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Vážená paní inženýrko, 
 
Státní energetické inspekci byl doručen Váš dotaz týkající se povinnosti opětného zpracování 
energetického auditu (dále jen „EA“) pro velkého podnikatele podle zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v případě provedení 
větší změny energetického hospodářství a upřesnění, co je větší změnou míněno. 

Povinný podnikatel zpracuje EA na všechna energetická hospodářství, která vlastní nebo 
užívá bez ohledu na jejich spotřebu. Podle § 2 odst. 1 písm. d) zákona je energetickým 
hospodářstvím soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií.  

Energetickým hospodářstvím je myšlen soubor technických zařízení a budov sloužících 
k nakládání s energií, který se hodnotí uceleně. V EA jsou hodnocena všechna technická 
zařízení a budovy, jež mohou mít vliv na určení celkové roční potřeby energie. Jako technické 
systémy lze chápat všechny zdroje energie pro vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti, 
přípravu TV, osvětlení a ostatní technologie, které jsou instalovány v energetickém 
hospodářství. Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo 
energetického hospodářství, pro které byl zpracován.  

Definice větší změny dokončené budovy je uvedena v § 2 odst. 1 písm. s) zákona. Jelikož 
definice větší změny energetického hospodářství není v legislativě definována, může být její 
posuzování přirovnáno k definici větší změny dokončené budovy, jako změna energetického 
hospodářství, která má více jak 25% dopad do celkové roční spotřeby energií. Jedná se však 
čistě o názor Státní energetické inspekce, který nemá právní oporu a každá větší změna 
energetického hospodářství bude při případné kontrole posuzována individuálně. 

 
S pozdravem 

Ing. Miloš Strašák 
vedoucí oddělení dohledu nad trhem 

 

 

Vážená paní  

Ing. Taťána Štěpánová 

TÜV Rheinland ČR s.r.o. 

tatana.stepanova@cz.tuv.com 
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