
                                                                                      
 

SPOLEČNÉ STANOVISKO  

ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

A ODBORU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A ÚSPOR MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU  

k účasti osob s oprávněním k provádění činností energetického specialisty na základě 

autorizace podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, na 

přípravě žádostí o poskytnutí dotace v rámci Specifického cíle 2.1, Prioritní osy 2, 

Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 

 
 
 
 
V rámci výměn stávajících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla podporované ve 
Specifickém cíli 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 
(dále jen „OPŽP“), tzv. kotlíkových dotací, je zakotven požadavek na provedení technických 
opatření vedoucích ke snížení energetické potřeby rodinného domu. Tato podmínka neplatí 
v případě, že tento dům splňuje požadavek vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 
budov, ve znění pozdějších předpisů, tj. klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“.   

 
 
Tato technická opatření jsou jmenovitě uvedena v části 2.1.5 Závazných pokynů pro 
Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 – 
Výzva pro kraje č. 1, které byly zveřejněny v rámci 16. výzvy OPŽP (viz 
http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty).  
S ohledem na nutnost zajištění oborného posouzení vhodnosti výběru daného opatření ke 
snížení energetické potřeby budovy z výše zmíněného seznamu je v každém jednotlivém 
případě vyžadováno stanovisko osoby, která má platné oprávnění k provádění činností 
energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
v platném znění (dále jen „zákon“).  
 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu tímto sděluje, že bylo Ministerstvem životního prostředí 
informováno o požadavku využití odborné kvalifikace energetických specialistů podle § 10 
odst. 1 zákona pro potřeby potvrzení vhodnosti výběru opatření ke snížení energetické 
potřeby budovy v rámci poskytování kotlíkových dotací a souhlasí s vydáváním tohoto 
potvrzení energetickým specialistou oprávněným podle zákona za podmínek, že bude ve 
shodě s § 10 odst. 6 písm. c) zákona tzn., že v dokumentu stvrzujícím výběr nejvhodnějšího 
opatření nesmí být uvedeno evidenční číslo energetického specialisty. Pro potřeby 
kotlíkových dotací budou osoby oprávněné k provádění činností energetického specialisty 
uvádět pouze své jméno, příjmení, titul, datum podpisu a samotný podpis, a to v rámci 
formuláře vyžadovaného příslušným krajem. 
Na toto potvrzení o vhodnosti výběru opatření se nevztahují povinnosti týkající se činností 
energetických specialistů uvedené v zákoně, především v § 10 odst. 6, neboť se nejedná o 
činnost podle § 6a, 7a, 9 a 9a tohoto zákona.  
Posouzení vhodnosti výběru opatření z výše zmíněného seznamu nemusí být nutně 
založeno na exaktních výpočtech (vhodnost opatření bude zpravidla zřejmá) a mělo by 
kromě celkových přínosů opatření (snížení tepelných ztrát), jeho nákladové efektivity a 
celkové ceny zohledňující maximální výši způsobilých nákladů na tato opatření (max. 20 tis. 



                                                                                      
 

Kč) brát v potaz i další praktické aspekty daného konkrétního případu, které mohou například 
omezovat využití jiného opatření spojeného s vyššími energetickými úsporami. 
 
 
Ministerstvo životního prostředí dále sděluje, že při hodnocení způsobilosti nákladů na služby 
osob oprávněných k provádění činností energetických specialistů v rámci žádostí fyzických 
osob krajem bude jejich výše posuzována z hlediska splnění podmínky ceny v místě a čase 
obvyklé. Výše nákladů, která bude tuto cenu převyšovat, bude považována za nezpůsobilou. 
 
 
 
V Praze dne 9. listopadu 2015 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Kurt Dědič, v.r.                Ing. Vladimír Sochor, v.r. 
ředitel odboru ochrany ovzduší           ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 
Ministerstva životního prostředí                Ministerstva průmyslu a obchodu 


