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230. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

231. Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/15 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky
statutárního města Přerova č. 2/2010 ze dne 14. června 2010 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých
a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova
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VYHLÁŠKA

ze dne 26. srpna 2015,

kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona
č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona
č. 131/2015 Sb., k provedení § 7 odst. 8 a § 7a odst. 6
zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické nároč-
nosti budov, se mění takto:

1. V § 7 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako od-
stavce 1 až 4.

2. V § 7 odst. 1 se za slovo „proveditelností“
vkládají slova „alternativních systémů dodávek ener-
gie“.

3. V § 7 odst. 2 se slova „alternativního systému
dodávek energie podle odstavce 1 písm. c)“ nahra-
zují slovy „soustavy zásobování tepelnou energií“.

4. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Součástí průkazu je stanovení doporuče-
ných technicky, funkčně a ekonomicky vhodných
opatření pro snížení energetické náročnosti hodno-
cené budovy (dále jen „doporučená opaření pro sní-
žení energetické náročnosti budovy“)“.

5. V § 9 odst. 2 písm. f) se slova „při větší

změně dokončené budovy“ nahrazují slovy „ , včet-
ně opatření při změně stavebního prvku obálky,
nebo technického systému“.

6. V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) zdroj, kde lze získat informace k průkazu ener-
getické náročnosti budovy zejména možnosti
realizace doporučených opatření pro snížení
energetické náročnosti budovy a stanovení ná-
kladů na realizaci těchto opatření a možnosti
jejich financování.“.

7. V § 9 odstavec 5 zní:

„(5) Průkaz zpracovaný pro prodej nebo pro-
nájem budovy v případě, že není povinnost zpraco-
vat průkaz pro jiné účely, nemusí obsahovat část
protokolu podle odstavce 2 písm. e).“.

8. V příloze č. 4 se skupinový nadpis „Dopo-
ručená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro
snížení energetické náročnosti budovy“ nahrazuje
skupinovým nadpisem „Stanovení doporučených
opatření pro snížení energetické náročnosti bu-
dovy“.

9. V příloze č. 4 tabulky pod skupinovým nad-
pisem „Stanovení doporučených opatření pro sní-
žení energetické náročnosti budovy“ znějí:
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10. V příloze č. 4 se na konci doplňuje tabulka:
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Průkaz zpracovaný přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky se považuje za průkaz energe-
tické náročnosti budovy vydaný podle vyhlášky
č. 78/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. pro-
since 2015.

Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2015 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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