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Vážená paní Čiperová, 
 
Státní energetické inspekci byl doručen Váš dotaz týkající se povinnosti opakovaně 
zpracovat energetický audit (dále jen „EA“) pro velkého podnikatele podle zákona 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), v případě, že již má zavedený a certifikovaný systém ČSN EN ISO 14001. 

Podle odst. 2 § 9 zákona nastala od 1. 7. 2015 podnikateli, který není malý nebo 
střední, povinnost zpracovávat energetický audit pro jím užívané nebo vlastněné 
energetické hospodářství a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. 
Výjimka z povinnosti zpracovávat opakovaně EA se týká pouze podnikatele, který má 
zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření energií podle 
české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií 
ČSN EN ISO 50001 nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém 
environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy 
environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001, který zahrnuje EA. 

Pokud má podnikatel zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém 
hospodaření s energií podle české harmonizované normy ČSN EN 50 001, pak se na 
něj nevztahuje povinnost podle odst. 2 § 9 zákona zpracovávat opakovaně 
energetický audit. Energetický audit je součástí certifikace systému hospodaření 
s energií a není tedy potřeba jej vyžadovat zvlášť. 

V případě, že má podnikatel zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém 
environmentálního řízení podle ČSN EN ISO 14 001 je situace rozdílná. Jelikož se 
v případě certifikace systému environmentálního řízení nepředpokládá, že součástí 
certifikace je energetický audit, uvádí zákon explicitní požadavek, aby v případě 

     
     
 

 

Vážená paní  

Monika Čiperová 

info@ciperova.cz 
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certifikace tohoto systému byl součástí energetický audit. Ten pak musí naplňovat 
definici uvedenou v zákoně a odpovídat požadavkům prováděcího předpisu. V tomto 
případě se energetický audit zpracuje jednorázově a tento energetický audit platí 
do provedení větší změny energetického hospodářství. 

Jedná se o čistě právní názor Státní energetické inspekce a nikoliv o výklad zákona, 
který může podávat pouze soud. 

 
S pozdravem 

Ing. Miloš Strašák 

vedoucí oddělení dohledu nad trhem 
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