
Energetický audit v roce 2020 po novele (zákona o hospodaření energií) 

V pátek 10. ledna 2020 byla publikována očekávaná energetická legislativa: Zákon č. 3/2020 Sb., kterým 

se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a Vyhláška č. 4/2020 Sb., o energetických 

specialistech. 

Energetickým auditem je myšlena systematická kontrola a analýza spotřeby energie za účelem získání 

dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém hospodářství, která identifikuje 

a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních 

§9 zákona o hospodaření energií pak nově specifikuje povinnost energetických auditů a to takto 

(zjednodušeně): 

1) Velký podnik (nad 250 zaměstnanců nebo s obratem nad 1,3 mld. Kč nebo aktiv nad 1,1 mld. 

Kč) musí projít energetickým auditem každé 4 roky pouze tehdy, pokud jeho energetické 

hospodářství má spotřebu energie vyšší než 200 MWh ročně; 

Pozn.: Důvodová zpráva k tomu uvádí, že „kvantifikace parametrů bude i nadále zohledňovat 

propojené a spojenecké vztahy, ovšem pouze v rámci ČR nikoli na nadnárodní úrovni.“ 

2) Malý a střední podnik je povinen zajistit pro jím užívané energetické hospodářství provedení 

energetického auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s energií za 

poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh a opakovat tento audit 

každých 10 let; 

3) A zcela nově dopadá povinnost i na stát a obce, které jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné 

energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrné 

roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní 

roky je vyšší než 500 MWh a opakovat tento audit každých 10 let; 

Povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje na osobu, která 

má pro své energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém 

hospodaření s energií podle ISO 50001, jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu. 

Nově se stanoví, že rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené části energetického 

hospodářství auditované osoby. Směrnice o energetické účinnosti vyžaduje, aby audity byly přiměřené 

a dostatečně reprezentativní. V této souvislosti lze uvažovat o tom, že by postačovalo do auditů 

zahrnout určité procento budov, resp. zařízení. Například na Slovensku je prováděcím předpisem 

stanoveno, že předmět energetického auditu musí celkovou spotřebou energie odpovídat nejméně 90 

procentům celkové spotřeby energie objednatele energetického auditu. 

Energetickým hospodářstvím je budova nebo provoz, jestliže lze u nich stanovit spotřebu energie na 

základě měřitelného vstupu a výstupu; ucelenou částí energetického hospodářství je územně nebo 

procesně oddělená část energetického hospodářství, kterou je možno na základě měřitelného vstupu 

a výstupu energie vyčlenit, 

Energetický audit musí být proveden do 1 roku od vzniku povinnosti na základě dat o nakládání s 

energií za 2 roky předcházející vzniku povinnosti a musí být proveden v souladu s právními předpisy. 

Česká republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená 

zákonem, státní a veřejná vysoká škola a Česká národní banka s hodnotou průměrné roční spotřeby 

energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky 35 000 MWh a vyšší 

provedou energetický audit do 3 let od vzniku povinnosti. 


