
 

SMĚRNICE 2012/27/EU
O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

V roce 2012 vydal Evropský parlament a Rada EU Směrnici 2012/27/EU o 
energetické účinnosti (EnergyEfficiencyDirective–EED).

Směrnice vytyčovala energetické a enviromentální cíle do roku 2020.
S ohledem na aktuální vývoj byly tyto cíle aktualizovány pro časový horizont 

2030.
21. 12. 2018 byla publikována Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 
2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Směrnice - právní akt stanovující cíl, který musejí všechny země EU splnit. Je však 
na jednotlivých zemích, jak formulují příslušné vnitrostátní zákony a jak těchto 

cílů dosáhnou.

V platnost vstoupila 2.11.2021 reál-
ně se bude vztahovat na rozúčtová-
ní a vyúčtování nákladů za zúčtova-
cí období, které započalo po nabytí 
účinnosti, tedy za rok 2022, prová-
děné na jaře roku 2023

Bude obsahovat srovnání se stej-
ným obdobím předcházejícího 
roku, a to i v grafické podobě. Je 
požadována oprava o klimatický 
faktor. Dále se požaduje srovnání s 
referenčním uživatelem. Informace 
o energetické náročnosti, a o podílu 
energie z obnovitelných zdrojů, po-
kud tento popis uvedl dodavatel te-
pelné energie. Kontaktní údaje pro 
veřejnost nejméně jednoho energe-
tického konzultačního a informač-
ního střediska. Odkazy na interne-
tové stránky s informací o zvyšování 
energetické účinnosti. Informace o 
mediačních službách………

Od 1. 1. 2022 musí být všechny 
nově instalované přístroje dálkově 
odečitatelné

Od 1. 1. 2027 musí být všechny 
přístroje dálkově odečitatelné

Text novely zákona prošel připo-
mínkovým řízením a dne 30.3.2022 
byl schválen na zasedání vlády ČR. 
Návrh novely zákona byl rozeslán 
poslancům jako tisk 199/0 dne 
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Stav jak je nám znám k 
1. 9. 2022

Radíme                                      
a pomáháme

Novela zákona č. 67/2013 Sb., 
kterým se upravují některé 

otázky související s poskytová-
ním plnění spojených s užíváním 

bytů a nebytových prostorů v 
domě s byty

Novela zákona č. 406/2000 Sb.   
o hospodaření energií

Novela vyhlášky č. 269/2015 Sb. 
o rozúčtování nákladů na vytá-
pění a společnou přípravu teplé 

vody pro dům

Novela přináší doplnění definic pojmů. Upřesnění některých sporných ustano-
vení zákona a větší konzistenci s vyhláškou.
Ustanovení, že „Splatnost přeplatku nebo nedoplatku neovlivňují takové vady 
vyúčtování, které nemají vliv na vypočtenou výši přeplatku nebo nedoplatku. 
Povinnost pravidelného (měsíčního) informování o spotřebě tepla na vytápění 
a centralizované poskytování teplé vody.
Povinnost informování poskytovatele energetických služeb.

12.4.2022. Poslanecké sněmovně bylo navrženo projednávání návrhu zá-
kona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvním čtení. Ná-
vrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 7. 2022 na 31. schůzi a první čtení 
proběhlo dne 12.7.2022. Poslanecká sněmovna nesouhlasila s vyslovením 
souhlasu již v prvním čtení. Návrh byl proto postoupen Výboru pro veřej-
nou správu a regionální rozvoj , kde byl projednán 1.9.2022 a dále návrh zá-
kon projednal Podvýbor pro bytovou politiku a výstavbu dne 30.8.2022.
Návrh nyní musí projednat Poslanecká sněmovna ve druhém čtení.


