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Mezinárodně uznávaná praxe 
• 28 kanceláří ve 20 jurisdikcích Evropy a střední Asie 

• Legal500 EMEA 2017 – 10 oceněných jurisdikcí v Evropě/CIS 

(včetně nejvyššího hodnocení Tier 1 v Polsku, Turecku, 

Kazachstánu a na Ukrajině) 

• Chambers & Partners 2017 – 8 oceněných jurisdikcí v Evropě/CIS 
(včetně nejvyššího hodnocení Band 1 v Polsku a Kazachstánu, 

Praha v Band 3), jakož i ocenění v rámci celé Evropy a CEE 
regionu. 

• IFLR1000 2018 – 11 oceněných jurisdikcí v Evropě/CIS včetně UK, 

(Band 1 za Polsko, Maďarsko a Kazachstán)  

• "Energy Firm of the Year“, Who’s Who Legal Awards 2015, 

2016 and 2017 

• "Europe Law Firm of the Year", Chambers Europe Award for 

Excellence 2017  

• "Professional Services Company of the year 2016 – Legal" CEE 

Clean Energy Awards 

Hlavní oblasti právních služeb 

• Transakční poradenství (korporátní 

aspekty i financování) 

• Smluvní a regulatorní poradenství 

• Environmentální poradenství a 

integrovaná prevence 

• Zadávání veřejných zakázek 

• Sporová agenda 

Petr Zákoucký, partner, Band 1 (Chambers), Project & Energy 

"Clients praise his diligence and knowledge, stating: "He is a hard-working person and can deliver on time. 

He is really creative," adding that "he is really vital and can easily solve difficult tasks." Zákoucký is 

renowned for his expertise in matters concerning the energy sector, with sources singling him out for his 

regulatory and transactional knowledge. " Chambers Europe 2018 



Cíle energetické účinnosti 
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EU20% 
Spotřeba primární energie < 1 474 Mtoe 

Konečná spotřeba energie < 1078 Mtoe 

 

ČR 
Spotřeba primární energie < 25,315 Mtoe 

Konečná spotřeba energie < 44,305 Mtoe 

 

Politické cíle EU 
Směrnice o 
energetické 

účinnosti 

Zákon o 
hospodaření 

energií a další 
zákony 

Vyhlášky 
Individuální 
povinnosti 



LCP BREF a energetická účinnost 

• Implementace do srpna 2021 

• Závazné (rozdíl oproti LCP BREF 2006) 

• Paralelně BREF o energetické účinnosti (2009) 
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Obecné 
ustanovení 

BAT 12 

Spalování tuhých paliv (BAT 19) 

Spalování tuhé biomasy a/nebo rašeliny (2.21) 

Spalování HFO a/nebo plynového oleje v kotlích (3.1.1 + BAT 31) 

Spalování HFO a/nebo plynového oleje v pístových motorech (BAT 31 + 3.2.1) 

Spalování plynového oleje v plynových turbínách (BAT 36 + 3.3.1) 

Spalování zemního plynu (BAT 40) 

Výroba železa a oceli (BAT 46) 

Spalování procesních paliv z chemického průmyslu v kotlech (5.1.2) 

Spoluspalování odpadu (6.1.2) 

Zplyňování (jednotky IGCC) (BAT 72) 



• Rozsudek NSS č.j. 1 As 13/2015 – 295 

(25. června 2015) 
• Rozpor s hodnotami spojenými s BAT 

ohledně čisté energetické účinnosti zařízení 
• Výjimka z BAT je přípustná, pokud je 

odůvodněná 

• Jiný právní status předchozích BREF  

otázka propojení s LCP BREF 2017 

BREF a energetická účinnost 
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• Právní základ: §6 odst. 1 zákona o 

hospodaření energií 
• Míra účinnosti stanovena prováděcím 

předpisem (vyhláška o minimální účinnosti č. 
441/2012 Sb.) 

• U nově zřizovaných výroben + výroben, u 
nichž se provádí změna dokončené 
stavby 

• Podstatná rekonstrukce 

• Změna dokončené stavby s předpokládanými 
investičními náklady přesahujícími 50% 
investičních nákladů na novou srovnatelnou 
stavbu 
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Povinnost zajistit aspoň minimální 
účinnost užití energie 



Výjimka z hodnot minimální účinnosti 

• Vyhláška o minimální účinnosti 
§3 odst. 5 

• Prokazuje se energetickým posudkem 

• Nedostatek odběru pro tepelné energie 

• Zavedení KVET nevhodné/ekonomicky 

neefektivní 

• Cost-benefit analýza 

• Srovnávací analýza 

• Srovnatelná výroba, disponuje systémem využití 
odpadního tepla a KVET nebo soustavou 

zásobování tepelnou energií nebo z průmyslových 
provozů 
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Cost-benefit analýza 

• Vyhláška o EA/EP 

• Náležitosti v příloze č. 8 

• Porovnání současného zařízení se srovnávacím zařízením 

• Pokyny Komise 

• Ekonomická a finanční analýza, včetně analýzy transakčních nákladů 
a cash flow 

• NPV po zdanění – pokud je menší než 0  jednoznačně možná 
investice už nepřináší žádná nová pozitiva 

• Předpokládaná výše doby návratnosti, míry zhodnocení, 
předpokládané ceny paliva a elektřiny, „policy costs“ a státní podpora 
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Součet diskontovaných přínosů x součet diskontovaných nákladů 



Státní energetická inspekce 

• Kontrolní řád + sektorové zákony 

• V oblasti účinnosti zejména zákon o hospodaření energií 

• Práva kontrolovaného 

• Námitky podjatosti kontrolujícího nebo přizvané osoby 

• Podávat námitky proti kontrolním zjištěním v protokolu 

• Formální a procesní záležitosti 
 

 

9 

Úkony pro opatření 
podkladů pro 

zahájení 

Pověření 
kontrolujícího 

Zahájení 
kontroly z  

moci úřední 
Protokol 

Námitky proti 
protokolu 



Soudní spory v oblasti 

energetické účinnosti 

• Zejména kontroly a přezkum 
rozhodnutí ve správním soudnictví 

• Způsoby předcházení negativních 
dopadů 

• Compliance 

• Preventivní přístup 

• Procesní opatrnost 

• Důsledná kontrola podkladů a 

rozhodnutí 
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Relevantní právní předpisy 
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Užitá zkratka Číslo předpisu 

Směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2012/27/EU o energetické účinnosti 
ZHE Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

Vyhláška o minimální 
účinnosti 

Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální 
účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné 
energie 

Vyhláška o EA/EP Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a 
energetickém posudku 

• Guidance note ke Směrnici dostupná zde 

• Background report on best practices ohledně článku 14(5) Směrnice 
dostupná zde 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:52013SC0447
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/background-report-best-practices-and-informal-guidance-installation-level-cba-installations
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Mgr. Barbora Obračajová 

• barbora.obracajova@dentons.com 

+420 732 823 867 

JUDr. Petr Zákoucký 

• partner, vedoucí energetické praxe 

• petr.zakoucky@dentons.com 

+420 723 344 495 


