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ZÁKON

ze dne 6. září 2011,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o hospodaření energií

Čl. I

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve
znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb.,
zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/
/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb. a zákona č. 223/2009 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze
dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze
dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovi-
telných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic
2001/77/ES a 2003/30/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze
dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků
na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze
dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných
zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spo-
třebou energie a v normalizovaných informacích o výrob-
ku.“.

2. V § 1 se slova „Evropských společenství“ na-
hrazují slovy „Evropské unie“ a slovo „Společenství“
slovem „Unie“.

3. V § 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) požadavky na uvádění spotřeby energie a jiných
hlavních zdrojů na energetických štítcích výrobků
spojených se spotřebou energie.“.

4. V § 2 se čárka na konci písmene q) nahrazuje
tečkou a písmena r) až w) se zrušují.

5. V § 2 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí

a) výrobkem spojeným se spotřebou energie výro-
bek, jenž má při používání dopad na spotřebu
energie a jenž je uveden na trh nebo do provozu,
a dále části, které jsou určeny k zabudování do
výrobku spojeného se spotřebou energie a které
jsou uváděny na trh anebo do provozu jako jed-
notlivé části pro konečné uživatele a jejichž vliv na
životní prostředí lze posoudit samostatně,

b) součástmi a podsestavami části určené k zabudo-
vání do výrobku spojeného se spotřebou energie,
jež nejsou uváděny na trh nebo do provozu jako
jednotlivé části pro konečné uživatele, anebo
u nichž nelze posoudit vliv na životní prostředí
samostatně,

c) energetickým štítkem označení výrobku spoje-
ného se spotřebou energie, které obsahuje údaje
o spotřebě energie a jiných hlavních zdrojů spo-
třebovaných v souvislosti s tímto výrobkem,

d) informačním listem normalizovaný přehled infor-
mací týkající se výrobku spojeného se spotřebou
energie,

e) ekodesignem začlenění prvků nebo funkcí vý-
robku spojeného se spotřebou energie, které mo-
hou mít vliv na životní prostředí během životního
cyklu tohoto výrobku, do návrhu výrobku spoje-
ného se spotřebou energie s cílem zlepšit vliv vý-
robku na životní prostředí během celého životního
cyklu,

f) jinými hlavními zdroji voda, chemikálie nebo ja-
kékoli jiné látky spotřebované výrobkem při běž-
ném používání,

g) uvedením na trh první zpřístupnění výrobku spo-
jeného se spotřebou energie na trhu Unie za úče-
lem jeho distribuce nebo používání v Unii za
úplatu, bez ohledu na způsob prodeje, nebo bez-
úplatně,
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h) uvedením do provozu první použití výrobku spo-
jeného se spotřebou energie uživatelem v členském
státě Unie k účelu, pro který byl zhotoven,

i) výrobcem osoba vyrábějící výrobek spojený se
spotřebou energie a která hodlá uvést výrobek na
trh nebo do provozu, a to pod svým jménem, po-
případě obchodním označením,

j) zplnomocněným zástupcem osoba usazená v Unii,
která byla výrobcem písemně pověřena k tomu,
aby jeho jménem plnila zcela nebo zčásti povin-
nosti vyplývající z tohoto zákona,

k) dovozcem osoba usazená v Unii, která uvádí na trh
nebo do provozu v Unii výrobek spojený se spo-
třebou energie ze třetí země,

l) dodavatelem výrobce nebo jeho zplnomocněný
zástupce v Unii nebo dovozce, uvádějící výrobek
spojený se spotřebou energie na trh nebo do pro-
vozu v Unii; pokud tito neexistují, považuje se za
dodavatele jakákoli osoba, která uvádí na trh nebo
do provozu v Unii výrobky spojené se spotřebou
energie, na něž se vztahuje tento zákon,

m) obchodníkem osoba, která prodává, pronajímá,
nabízí ke koupi na splátky nebo předvádí výrobky
spojené se spotřebou energie konečným uživate-
lům.“.

6. § 8 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10
a 11 zní:

„§ 8

Energetické štítky

(1) Výrobky spojené se spotřebou energie, na
které se vztahují požadavky označování energetickými
štítky, dodání informačních listů a zpracování tech-
nické dokumentace, stanoví přímo použitelný předpis
Evropské unie a seznam těchto výrobků je uveden
v prováděcím právním předpise.

(2) Dodavatel je povinen

a) dodávat tištěný energetický štítek a informační list,
který splňuje požadavky stanovené prováděcím
právním předpisem10),

b) uchovávat technickou dokumentaci podle od-
stavce 3 pro účely kontroly, a to nejméně po dobu
5 let od vyrobení posledního dotčeného výrobku
spojeného se spotřebou energie,

c) předložit na vyžádání Státní energetické inspekci
technickou dokumentaci podle odstavce 3 a všech-
ny doklady prokazující správnost informací uve-

dených na energetickém štítku, v informačním
listu a v technické dokumentaci,

d) předložit na vyžádání Státní energetické inspekci
nebo Evropské komisi elektronickou verzi tech-
nické dokumentace, a to do 10 pracovních dnů
po obdržení žádosti Státní energetické inspekce
nebo Evropské komise,

e) poskytovat na požádání obchodníkům okamžitě
a bezúplatně potřebné energetické štítky a infor-
mační listy výrobků spojených se spotřebou ener-
gie,

f) zahrnovat informační list výrobku spojeného se
spotřebou energie do všech informačních a reklam-
ních materiálů týkajících se výrobku spojeného se
spotřebou energie,

g) uvést na energetických štítcích a v informačních
listech správné informace založené na metodách
a postupech měření podle prováděcího právního
předpisu10).

(3) Technická dokumentace musí obsahovat

a) obecný popis výrobku spojeného se spotřebou
energie,

b) provedené konstrukční výpočty, stanoví-li tak
prováděcí právní předpis,

c) protokoly o zkouškách, pokud jsou k dispozici,
včetně protokolů o těch zkouškách, které byly
provedeny příslušnými notifikovanými osobami
podle jiných právních předpisů11),

d) výpočty nebo odvození informací uvedených v pís-
menech a) až c) v případě, že tyto informace byly
získány formou zkoušek u podobných typů vý-
robků spojených se spotřebou energie umožňují-
cí ověření přesnosti uvedených informací včetně
seznamu všech dalších podobných typů výrobků
spojených se spotřebou energie, u nichž byly in-
formace získány stejným způsobem, stanoví-li tak
prováděcí právní předpis.

(4) Obchodník je povinen

a) řádně viditelným a čitelným způsobem vystavit na
nebo u výrobku spojeného se spotřebou energie
energetický štítek a poskytnout informační list
v informačních a reklamních materiálech týkajících
se výrobku spojeného se spotřebou energie, které
jsou k výrobkům spojeným se spotřebou energie
přiloženy, když jsou prodávány konečným uživa-
telům,

b) opatřit výrobek spojený se spotřebou energie pří-
slušným energetickým štítkem na místě stanove-
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ném v prováděcím právním předpise10), a to v čes-
kém jazyce, kdykoli je výrobek spojený se spotře-
bou energie, na něhož se vztahuje prováděcí právní
předpis10), nabízen nebo předváděn,

c) postupovat v případě, že jsou výrobky nabízeny
k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky
prostřednictvím zásilkového prodeje, katalogu, in-
ternetu, telemarketingu nebo jakýmikoli jinými
způsoby, při nichž nelze předpokládat, že poten-
ciální konečný uživatel uvidí vystavený výrobek
spojený se spotřebou energie, tak, aby byly koneč-
nému uživateli informace uvedené na energetickém
štítku a v informačním listu zpřístupněny podle
prováděcího právního předpisu10).

(5) Dodavatel a obchodník jsou dále povinni uvá-
dět odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku spo-
jeného se spotřebou energie v

a) informačních a reklamních materiálech popisují-
cích spotřebu energie nebo cenu výrobku spoje-
ného se spotřebou energie,

b) informačních a reklamních technických materiá-
lech popisujících konkrétní technické parametry
výrobku spojeného se spotřebou energie uveřejňo-
vaných v písemné nebo elektronické formě.

(6) Požadavky na energetické štítky, informační
listy a technickou dokumentaci podle tohoto zákona
se nevztahují na použité výrobky spojené se spotřebou
energie, jakékoli dopravní prostředky pro přepravu
osob, zvířat nebo věcí a na štítek s údaji o výkonu nebo
jeho ekvivalent připojený k výrobku spojenému se spo-
třebou energie z bezpečnostních důvodů.

(7) Náležitosti označování výrobků spojených se
spotřebou energie energetickými štítky, provedení a ob-
sah energetických štítků a informačních listů, metody
a postupy měření, určení třídy energetické účinnosti
a podrobnosti obsahu technické dokumentace stanoví
prováděcí právní předpis10).

10) Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
označování energetických spotřebičů energetickými štítky
a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální
účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na
trh.

11) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na vý-
robky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.“.

7. § 8a včetně nadpisu zní:

„§ 8a

Ekodesign

(1) Výrobky spojené se spotřebou energie, na kte-
ré se vztahují požadavky na ekodesign, označování CE
a ES prohlášení o shodě, stanoví přímo použitelný
předpis Evropské unie a seznam těchto výrobků je uve-
den v prováděcím právním předpise.

(2) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je
povinen

a) uvádět na trh nebo do provozu výrobky spojené se
spotřebou energie, pouze pokud splňují požadav-
ky na ekodesign, po posouzení shody, po označení
CE a po vydání ES prohlášení o shodě, a to podle
prováděcího právního předpisu,

b) nepřipojovat k výrobku spojenému se spotřebou
energie jakékoli jiné označení, které by mohlo uvá-
dět uživatele v omyl nebo vést k záměně, pokud
jde o význam a tvar označení CE,

c) vyhotovovat dokumenty týkající se posouzení
shody a ES prohlášení o shodě v českém jazyce.

(3) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je
po uvedení výrobku spojeného se spotřebou energie na
trh nebo do provozu dále povinen

a) uchovávat příslušné dokumenty týkající se prove-
deného posouzení shody a vydaných ES prohlá-
šení o shodě po dobu 10 let od vyrobení posled-
ního uvedeného výrobku spojeného se spotřebou
energie,

b) poskytovat Státní energetické inspekci veškeré po-
třebné informace uvedené v tomto zákoně a v pro-
váděcím právním předpise vztahující se k ověření
označení CE, k posouzení a předpokladu shody
a k ES prohlášení o shodě, a to do 10 dnů po ob-
držení žádosti Státní energetické inspekce,

c) poskytovat Státní energetické inspekci vzorky vý-
robků spojených se spotřebou energie k ověření
označení CE, k posouzení a předpokladu shody
a k ES prohlášení o shodě,

d) v případě, že uvádí na trh nebo do provozu sou-
části a podsestavy, poskytnout výrobci výrobku
spojeného se spotřebou energie, na nějž se vzta-
huje toto ustanovení, údaje o materiálovém složení
a spotřebě energie, materiálů nebo zdrojů těchto
součástí nebo podsestav, pokud tak stanoví pro-
váděcí právní předpis,

e) poskytnout konečným uživatelům výrobků spoje-
ných se spotřebou energie nezbytné informace
o tom, jak mohou přispět k udržitelnému užívání
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výrobku spojeného se spotřebou energie a ekolo-
gický profil výrobku spojeného se spotřebou ener-
gie a výhody ekodesignu podle prováděcího práv-
ního předpisu.

(4) Není–li výrobce usazen v Unii a neexistuje-li
zplnomocněný zástupce, je povinnosti uvedené v od-
stavcích 2 a 3 povinen zajistit dovozce. Neexistuje-li
dovozce, považuje se za osobu povinnou podle tohoto
ustanovení osoba, která uvádí na trh nebo do provozu
výrobky spojené se spotřebou energie stanovené v od-
stavci 1.

(5) Požadavky na označování CE a na ES prohlá-
šení o shodě se nevztahují na dopravní prostředky pro
přepravu osob, zvířat nebo věcí a na výrobky spojené
se spotřebou energie vystavené na veletrzích, výstavách
nebo předváděcích akcích, pokud jsou opatřeny ozná-
mením, že nesmějí být uváděny na trh nebo do pro-
vozu na území Unie, dokud nesplní požadavky stano-
vené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.

(6) Požadavky na ekodesign, náležitosti označo-
vání CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posu-
zování a předpoklad shody, postupy ověřování poža-
davků na ekodesign a poskytování informací o výrobku
a jeho užívání stanoví prováděcí právní předpis.“.

8. V § 12 odst. 1 se dosavadní písmena g) až n)
označují jako písmena f) až m).

9. V § 12 odstavec 2 zní:

„(2) Zapřestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč.“.

10. V § 12a odst. 1 se dosavadní písmena g) až p)
označují jako písmena f) až o).

11. V § 12a odst. 1 se na konci písmene m) čárka
nahrazuje tečkou a písmena n) a o) se zrušují.

12. V § 12a odst. 2 písmena g) až j) znějí:

„g) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou
energie uvedených v § 8 odst. 1 poruší některou
z povinností podle § 8 odst. 2,

h) jako obchodník obchodující s výrobky spojenými
se spotřebou energie uvedenými v § 8 odst. 1 po-
ruší některou z povinností podle § 8 odst. 4,

i) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou
energie uvedených v § 8 odst. 1 nebo jako obchod-
ník obchodující s těmito výrobky poruší některou
z povinností podle § 8 odst. 5,

j) jako výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo
dovozce uvádějící na trh nebo do provozu vý-
robky spojené se spotřebou energie uvedené

v § 8a odst. 1 poruší některou z povinností podle
§ 8a odst. 2.“.

13. V § 12a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí:

„k) jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo do-
vozce uvádějící na trh nebo do provozu výrobky
spojené se spotřebou energie uvedené v § 8a
odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8a
odst. 3,

l) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou
energie uvedených v § 8 odst. 1 nesplní opatření
podle § 94 odst. 2 písm. c), d) nebo e) energetic-
kého zákona, nebo

m) jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo do-
vozce výrobků spojených se spotřebou energie
uvedených v § 8a odst. 1 nesplní opatření podle
§ 94 odst. 2 písm. c), d) nebo e) energetického zá-
kona.“.

14. V § 12a odst. 4 písm. c) se číslo „10“ nahrazuje
číslem „11“.

15. V § 12a odst. 4 písm. d) se číslo „11“ nahrazu-
je číslem „12“.

16. V § 12a odst. 4 písm. e) se číslo „12“ nahrazuje
číslem „13“.

17. V § 12a odst. 4 písm. f) se číslo „13“ nahrazuje
číslem „14“.

18. V § 12a odst. 4 písm. g) se číslo „14“ nahra-
zuje číslem „15“.

19. V § 12a odstavec 6 zní:

„(6) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
nebo odstavce 3 písm. b) nebo d),

b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3
písm. a) nebo c), odstavce 4 písm. b), c), d), e), f)
nebo g) nebo odstavce 5,

c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 2 nebo odstavce 4 písm. a).“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona se dokončí podle dosavadních právních
předpisů.
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ČÁST DRUHÁ

Změna energetického zákona

Čl. III

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve
znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb.,
zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona
č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/
/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 155/2010 Sb. a zákona č. 211/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 30a odst. 1 se slova „1 MW“ nahrazují
slovy „100 kW“.

2. V § 94 odst. 1 se písmena d) až g) zrušují.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena d)
až f).

3. V § 94 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:

„(2) Státní energetická inspekce zajišťuje dozor
nad tím, zda jsou výrobky spojené se spotřebou energie
uváděny na trh, do provozu nebo dále distribuovány
v souladu s požadavky stanovenými zákonem o hospo-
daření energií. V této souvislosti je Státní energetická
inspekce oprávněna

a) vyžádat si od kontrolovaných osob veškeré infor-
mace potřebné k posouzení souladu výrobků spo-
jených se spotřebou energie s požadavky zákona
o hospodaření energií,

b) převzít na náklad kontrolovaných osob potřebné
vzorky výrobků spojených se spotřebou energie

k posouzení, zda tyto výrobky splňují požadavky
zákona o hospodaření energií,

c) provádět rozbory nebo zajistit provedení rozborů
k ověření toho, zda výrobky spojené se spotřebou
energie plní požadavky zákona o hospodaření
energií; provedení těchto rozborů se zajišťuje u pří-
slušných orgánů nebo osob; pokud bylo rozborem
zjištěno, že výrobek nesplňuje požadavky zákona
o hospodaření energií, hradí náklady na provedení
rozboru kontrolovaná osoba,

d) uložit kontrolovaným osobám, aby ve stanovené
lhůtě odstranily zjištěné nedostatky, jejich příčiny
a škodlivé následky nebo aby neprodleně provedly
nezbytná opatření k nápravě,

e) nařídit omezení nebo zákaz uvádění na trh, uvá-
dění do provozu nebo distribuci výrobku spoje-
ného se spotřebou energie do doby, než je odstra-
něn protiprávní stav,

f) nařídit stažení nevyhovujícího výrobku spojeného
se spotřebou energie z trhu; současně může Státní
energetická inspekce nařídit zničení výrobku spo-
jeného se spotřebou energie nebo nařídit jeho zne-
hodnocení,

g) oznámit opatření přijatá podle písmen e) a f) ne-
prodleně Evropské komisi a ostatním členským
státům Evropské unie.“.

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

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem ná-
sledujícím po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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