ze 100 % městem. 

 Společnost XY vlastní kotelnu a rozvody tepla. 

 Spotřeba paliv a energií > 5 000 MWh/rok. 



 

 

Povinnost zpracování EA podle odst. 2 § 9 zákona č. 406/2000 Sb.. Tento EA tvoří 

samostatnou část a vypadává z EA města? 

MPO: V tomto směru záleží na právní subjektivitě společnosti a majetkových vztazích mezi 

městem a společností. V případě, že se jedná o podnikatele, společnost XY naplňuje povinnost 

dle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb..  

Dále je nutno rozklíčovat, zda společnost užívá svůj vlastní majetek nebo majetek města 

(nevlastní, vlastníkem je město) s cílem identifikovat, zda energie bude započítávána do EA 

společnosti nebo města. Pokud společnost užívá svůj vlastní majetek, není v takovém případě 

energie zahrnuta energie do energetického hospodářství města, tzn. není hodnocena v rámci EA 

města. 

Tento přístup je i v souladu s návrhem vyhlášky o energetickém auditu, kde je uvedeno:  

(7) Do energetického hospodářství se nezahrnují spotřeby energie jiné osoby, než je zadavatel, 

který užívá energetické hospodářství, a které jsou realizovány prostřednictvím odběrného 

místa a přímého smluvního vztahu této osoby s dodavatelem energie. 

(8) Ustanovení odstavce 7 se neuplatní v případě zadavatele podle § 9 odst. 3 zákona, kdy se do 

energetického hospodářství zahrnou spotřeby energie všech osob, které užívají energetické 

hospodářství, a ve kterých má zadavatel vlastnický podíl větší než 50 %. 

Pokud by však společnost výše uvedená nevlastnila kotelnu a rozvody a užívala by majetek 

města, pak by se aplikoval výše uvedený odst. 8. 

Pokud je výše uvedená společnost příspěvkovou organizaci města nikoli podnikatel, je potřebné 

se následně zabývat majetkovými vztahy s městem. Pokud příspěvková organizace užívá 

majetek města, pak povinnost nenaplňuje, protože by ji měla dle § 9 odst. 3 zákona č. 406/2000 

Sb. naplnit pouze na vlastněný majetek. Energie v takovém případě je zahrnuta do 

energetického hospodářství města, které majetek vlastní. 

 

3) Městská společnost XY a je vlastněna ze 100 % městem 

 Město vlastní kotelnu a rozvody tepla; 

 Společnost XY nakupuje paliva a energie a spotřeba paliv a energií 

> 5 000 MWh/rok. 

Spotřeba paliv a energií je spotřebou energetického hospodářství města (ve veřejném sektoru je 

povinnost dána pouze vlastnictvím, nikoliv užíváním). 



 

 

Povinnost zapracování do EA města. Pro společnost XY může být zpracován EA jako 

UČEA a stává se pak součástí EA města? 

MPO: Opět je základní si zodpovědět otázku, jakou právní subjektivitu má společnost. Pokud 

se na společnost vztahuje povinnost provést energetický audit (protože se identifikuje jako 

podnikatel) podle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., pak provede energetický audit na užívané 

energetické hospodářství. Protože je vlastníkem kotelny a rozvodů i město spadá energie i do 

energetického hospodářství města. Pokud se dohodnou se společností, může využít město 

zprávu z provedeného energetického auditu pro provedení svého energetického auditu, kde 

kotelna a rozvody budou tvořit ucelenou část energetického hospodářství. 

V případě, že je společnost příspěvkovou organizací, postup je dle předchozího dotazu. 

 

4) Obchodní společnost ABC 

 Město vlastní kotelnu a rozvody tepla 

 Spotřeba paliv a energií > 5 000 MWh/rok 

 Společnost ABC nakupuje paliva a energie 

Povinnost pro společnost zpracování EA podle odst. 2 § 9 zákona č 406/2000 Sb. 

Jak bude tento EA posuzován vzhledem k  EA města, protože město vlastní kotelnu a 

rozvody? 

MPO: Pokud je společnost ABC vlastnicky nezávislá na městě a nakupuje paliva, jedná se o 

podnikatele a je potřebné rozhodnout, zda se jedná o podnikatele podle odst. 1 nebo 2 § 9 

zákona č. 406/2000 Sb. Pokud se jedná o podnikatele podle odst. 1 a 2 zákona č. 406/2000 Sb. 

(tzn. EA je provedena na užívaném EH) nakupované palivo se zahrne do EA společnosti ABC.   

Pokud společnost ABC užívá pouze část technologickou, potom audituje pouze ty hranice, které 

má v užívání – kotelnu, rozvody.  

Pokud transformovaná energie je nakupovaná městem, pak v tu chvíli tato energie vstupuje 

následně do EA města. Stejně tak, pokud je vlastníkem budovy, kde je kotelna provozována, 

pak energie na provoz této budovy může za podmínek stanovených návrhem vyhlášky, viz výše, 

připadnout do EA města. 

 

5) Městská společnost XY a je vlastněna ze 100 % městem 

 Společnost XY vlastní kotelnu a rozvody tepla a nakupuje ZP a EE 



 

 

 Spotřeba paliv a energií > 5 000 MWh/rok 

 V kotelně je kogenerace, kterou vlastní společnost ABC (velký podnik – ČEZ), ta kupuje ZP 

od společnosti XY (přefakturace) a prodává teplo společnosti XY. 

Povinnost zpracování EA pro společnost XY podle bodu 2) §9 Zákona. Tento EA tvoří 

samostatnou část a není zahrnut v EA města. Bude kogenerace zahrnuta do EA 

společnosti XY, nebo do obchodní společnosti ABC? 

MPO: Pokud se na společnost XY vztahuje povinnost podle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., 

pak se týká jí užívaného energetického hospodářství. Dle popisu by tudíž společnost XY 

zahrnula do energetické bilance teplo nakupované od společnosti ABC. Ve vztahu k městu je 

postup, viz otázka č. 2. 

Společnost ABC, která má povinnost podle § 9 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. zahrnout do 

energetického hospodářství jak vlastněný, tak užívaný majetek, kde dochází k nakládání 

s energií. Dle popisu lze předpokládat, že nakupovaný ZP vstupuje do EA společnosti ABC.  

 

6) Obchodní společnost ABC (velký podnik) 

 Vlastní řadu kotelen a rozvodů tepla v různých městech, kde nakupuje ZP a EE; 

 Vlastní řadu kogeneračních jednotek, které jsou vnořeny do kotelen obchodních společností, 

nebo společností vlastněných městem. Zde ZP většinou nakupují od provozovatele kotelny a 

prodávají teplo; 

 Provozuje kotelny, respektive nástěnné kotle (např. pro MŠ), kde kotle jsou v majetku MŠ, 

ale ZP nakupuje společnost ABC; 

Jak bude postupováno s EA v tomto případě? 

MPO: Na první dvě odrážky se aplikují principy dle předchozích odpovědí. V případě třetí 

odrážky není popis zcela zřejmý. Zejména je potřeba specifikovat subjektivitu MŠ. Dále pokud 

společnost ABC je podnikatelem podle odst. 1 § 9 zákona č. 406/2000 Sb. povinnost nastává na 

vlastněný nebo užívaný majetek. Z popisu není zřejmé, jaký má vztah k majetku MŠ, resp. zda 

ho užívá, tzn. zdali je odpovědná za proces transformace. Pokud ano, pak energie vstupující do 

zdroje tepla se zahrne do EA společnosti ABC. 

*** 

 


