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V účinnost vstoupila nepřímá
novela zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 1. 7. 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění
mimo jiné zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZHE“). Uvedený právní předpis je přitom rovněž nepřímou
novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“). Novelou byl do ZHE vložen nový § 9b, který
mimo jiné stanoví vymezenému okruhu zadavatelů povinnost stanovit
v zadávacích podmínkách vybraných veřejných zakázek zvláštní technické
podmínky týkající se energetické účinnosti realizovaných „nákupů“. Kterých
zadavatelů a jakého okruhu veřejných zakázek a zadávacích řízení se nová
právní úprava týká a o jaké zvláštní technické podmínky se jedná, na to se
pokusí odpovědět následující článek.
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Implementace EED
směrnice
Právní úprava v § 9b ZHE představuje částečnou implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října
2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (dále jen „EED
směrnice“). EED směrnice již v preambuli
zdůrazňuje klíčovou úlohu veřejného sektoru
v oblasti energetické účinnosti a konstatuje,
že „ústřední vládní instituce, které uzavírají
smlouvy o veřejných pracích, dodávkách nebo
službách, by měly jít příkladem a při rozhodování o nákupech vycházet z energetické účinnosti.“ „Nakupování veřejnými subjekty“ je
pak podrobněji upraveno v čl. 6 a příloze III.
EED směrnice.

Na jaký okruh zadavatelů
se povinnost vztahuje?
Jak již bylo naznačeno výše, povinnost stanovit v zadávacích podmínkách zvláštní technické podmínky nedopadá na všechny zadavatele ve smyslu § 2 ZVZ. Ustanovení § 9b
ZHE hovoří výhradně o veřejných zakázkách
„ústředních institucí“. Pojem „ústřední instituce“ je pak legislativně vymezen v § 2 odst. 1
písm. z) ZHE, který prostřednictvím odkazu
na rozhodnutí Evropské Komise[1] stanoví taxativní výčet „ústředních orgánů státní správy a jiných orgánů České republiky“, na něž
se vztahuje povinnost zohlednit energetickou
účinnost ve svých nákupech.[2]

U kterých veřejných
zakázek musí zadavatel
zohlednit energetickou
účinnost?
Okruh veřejných zakázek, na něž dopadají
povinnosti dle § 9b odst. 1 ZHE, je vymezen
jednak předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a jednak jejím předmětem. Povinnost
stanovit zvláštní technické podmínky týkající
se energetické účinnosti v zadávacích podmínkách veřejné zakázky se vztahuje pouze
na nadlimitní veřejné zakázky[3] a z nich pouze na takové, jejichž předmětem je následující
taxativně vymezený okruh dodávek a služeb:

zároveň nevztahují požadavky na označování energetickými štítky;
okruh výše uvedených výrobků blíže definuje ZHE ve svém § 8 odst. 1 a § 8a odst. 1 prostřednictvím odkazu na přímo použitelné
předpisy Evropské unie a prováděcí právní
předpisy – jedná se například o zdroje světla, klimatizátory vzduchu, pračky a sušičky, chladničky a mrazničky, myčky nádobí
a další;
c) dodávky kancelářských přístrojů vymezených Rozhodnutím Rady 2013/107/EU ze
dne 13. listopadu 2012, o podpisu a uzavření
Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Unií o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských
přístrojů štítky;
jedná se například o počítače, notebooky,
pracovní stanice, kopírky, tiskárny a multifunkční zařízení specifikované v označené
Dohodě;
d) dodávky pneumatik vymezených nařízením Evropského parlamentu a Rady
č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009,
o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry;

ustanovení zahrnuty rovněž stavební práce,
jakožto specifická kategorie služeb (a tedy
povinnost stanovit požadavky na energetickou náročnost budovy se má vztahovat také
na nadlimitní veřejné zakázky na stavební
práce ve smyslu § 9 ZVZ, jejichž výsledkem
bude nabytí budovy), nebo povinnosti dle
§ 9b odst. 1 ZHE dopadají skutečně výhradně
na nadlimitní veřejné zakázky na služby, tak
jak jsou vymezeny v § 10 ZVZ.
Prvnímu výkladu by nasvědčovala zejména
dikce EED směrnice, která v bodě 19 preambule výslovně hovoří také o „public works
contracts“,[6] tedy o veřejných zakázkách
na stavební práce[7] (současně je však vhodné poukázat na skutečnost, že EED směrnice
ve svých dalších ustanoveních tuto terminologii důsledně nedodržuje)[8]. Jazykový
výklad ust. § 9b odst. 1 ZHE, které používá
slovní obrat „veřejné zakázky na služby“, kterýžto pojem je legislativně jednoznačně vymezen v § 10 ZVZ, a rovněž znění důvodové
zprávy k předmětné novele ZHE, však spíše
odpovídá druhému z výše naznačených výkladů – tedy povinnost stanovit v zadávacích
podmínkách požadavek na klasifikační třídu
energetické náročnosti budovy se zřejmě
týká výhradně nabytí již existujících budov
a nikoli veřejných zakázek na stavební práce,
jejichž předmětem má být zhotovení budovy.

e) nákup nového zboží vymezeného v písmenech a) až d) pro účel zakázky na služby;
v případě, že zadavatel, který je ústřední institucí ve smyslu § 2 odst. 1 písm. z)
ZHE, zadává jakoukoli nadlimitní veřejnou
zakázku na služby, je povinen vyžadovat,
aby dodavatel, s nímž uzavře smlouvu
na plnění takové veřejné zakázky, používal
pro účely plnění veřejné zakázky (např. poskytování služeb kopírování) pouze výrobky, jež splňují požadavky uvedené v § 9b
odst. 1 písm. a) až d) ZHE (např. kopírky
s minimální účinností užití energie dle přílohy C Dohody mezi vládou Spojených států
amerických a Unií o koordinaci programů
označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky); tento požadavek
se přitom vztahuje výhradně na nové výrobky, které poskytovatel služeb zakoupí
částečně nebo zcela pro účely poskytování
dotyčné služby;

a) dodávky výrobku spojeného se spotřebou
energie, na který se vztahují požadavky
na označování energetickými štítky;

f) nabytí a nájem budov,[4] s výjimkou nabytí
budov za účelem větší změny dokončené budovy[5] nebo demolice nebo nabytí budov,
které jsou kulturní památkou, anebo nejsou
kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně,

b) dodávky výrobku spojeného se spotřebou
energie, na který se vztahují požadavky
na ekodesign, pokud se na takový výrobek

V souvislosti s použitím pojmu „služby“
v § 9b odst. 1 ZHE vzniká otázka, zda mají
být do okruhu „služeb“ ve smyslu uvedeného

V jakých případech mají
zadavatelé povinnost
stanovit požadavky
na energetickou účinnost?
Přestože zadavatel je ústřední institucí
ve smyslu ZHE a zadává nadlimitní veřejnou
zakázku s výše vymezeným předmětem plnění, nedopadá na něj povinnost stanovit zvláštní technické podmínky týkající se energetické
účinnosti vždy. Uvedená povinnost vznikne
pouze za předpokladu naplnění podmínek dle
§ 9b odst. 2 ZHE.
Zvláštní technické podmínky se dle uvedeného ustanovení uplatní při kumulativním splnění následujících podmínek:
1. jsou nákladově efektivní a
2. jsou v souladu s pravidly hospodářské soutěže.
EED směrnice v této souvislosti ve svém čl. 6
hovoří o „souladu s nákladovou efektivností,
ekonomickou proveditelností, s udržitelností
v širším smyslu, technickou způsobilostí, jakož
i dostatečnou hospodářskou soutěží“.
Pojem nákladové efektivity je vymezen v § 9b
odst. 2 ZHE.[9] Důvodová zpráva k novele ZHE
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předpokládá, že „před vypsáním samotné veřejné zakázky bude ústřední instituce povinna
provést průzkum trhu dostupných výrobků,
služeb či budov podle toho, čeho se veřejná
zakázka bude týkat tak, aby mohla vybrat a posoudit, který výrobek, služba či budova v nejlepší dostupné kvalitě bude nákladově efektivní.“ Domníváme se, že nákladově efektivní
řešení ve smyslu ZHE bude (lapidárně řečeno) takové, které umožní návratnost investice
do energeticky úspornějšího (avšak zpravidla
nákladnějšího) řešení po dobu jeho životnosti, oproti řešení s nižší energetickou účinností
(a nižšími pořizovacími náklady). Pro posouzení nákladové efektivnosti má být dle důvodové
zprávy k novele ZHE vypracována metodika.
Pokud jde o podmínku „souladu s pravidly hospodářské soutěže“, ZHE ani důvodová zpráva
k předmětné novele ZHE se k výkladu této
podmínky blíže nevyjadřuje. Jediným vodítkem tak zůstává znění EED směrnice, která
ve svém článku 6 hovoří o „dostatečné hospodářské soutěži“.

Jakým způsobem má
zadavatel zvláštní
technické podmínky
v zadávacích podmínkách
stanovit?
Zvláštními technickými podmínkami ve smyslu § 9b ZHE se rozumí požadavky na určitou
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minimální úroveň energetické účinnosti/klasifikační třídu energetické náročnosti nakupovaného „zboží“, které zadavatel musí stanovit
v zadávacích podmínkách konkrétní veřejné
zakázky. V případě kumulativního naplnění
předpokladů dle § 9b odst. 1 a odst. 2 ZHE je
zadavatel povinen v konkrétním případě požadovat u poptávaného zboží například výhradně třídu energetické účinnosti A+++.

nické podmínky uplatní výhradně v zadávacích řízeních zahájených po 30. 6. 2015, nebo
dopadá i na zadávací řízení zahájená již před
tímto datem.

•

..........................................................................
Mgr. Aleš Chamrád, LL.M., advokát
Mgr. Veronika Müller, advokátní koncipient
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Požadavky na zvláštní technické podmínky
jsou konkrétně vymezeny v § 9b odst. 1 písm.
a) až g) ZHE, vždy pro konkrétní okruh předmětu veřejné zakázky (např. nejvyšší dostupná třída energetické účinnosti v případě výrobků povinně označovaných energetickými
štítky).

Od jakého okamžiku
vzniká povinnost
uplatnit v zadávacích
řízeních požadavky
na energetickou účinnost?
Jednou ze zásadních nejasností, která v souvislosti s účinností uvedené novely ZHE
vzniká, je otázka účinnosti uvedené právní
úpravy ve vztahu k zadávacím řízením, která
byla zahájena již před účinností této novely.
V novele totiž absentují přechodná ustanovení ve vztahu k právní úpravě zadávání veřejných zakázek. Je tak otázkou, zda se nově
zakotvená povinnost stanovit zvláštní tech-

Poznámky
[1] Příloha XII Rozhodnutí Komise 2008/963/ES,
kterým se mění přílohy směrnic Evropského
parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES
o postupech pro zadávání veřejných zakázek,
pokud jde o seznamy zadavatelů a veřejných
zadavatelů.

soutěže, Správa státních hmotných rezerv,
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Česká
národní banka, Energetický regulační úřad,
Úřad vlády České republiky, Ústavní soud,
Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní
úřad, Kancelář Veřejného ochránce práv,
Grantová agentura České republiky, Státní
úřad inspekce práce, Český telekomunikační
úřad.

[2] Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí,
Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany,
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmy[3] Srov. § 12 odst. 1 ZVZ a nařízení vlády č.
slu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti,
77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
účely zákona o veřejných zakázkách, o vymeMinisterstvo vnitra, Ministerstvo zahraničzení zboží pořizovaného Českou republikou
ních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Minis- Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní
terstvo zemědělství, Ministerstvo životního
finanční limit, a o přepočtech částek stanoveprostředí, Poslanecká sněmovna PČR, Senát
ných v zákoně o veřejných zakázkách v eurech
PČR, Kancelář prezidenta, Český statistický
na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů.
úřad, Český úřad zeměměřičský a katastrální,
Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro
[4] Budovou ve smyslu ZHE se rozumí nadzemní
ochranu osobních údajů, Bezpečnostní inforstavba a její podzemní části, prostorově
mační služba, Národní bezpečnostní úřad,
soustředěná a navenek převážně uzavřená
Česká akademie věd, Vězeňská služba, Český
obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,
báňský úřad, Úřad pro ochranu hospodářské
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v níž se používá energie k úpravě vnitřního
prostředí (srov. § 2 odst. 1 písm. p) ZHE).
[5] Větší změnou dokončené budovy se rozumí
změna dokončené budovy na více než 25 %
celkové plochy obálky budovy (srov. § 2 odst.
1 písm. s) ZHE).
[6] Srov. anglická jazyková verze EED směrnice.
[7] Srov. anglické jazykové verze evropských
„zadávacích“ směrnic.
[8] Srov. např. slovní obrat „contracts for the purchase of buildings” v čl. 6 anglické jazykové
verze EED směrnice.
[9] Nákladovou efektivitou se v případě zboží
rozumí určení poměru mezi náklady a přínosy
spojenými s užíváním zboží s nejvyšší účinností ve srovnání s užíváním takového zboží
s nižší účinností a v případě budov určení
poměru mezi náklady a přínosy spojenými
s užíváním budov s nižší třídou energetické
náročnosti ve srovnání s užíváním takové
budovy s vyšší třídou energetické náročnosti.

