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Smernica 2012/27/EU Smernica 2012/27/EU 
o energetickej efektívnostio energetickej efektívnosti

�� Vstúpila do platnosti 5.12.2012Vstúpila do platnosti 5.12.2012
�� Transpozícia do 5.6.2014Transpozícia do 5.6.2014
�� Nahradí a doplníNahradí a doplní

Nahradí smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES Nahradí smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES �� Nahradí smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES Nahradí smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES 
�� Nahradí čl.9 smernice 2010/30/EU o Nahradí čl.9 smernice 2010/30/EU o ekodizajneekodizajne
�� Doplní čl.6 smernice 2009/125/ES o štítkovaníDoplní čl.6 smernice 2009/125/ES o štítkovaní

�� Novela 2013/12/EU po pristúpení Novela 2013/12/EU po pristúpení 
Chorvátska Chorvátska 
�� zmena cieľa EU na 1483Mtoe PES a 1086Mtoe zmena cieľa EU na 1483Mtoe PES a 1086Mtoe 

KESKES



Systém transpozícieSystém transpozície

�� Novela zákona 657/2004 Novela zákona 657/2004 –– schválená schválená 
v NR SRv NR SR

�� Návrh zákona o podpore energetickej Návrh zákona o podpore energetickej 
efektívnostiefektívnosti
Návrh zákona o podpore energetickej Návrh zákona o podpore energetickej 
efektívnostiefektívnosti

�� Návrh zákona o energetickej Návrh zákona o energetickej 
efektívnostiefektívnosti
�� a novely zákonov 309/2009, 250/2012 a novely zákonov 309/2009, 250/2012 

a 251/2012a 251/2012



Návrh zákona EENávrh zákona EE

�� Čl. I Nahradí zákon č. 476/2008 a všetky Čl. I Nahradí zákon č. 476/2008 a všetky 
vyhláškyvyhlášky

�� Čl. II Čl. II –– novela zákona 309/2009novela zákona 309/2009
�� Čl. III Čl. III –– novela zákona č. 251/2012novela zákona č. 251/2012�� Čl. III Čl. III –– novela zákona č. 251/2012novela zákona č. 251/2012
�� Čl. IV Čl. IV –– novela zákona č. 250/2012novela zákona č. 250/2012
�� Čl. V Čl. V –– novela zákona č. 25/2006novela zákona č. 25/2006



Obsah návrhu zákona EEObsah návrhu zákona EE

�� Úvod a stratégieÚvod a stratégie
�� Budovy Budovy –– prezentácia samostatneprezentácia samostatne
�� Energetický auditEnergetický audit

Energetická službaEnergetická služba�� Energetická službaEnergetická služba
�� Informácie a MonitoringInformácie a Monitoring
�� Pokuty a sankcie, záverPokuty a sankcie, záver
�� Príloha IPríloha I



Úvod a stratégie IÚvod a stratégie I

�� Úvodné ustanoveniaÚvodné ustanovenia
�� Definície prvkov a osôbDefinície prvkov a osôb
�� Strategické a koncepčné dokumenty Strategické a koncepčné dokumenty 

�� Koncepcia raz za 5 rokovKoncepcia raz za 5 rokov�� Koncepcia raz za 5 rokovKoncepcia raz za 5 rokov
�� Akčný plán raz za 3 roky Akčný plán raz za 3 roky –– nariadenie EK 242/2013nariadenie EK 242/2013
�� Ročná správa efektívnosti Ročná správa efektívnosti –– obsah v prílohe Iobsah v prílohe I

�� Národný indikatívny cieľ energetickej efektívnostiNárodný indikatívny cieľ energetickej efektívnosti
�� Berie do úvahy ciele budov a podporných schémBerie do úvahy ciele budov a podporných schém
�� Výpočet a prepočty vo vyhláškeVýpočet a prepočty vo vyhláške



Úvod a stratégie IIÚvod a stratégie II

�� Komplexné posúdenie potenciálu využitia Komplexné posúdenie potenciálu využitia 
CZTaCH CZTaCH -- obsahujeobsahuje
�� EkonomickoEkonomicko--technické hodnotenie (vyhláška)technické hodnotenie (vyhláška)
�� Tepelnú mapu SlovenskaTepelnú mapu Slovenska
�� Prognózu potreby tepla na 10 rokovPrognózu potreby tepla na 10 rokov�� Prognózu potreby tepla na 10 rokovPrognózu potreby tepla na 10 rokov
�� Opatrenia na 5 rokov, odhadované úsporyOpatrenia na 5 rokov, odhadované úspory
�� Strednodobú stratégiu rozvoja do roku 2030Strednodobú stratégiu rozvoja do roku 2030

�� Zdroje a rozvody energie Zdroje a rozvody energie 
�� energetická účinnosť premeny energie a prevádzky energetická účinnosť premeny energie a prevádzky 

infraštruktúryinfraštruktúry
�� vyhláškavyhláška



BudovyBudovy

�� Dlhodobá investičná stratégia fondu budovDlhodobá investičná stratégia fondu budov
�� Povinná obnova budov UOŠSPovinná obnova budov UOŠS
�� Spotreba energie v budováchSpotreba energie v budovách

�� Hydraulické vyregulovanie, termostatické ventilyHydraulické vyregulovanie, termostatické ventily
Samostatné fakturovanie energie nájomcoviSamostatné fakturovanie energie nájomcovi�� Samostatné fakturovanie energie nájomcoviSamostatné fakturovanie energie nájomcovi

�� Tepelná izolácia rozvodov teplaTepelná izolácia rozvodov tepla
�� Povinne nad 250mPovinne nad 250m22

�� Vyhláška Vyhláška 
�� Technik energetického zariadenia budovyTechnik energetického zariadenia budovy

�� Nová kvalifikačná schémaNová kvalifikačná schéma



Energetický auditEnergetický audit

�� Energetický audítorEnergetický audítor
�� Môže robiť aj overovanie hospodárnosti Môže robiť aj overovanie hospodárnosti 

�� Energetický audítor pre energetické zariadeniaEnergetický audítor pre energetické zariadenia
�� Prísnejšie kritériaPrísnejšie kritéria

�� Energetický auditEnergetický audit�� Energetický auditEnergetický audit
�� Povinne raz za 4 roky pre podnik väčší/iná ako MSPPovinne raz za 4 roky pre podnik väčší/iná ako MSP
�� Povinne opatrenia s návratnosťou do 1 rokaPovinne opatrenia s návratnosťou do 1 roka
�� Výnimka EMS, EMASVýnimka EMS, EMAS

�� EU fondy EU fondy –– OP KŽP podporaOP KŽP podpora
�� MSP MSP –– audit a opatrenia audit a opatrenia –– podporapodpora
�� Veľký podnik Veľký podnik –– podpora opatrenípodpora opatrení



Energetická služba Energetická služba –– systém Isystém I

�� Vytvorenie systému definovania a podporyVytvorenie systému definovania a podpory
�� RozdelenieRozdelenie

�� Podporná energetická službaPodporná energetická služba
�� Zmluvná energetická službaZmluvná energetická služba

�� Na strane spotrebyNa strane spotrebyNa strane spotrebyNa strane spotreby
�� Na strane výroby a dodávkyNa strane výroby a dodávky
�� Pre verejný sektorPre verejný sektor

�� Energetická služba nie jeEnergetická služba nie je
�� Samostatná dodávka energie alebo činnosť s energetickým Samostatná dodávka energie alebo činnosť s energetickým 

zariadenímzariadením
�� Rozpočítanie správcomRozpočítanie správcom
�� Samostatná analýza alebo audit bez vykonania opatreniaSamostatná analýza alebo audit bez vykonania opatrenia
�� Dosahovanie úspor energie na vlastnom majetkuDosahovanie úspor energie na vlastnom majetku



Energetická služba Energetická služba –– systém IIsystém II

�� Zákaz obmedzenia poskytovania ESZákaz obmedzenia poskytovania ES
�� Hodnotenie rozvoja ESHodnotenie rozvoja ES
�� Zoznam poskytovateľov ESZoznam poskytovateľov ES

�� Kvalifikácia poskytovateľov ESKvalifikácia poskytovateľov ES
�� Osvedčenie poskytovateľov ESOsvedčenie poskytovateľov ES�� Osvedčenie poskytovateľov ESOsvedčenie poskytovateľov ES

�� Informačné povinnosti SIEAInformačné povinnosti SIEA
�� Postupy poskytnutia ESPostupy poskytnutia ES
�� Vzorové zmluvy a kontraktyVzorové zmluvy a kontrakty
�� Finančné nástroje, stimulyFinančné nástroje, stimuly
�� Kontaktné miestaKontaktné miesta
�� Ponuky ESPonuky ES



Podporná energetická službaPodporná energetická služba

�� ZahŕňaZahŕňa
�� Poradenstvo a informáciePoradenstvo a informácie
�� Vzdelávanie a školenieVzdelávanie a školenie
�� Optimalizácia prevádzkyOptimalizácia prevádzky�� Optimalizácia prevádzkyOptimalizácia prevádzky
�� Energetický manažmentEnergetický manažment
�� Rozpočítanie treťou osobouRozpočítanie treťou osobou

�� Osvedčenie o poskytovaníOsvedčenie o poskytovaní
�� Zoznam poskytovateľovZoznam poskytovateľov



Zmluvná energetická službaZmluvná energetická služba

�� Zmluva o energetickej efektívnosti (EPC)Zmluva o energetickej efektívnosti (EPC)
�� Komplexná energetická službaKomplexná energetická služba
�� Povinne zmluvne stanovené hodnotyPovinne zmluvne stanovené hodnoty
�� Vzájomná informovanosť všetkých dotknutýchVzájomná informovanosť všetkých dotknutých�� Vzájomná informovanosť všetkých dotknutýchVzájomná informovanosť všetkých dotknutých
�� Základný obsah zmluvyZákladný obsah zmluvy

�� Kvalifikovaný poskytovateľ s povolenímKvalifikovaný poskytovateľ s povolením
�� Odborná spôsobilosťOdborná spôsobilosť
�� Možnosť zodpovedného zástupcuMožnosť zodpovedného zástupcu
�� Zoznam poskytovateľov a odborne spôsobilých Zoznam poskytovateľov a odborne spôsobilých 

osôbosôb



Informácie pre spotrebiteľaInformácie pre spotrebiteľa

�� Povinné minimálne informácie, aby spotrebiteľ Povinné minimálne informácie, aby spotrebiteľ 
mohol riadiť svoju spotrebu  mohol riadiť svoju spotrebu  
�� Na vyúčtovacej faktúreNa vyúčtovacej faktúre
�� Vo vyúčtovaníVo vyúčtovaní
�� V priebežnej informácii o spotrebeV priebežnej informácii o spotrebe�� V priebežnej informácii o spotrebeV priebežnej informácii o spotrebe
�� Písomne alebo elektronickyPísomne alebo elektronicky
�� Viackrát ročneViackrát ročne
�� S namontovaným IMS denneS namontovaným IMS denne

�� Na požiadanie poskytnúť poskytovateľovi ESNa požiadanie poskytnúť poskytovateľovi ES
�� Informačné miesta SIEAInformačné miesta SIEA



Agentúra   Agentúra   

�� Prevádzkuje monitorovací systémPrevádzkuje monitorovací systém
�� Povinnosť poskytnúť údaje do monitorovacieho Povinnosť poskytnúť údaje do monitorovacieho 

systému dotknutými osobami podľa zákonasystému dotknutými osobami podľa zákona

�� Sleduje spotrebu a úsporySleduje spotrebu a úspory�� Sleduje spotrebu a úsporySleduje spotrebu a úspory
�� Vykonáva skúšky a vydáva osvedčeniaVykonáva skúšky a vydáva osvedčenia
�� Kontroluje kvalitu auditovKontroluje kvalitu auditov
�� Poskytuje informácie, vypracúva usmerneniaPoskytuje informácie, vypracúva usmernenia



Pokuty a sankciePokuty a sankcie

�� Dozor SOIDozor SOI
�� Pokuty a sankcie Pokuty a sankcie 

�� odrádzajúce a motivačnéodrádzajúce a motivačné
�� Najma pre nevykonanie auditu a nedostatočné Najma pre nevykonanie auditu a nedostatočné �� Najma pre nevykonanie auditu a nedostatočné Najma pre nevykonanie auditu a nedostatočné 

informácie pri komunikácii so spotrebiteľominformácie pri komunikácii so spotrebiteľom



Čl. II novela 309/2009Čl. II novela 309/2009

�� Záruka pôvodu VU KVETZáruka pôvodu VU KVET
�� Elektronická databázaElektronická databáza
�� Medzinárodné uznávanieMedzinárodné uznávanie

�� Komplexné posúdenie VU KVETKomplexné posúdenie VU KVET�� Komplexné posúdenie VU KVETKomplexné posúdenie VU KVET
�� Rozšírenie analýzy potenciálu VU KVETRozšírenie analýzy potenciálu VU KVET



Čl. III novela 251/2012Čl. III novela 251/2012

�� Doplnenie posudzovania súladu investičného Doplnenie posudzovania súladu investičného 
zámeru s energetickou politikou o ekonomickozámeru s energetickou politikou o ekonomicko--
technické posúdenietechnické posúdenie

�� Povinnosť posúdiť možnosti úspor plynárenskej a Povinnosť posúdiť možnosti úspor plynárenskej a 
elektrickej infraštruktúry raz za 10 rokovelektrickej infraštruktúry raz za 10 rokovelektrickej infraštruktúry raz za 10 rokovelektrickej infraštruktúry raz za 10 rokov

�� Povinnosť dodávateľa a právo odberateľa Povinnosť dodávateľa a právo odberateľa 
�� poskytnúť informácie, namerané údaje poskytnúť informácie, namerané údaje 
�� poskytnúť poradenstvo pri inštalácii meradlaposkytnúť poradenstvo pri inštalácii meradla
�� Určiť a informovať poskytovateľa ESUrčiť a informovať poskytovateľa ES

�� IMS IMS –– bezpečnosť a informácie pre tretie osobybezpečnosť a informácie pre tretie osoby
�� Skúsenosti z praxeSkúsenosti z praxe



Čl. IV novela 250/2012Čl. IV novela 250/2012

�� Povinnosť pre URSOPovinnosť pre URSO
�� Zabezpečiť uplatňovanie princípov energetickej Zabezpečiť uplatňovanie princípov energetickej 

efektívnosti pri reguláciiefektívnosti pri regulácii
�� Skúsenosti z praxeSkúsenosti z praxe�� Skúsenosti z praxeSkúsenosti z praxe



Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť

Ing. Miroslav Ing. Miroslav MariašMariašIng. Miroslav Ing. Miroslav MariašMariaš
Odbor medzinárodných vzťahov v energetike Odbor medzinárodných vzťahov v energetike 
Ministerstvo hospodárstva SRMinisterstvo hospodárstva SR
Mierová 19Mierová 19
827 15 Bratislava827 15 Bratislava

miroslav.marias@mhsr.skmiroslav.marias@mhsr.sk

www.mhsr.skwww.mhsr.sk


