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Energetická efektívnosť – nové povinnosti pre veľké firmy
a vlastníkov budov
Radi by sme Vám pripomenuli, že do 5.12.2015 majú tzv. veľké podniky, ktoré vznikli alebo sa stali
veľkými podnikmi v zmysle Nariadenia Európskej komisie č. 651/2014 zo 17.júna 2014, povinnosť
zabezpečiť vykonanie energetického auditu. Zároveň Zákon o energetickej efektívnosti prináša aj nové
2
povinnosti pre vlastníkov budov s podlahovou plochou väčšou ako 1 000 m . Nižšie prinášame prehľad
jednotlivých povinností.

Zákon o energetickej efektívnosti
Ako sme Vás už informovali v marci tohto roka,
dňa 21. októbra 2014 schválila Národná rada
SR zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej
efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „Zákon o energetickej
efektívnosti“), ktorý nadobudol účinnosť 1.
decembra 2014.
Zmenu legislatívy si vyžiadala implementácia
smernice
č.
2012/27/EÚ
o energetickej
efektívnosti, pričom Zákonom o energetickej
efektívnosti sa nahrádza predchádzajúci zákon
z roku 2008.
Hlavným cieľom legislatívy bolo vytvorenie
rámca pre splnenie európskych cieľov zlepšenia
energetickej efektívnosti do roku 2020 o 20%
a vytvoriť podmienky pre ďalšie zlepšenie po
tomto roku.
Zákon zavádza nové definície mikro, malého,
stredného a veľkého podniku a ukladá rôzne
nové povinnosti.

Povinnosti veľkých podnikov
Zákon o energetickej efektívnosti zaviedol
povinnosť pre veľké podniky zabezpečiť
vykonanie energetického auditu aspoň raz za 4
roky alebo zabezpečiť vykonanie energetického
auditu, ktorý je súčasťou certifikovaného
systému energetického manažérstva alebo
systému environmentálneho manažérstva.
Pri
nesplnení
tejto
povinnosti
hrozí
spoločnostiam pokuta až do výšky 30 000
EUR.

Veľké podniky sú povinné zabezpečiť vykonanie
energetického auditu najneskôr do 5.12.2015.
Pre overenie, či má podnik povinnosť
zabezpečiť energetický audit alebo nie, je
potrebné sa riadiť novou právnou úpravou
v Zákone o energetickej efektívnosti. Samotná
definícia veľkého podniku vychádza zo
všeobecne
zaužívanej
definície
malých
a stredných podnikov (ďalej ako „MSP“), ktorá je
upravená v článku 2 prílohy I Nariadenia
Komisie (EÚ) č. 651/2014.
Veľkým podnikom je podnik s viac ako 250
zamestnancami,
ktorého
ročný
obrat
dosahuje viac ako 50 miliónov a/alebo jeho
ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR. Stačí
aby bola splnená čo i len jedna z týchto
dvoch podmienok a podnik sa považuje za
veľký.
Pri výpočtoch je potrebné zohľadniť aj prepojené
podniky.

Energetický audit a energetický
audítor
Na základe novej právnej úpravy bola definícia
energetického auditu rozšírená.
Podľa § 2 ods. 1 písm. j) Zákona o energetickom
audite sa energetickým auditom rozumie
systematický postup na získanie dostatočných
informácií o aktuálnom stave a charakteristike
spotreby energie potrebných na identifikáciu a
návrh nákladovo efektívnych možností úspor
energie v budove, v skupine budov, v
priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke
alebo v zariadení na poskytovanie súkromných
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služieb alebo verejných služieb; energetický
audit musí byť vyvážený, reprezentatívny a
založený na ekonomickom, environmentálnom a
technickom hodnotení zohľadňujúcom životný
cyklus výrobkov a služieb.
Tiež by sme chceli naším klientom zdôrazniť, že
je potrebné odlišovať energetický audit od
energetickej certifikácie budov. Energetický audit
je oprávnený vykonať energetický audítor. Na
základe Zákona o energetickej efektívnosti je
energetickým audítorom fyzická osoba zapísaná
v zozname energetických audítorov. Zoznam
vedie Ministerstvo hospodárstva SR alebo ním
určená organizácia. Momentálne je zverejnený
na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúre (ďalej len „SIEA“) v časti Vzdelávania
a skúšky – Energetický audítor.

Povinnosti vlastníka a správcu
budovy nad 1 000m2
Zákon o energetickej efektívnosti zavádza
viacero nových povinností pre vlastníkov budov
s celkovou podlahovou plochou väčšou ako
2
1 000 m (určených z vonkajších rozmerov
budovy), ktoré majú ústredné teplovodné
vykurovanie alebo spoločnú prípravu teplej
vody.
Medzi tieto povinnosti v zmysle § 11 Zákona
o energetickej efektívnosti patrí:









na každom tepelnom spotrebiči, v
závislosti od teploty vzduchu vo
vykurovaných
miestnostiach
s
dlhodobým pobytom osôb,
zabezpečiť a udržiavať hydraulicky
vyregulované rozvody teplej vody,
vybaviť rozvody tepla a teplej vody
vhodnou tepelnou izoláciou,
poskytnúť
prevádzkovateľovi
monitorovacieho systému elektronicky
súbor údajov o celkovej spotrebe
energie a o opatreniach na zlepšenie
energetickej
efektívnosti
za
predchádzajúci kalendárny rok, ak o to
prevádzkovateľ
monitorovacieho
systému požiada, a to najneskôr do 90
dní od doručenia žiadosti o poskytnutie
súboru údajov,
účtovať každému nájomcovi náklady na
spotrebu energie oddelene od nákladov
na ostatné poskytované služby, ak
celková podlahová plocha budovy, v
ktorej sa priestor prenajíma, je väčšia
2
ako 1000 m a spotreba energie
nájomcu
je
meraná
oddelene
samostatným určeným meradlom.

Tieto povinnosti vlastník budovy musí splniť
do 31.12. 2015.
Zákon o energetickej efektívnosti určuje výnimky
z týchto povinností, pričom sa napríklad tieto
povinnosti nevzťahujú na priemyselné budovy
a sklady, nádrže a silá, poľnohospodárske
budovy a sklady, či stajne a maštale.

zabezpečiť a udržiavať hydraulicky
vyregulovaný vykurovací systém v
budove,
vybaviť vykurovací systém automatickou
reguláciou parametrov teplonosnej látky

Upozornenie
Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej
problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v
newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá
zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených v
newsletteri.
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O Accace
Accace je medzinárodným poskytovateľom poradenských služieb a kompletného outsourcingu v oblasti
spracovania účtovníctva, mzdovej agendy a daňového poradenstva. S viac ako 250 zamestnancami a
1400 klientmi sa radí medzi popredných poskytovateľov poradenských služieb nie len na Slovensku
ale aj v regióne strednej a východnej Európy.
Aktuálne má Accace 7 pobočiek v Európe a prostredníctvom siete partnerov rozširuje svoje globálne
pôsobenie. Kancelárie Accace nájdete na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Maďarsku,
Rumunsku, Poľsku a na Ukrajine.
Viac na www.accace.sk

