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EnergetickEnergetickáá efektefektíívnosvnosťť na na úúrovni Erovni EÚÚ

�� ZelenZelenáá kniha o energetickej efektkniha o energetickej efektíívnosti (2005)vnosti (2005)
�� EurEuróópsky akpsky akččný plný pláán ENEF (2006)n ENEF (2006)
�� Ciele ECiele EÚÚ do roku 2020:do roku 2020:
-- ZnZníížženie emisienie emisiíí COCO22 o 20 %o 20 %

-- ZvýZvýššenie energetickej efektenie energetickej efektíívnosti o 20 %vnosti o 20 %

-- 20 % podiel OZE na energetickom mixe20 % podiel OZE na energetickom mixe

-- 10 % obsah biozlo10 % obsah biozložžiek v motorových paliviek v motorových palivááchch

- Balíček KOM o energetike a klimatických zmenách

�� AmbiciAmbicióózny ciezny cieľľ::
-- dosiahnudosiahnuťť znzníížženie spotreby energie v roku 2020 o 20 % oproti enie spotreby energie v roku 2020 o 20 % oproti 
predpokladanpredpokladanéému stavu nmu stavu náákladovo efektkladovo efektíívnym spôsobomvnym spôsobom



EnergetickEnergetickáá efektefektíívnosvnosťť na na úúrovni Erovni EÚÚ

�� HlavnHlavnéé opatrenia:opatrenia:
-- výroba a distribvýroba a distribúúcia energiecia energie
-- sektory spotreby:sektory spotreby:

budovy + dombudovy + domáácnosticnosti
dopravadoprava
priemyselpriemysel
sluslužžby (tretby (tretíí sektor)sektor)

�� DôslednDôslednéé uplatnenie smernuplatnenie smernííc Ec EÚÚ v praktickom v praktickom žživote:ivote:
-- smernica smernica 2002/91/ES 2002/91/ES o energetickej hospodo energetickej hospodáárnosti budovrnosti budov
-- smernica smernica 2004/8/ES o2004/8/ES o kogenerkogenerááciicii
-- smernica smernica 2005/32/ES o2005/32/ES o ekodizajne ekodizajne výrobkov spotrebvýrobkov spotrebúúvajvajúúcich energiucich energiu
-- smernica smernica 2006/32/ES o2006/32/ES o úúččinnosti koneinnosti koneččnnéého vyuho využžitia energie a itia energie a 
energetickýchenergetických sluslužžbbááchch



KoncepKoncepččnnéé a legislata legislatíívne predpisy vne predpisy 
pre ENEF pre ENEF 

(2005 (2005 -- 2008)2008)

�� Koncepcia energetickej efektKoncepcia energetickej efektíívnosti SR (2007)vnosti SR (2007)
�� AkAkččný plný pláán energetickej efektn energetickej efektíívnosti na roky 2008vnosti na roky 2008--2010 (2007)2010 (2007)

�� ZZáákon kon čč. 555/2005 Z. z. o energetickej hospod. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodáárnosti budovrnosti budov
�� ZZáákon kon čč. 17/2007 Z. z. o pravidelných kontrol. 17/2007 Z. z. o pravidelných kontroláách kotlov ch kotlov ……
�� ZZáákon kon čč. 665/2007 Z. z. o ekodizajne. 665/2007 Z. z. o ekodizajne

�� NNáávrh zvrh záákona o energetickej efektkona o energetickej efektíívnosti (2008)vnosti (2008)
�� NNáávrh zvrh záákona o fonde energetickej efektkona o fonde energetickej efektíívnosti (2008)vnosti (2008)

�� implementimplementáácia Energy Star, zverejnenie BREF ENEF pre cia Energy Star, zverejnenie BREF ENEF pre 
priemyselnpriemyselnéé BAT, replikBAT, replikáácia projektov programu IEEcia projektov programu IEE

�� vykonvykonáávacie opatrenia pre ekodizajn (19 skupvacie opatrenia pre ekodizajn (19 skupíín výrobkov)n výrobkov)
..
..



NNáávrh zvrh záákona o ENEFkona o ENEF

�� Dôvod na predloDôvod na predložženie nenie náávrhu zvrhu záákona:kona:
-- potreba transpozpotreba transpozíície cie Smernice EP aSmernice EP a R 2006/32/ES z 5. aprR 2006/32/ES z 5. aprííla 2006 o la 2006 o 
energetickej energetickej úúččinnosti koneinnosti koneččnnéého vyuho využžitia energie a energetických itia energie a energetických 
sluslužžbbáách, a ktorou sa zruch, a ktorou sa zruššuje smernica Rady 93/76/EHS do pruje smernica Rady 93/76/EHS do práávnych vnych 
predpisov SR do 17.05.2008predpisov SR do 17.05.2008

- doplnenie zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 
budov

�� AktuAktuáálny stav:lny stav:
- text po MPK, zapracovávanie pripomienok, po RK



NNáávrh zvrh záákona o ENEFkona o ENEF

�� ÚÚččel zel záákona (kona (ČČl. I, l. I, §§ 1):1):
-- vytvorenie rvytvorenie ráámca na stanovenie pomca na stanovenie požžiadaviek na energetickiadaviek na energetickúú
efektefektíívnosvnosťť pri poupri použžíívanvaníí energieenergie t. j. premene, prenose, preprave, t. j. premene, prenose, preprave, 
distribdistribúúcii a spotrebe energie acii a spotrebe energie a povinnostpovinnostíí pri poupri použžíívanvaníí energieenergie

�� DefinDefiníície (cie (ČČl. I, l. I, §§ 2):2):
�� poupoužžititéé ssúú zhodnzhodnéé alebo upravenalebo upravenéé defindefiníície smernicecie smernice

-- energia,energia,
-- energetickenergetickáá efektefektíívnosvnosťť,,
-- energetickenergetickáá nnáároroččnosnosťť,,
-- energetickenergetickáá úúččinnosinnosťť,,
-- energetickenergetickéé hospodhospodáárstvo,rstvo,
……
-- spotrebitespotrebiteľľ energie,energie,
-- obchodnobchodnáá energetickenergetickáá spolospoloččnosnosťť
......



Koncepcia ENEF a akKoncepcia ENEF a akččnnéé plpláány ENEF (ny ENEF (ČČl. I, l. I, §§ 3):3):

-- pre MH SRpre MH SR::
povinnospovinnosťť vypracovvypracováávavaťť a vyhodnocovaa vyhodnocovaťť strategickstrategickéé a aka akččnnéé
dokumenty zamerandokumenty zameranéé na ENEF a navrhovana ENEF a navrhovaťť zmeny a doplneniezmeny a doplnenie

-- Koncepcie ENEFKoncepcie ENEF, hodnotenie cie, hodnotenie cieľľov kaov kažždých 5 rokov (31.12.2012) dých 5 rokov (31.12.2012) 
-- AkAkččnnéé plpláány ENEFny ENEF na konkrna konkréétne trojrotne trojroččnnéé obdobia obdobia 
(cie(cieľľ úúspor energie v SR, analýza a hodnotenie existujspor energie v SR, analýza a hodnotenie existujúúcich opatrencich opatreníí a na náávrh vrh 
nových opatrennových opatreníí na dosiahnutie ciena dosiahnutie cieľľa a úúspor energie spor energie -- do 30.04.2011), do 30.04.2011), 
hodnotenie akhodnotenie akččnnéého plho pláánu raz ronu raz roččnene

-- pre samosprpre samospráávne krajevne kraje::
povinnosť spolupráce pri vypracovávaní a vyhodnocovaní akčného 
plánu ENEF na konkrétne obdobie



Zdroje energie (Zdroje energie (ČČl. I, l. I, §§ 4):4):

�� vymedzuje skutovymedzuje skutoččnosti, na znosti, na zááklade ktorých výrobca elektriny a klade ktorých výrobca elektriny a 
výrobca tepla môvýrobca tepla môžže e stavastavaťť, rekon, rekonšštruovatruovaťť aa prevpreváádzkovadzkovaťť
zariadenia na výrobu elektriny, zariadenia na výrobu tepla zariadenia na výrobu elektriny, zariadenia na výrobu tepla 
aa zariadenia na kombinovanzariadenia na kombinovanúú výrobu elektriny avýrobu elektriny a tepla:tepla:

�� -- budovanie budovanie nových zariadennových zariadeníí na výrobu elektriny a/alebo teplana výrobu elektriny a/alebo tepla resp. resp. 
rekonrekonšštrukcia existujtrukcia existujúúcich zariadencich zariadeníí

-- povinnospovinnosťť zabezpezabezpeččiiťť ininšštalovanie zariadentalovanie zariadeníí spspĺňĺňajajúúcich minimcich minimáálnu lnu 
energetickenergetickúú úúččinnosinnosťť premeny energiepremeny energie podpodľľa osobitna osobitnéého predpisuho predpisu

�� -- budovanie budovanie nových zariadennových zariadeníí na výrobu elektrinyna výrobu elektriny resp. rekonresp. rekonšštrukcia trukcia 
existujexistujúúcich zariadencich zariadeníí prostrednprostrednííctvomctvom

a) spaa) spaľľovacovacíích motorov sch motorov s výkonom zdroja 1výkonom zdroja 1 MWMWee aa viac, viac, 
b) spab) spaľľovacovacíích turbch turbíín sn s výkonom zdroja 2výkonom zdroja 2 MWMWee aa viacviac
c) na zc) na zááklade iných tepelných procesov sklade iných tepelných procesov s celkovým výkonom zdroja 10celkovým výkonom zdroja 10 MWMWee
aa viacviac
-- povinnospovinnosťť preukpreukáázazaťť energetickým auditom moenergetickým auditom možžnosnosťť doddodáávky vky 
vyuvyužžiteiteľľnnéého teplaho tepla

�� -- povinnospovinnosťť prevpreváádzkovadzkovaťť zariadenia na výrobu elektriny alebo teplazariadenia na výrobu elektriny alebo tepla ss
minimminimáálnou lnou energetickou energetickou úúččinnosinnosťťou premeny energieou premeny energie podpodľľa osobitna osobitnéého ho 
predpisupredpisu



Hodnotenie prenosu, prepravy, distribHodnotenie prenosu, prepravy, distribúúcie a cie a 
rozvodu rozvodu ((ČČl. I, l. I, §§ 5):5):

�� povinnospovinnosťť pravidelne hodnotipravidelne hodnotiťť zariadenia na prenos, prepravu, zariadenia na prenos, prepravu, 
distribdistribúúciu aciu a rozvod energie arozvod energie a vybraných mvybraných méédidiíí (elektrina, plyn, (elektrina, plyn, 
pohonnpohonnéé lláátky a ropa, teplo, prevtky a ropa, teplo, preváádzka vodovodov a kanalizdzka vodovodov a kanalizáácie)cie)

�� -- ide oide o hodnotenie prevhodnotenie preváádzky zariadendzky zariadeníí za za úúččelom ziselom zisťťovania strovania stráát t 
resp. energetickej nresp. energetickej náároroččnosti dopravy energie anosti dopravy energie a mméédidiíí

DôleDôležžititéé je ustanovenie oje ustanovenie o zverejzverejňňovanovaníí výsledkov hodnotenia za výsledkov hodnotenia za 
úúččelom informovania elom informovania šširokej verejnosti irokej verejnosti a a z dôvodu monitorovania z dôvodu monitorovania 
zaslanie výsledkov prevzaslanie výsledkov preváádzkovatedzkovateľľovi monitorovacieho systovi monitorovacieho systéému mu 
ENEFENEF

-- ppostupy hodnotenia a rozsah hodnotenia ustanovostupy hodnotenia a rozsah hodnotenia ustanovíí osobitný osobitný 
predpispredpis



Spotreba energie (Spotreba energie (ČČl. I, l. I, §§ 6):6):

�� ustanovuje ustanovuje povinnosti pre spotrebitepovinnosti pre spotrebiteľľa energie dodra energie dodržžiavaiavaťť
hospodhospodáárnosrnosťť prevpreváádzky zariadendzky zariadeníí vyuvyužžíívajvajúúcich energiucich energiu, , 
t. j. takt. j. takéé ich previch preváádzkovanie, ktordzkovanie, ktoréé spspĺňĺňa ukazovatele energetickej a ukazovatele energetickej 
efektefektíívnosti prevvnosti preváádzky, ak tak ustanovdzky, ak tak ustanovíí osobitný predpis. osobitný predpis. 

VlastnVlastníík vek veľľkej budovy skej budovy s úústredným teplovodným vykurovanstredným teplovodným vykurovaníímm je je 
povinný (do 5 rokov od nadobudnutia povinný (do 5 rokov od nadobudnutia úúččinnosti zinnosti záákona):kona):
-- zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanhydraulicky vyregulovanúú vykurovaciu svykurovaciu súústavu stavu 
vv budove, budove, 
-- zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanhydraulicky vyregulovanéé rozvody teplej vody rozvody teplej vody 
vv budove ak je tam centrbudove ak je tam centráálne dodlne dodáávanvanáá tepltepláá voda,voda,
-- vybavivybaviťť ssúústavu tepelných zariadenstavu tepelných zariadeníí slslúúžžiacich na vykurovanie iacich na vykurovanie 
automatickou regulautomatickou regulááciou parametrov teplonosnej lciou parametrov teplonosnej láátky na katky na kažždom tepelnom dom tepelnom 
spotrebispotrebičči,i,
-- vybavivybaviťť rozvody tepla arozvody tepla a teplej vody tepelnou izolteplej vody tepelnou izolááciou podciou podľľa osobitna osobitnéého ho 
predpisupredpisu.

VlastnVlastníík vek veľľkej budovykej budovy je je povinný na požiadanie poskytnúť
prevádzkovateľovi monitorovacieho systému ENEF súbor údajov o celkovej 
spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok



Energetický audit (Energetický audit (ČČl. I, l. I, §§ 7):7):

�� ustanovuje povinnosustanovuje povinnosťť vykonvykonáávavaťť energetický auditenergetický audit
Energetický auditEnergetický audit = = systematický postup na zsystematický postup na zíískanie dostatoskanie dostatoččných ných 
informinformááciciíí o so súúččasnom stave energetickasnom stave energetickéého hospodho hospodáárstva (srstva (súúbor bor 
technických zariadentechnických zariadeníí a budov) na identifika budov) na identifikááciu a nciu a náávrh nvrh náákladovo kladovo 
efektefektíívnych movnych možžnostnostíí úúspor energiespor energie; ; 
výstupom z energetickvýstupom z energetickéého auditu je pho auditu je píísomnsomnáá sprspráávava

EA zabezpeEA zabezpeččíí spotrebitespotrebiteľľ energie energie vv priemysle a pôdohospodpriemysle a pôdohospodáárstverstve v v 
lehotlehotáách podch podľľa pra príílohy lohy čč. 1 alebo najneskôr do 5 rokov od uvedenia . 1 alebo najneskôr do 5 rokov od uvedenia 
zariadenia do prevzariadenia do preváádzkydzky
-- Spotrebitelia energie v priemysle a pôdohospodSpotrebitelia energie v priemysle a pôdohospodáárstve srstve súú povinnpovinníí EA EA 
aktualizovaaktualizovaťť kakažždých pdých pääťť rokov.rokov.

�� Energetický audEnergetický audíítortor bude povinný do 31. marca bude povinný do 31. marca zaslazaslaťť ssúúbor bor úúdajovdajov zz nníím m 
vykonaných energetických auditov za predchvykonaných energetických auditov za predcháádzajdzajúúci kalendci kalendáárny rok rny rok 
organizorganizáácii urcii urččenej ministerstvomenej ministerstvom

Postup pri výkone EA, obsah a rozsah pPostup pri výkone EA, obsah a rozsah píísomnej sprsomnej spráávy avy a ssúúbor bor úúdajov na dajov na 
monitorovanie ENEF ustanovmonitorovanie ENEF ustanovíí osobitný predpisosobitný predpis



Energetický audEnergetický audíítor (tor (ČČl. I, l. I, §§ 8):8):

�� stanovuje stanovuje popožžiadavky na výkon iadavky na výkon ččinnosti energetickinnosti energetickéého audho audíítoratora

Energetický audEnergetický audíítortor = fyzick= fyzickáá osoba zaposoba zapíísansanáá v zozname v zozname 
energetických audenergetických audíítorov, ktorý bude viestorov, ktorý bude viesťť MH SR. MH SR. Predpoklady:Predpoklady:
a)a) bezbezúúhonnoshonnosťť a a spôsobilosspôsobilosťť na prna práávne vne úúkony vkony v plnom rozsahuplnom rozsahu, , 
b)b) odbornodbornéé vzdelanie avzdelanie a prax, prax, 
c)c) úúspespeššnnéé absolvovanie skabsolvovanie skúšúšky odbornej spôsobilosti.ky odbornej spôsobilosti.

�� VVŠŠ technicktechnickéého zamerania alebo ekonomickho zamerania alebo ekonomickéého zamerania alebo ho zamerania alebo 
prpríírodovednrodovednéého smeru so zameranho smeru so zameraníím na matematiku, fyziku alebo chm na matematiku, fyziku alebo chéémiu a miu a 
potvrdenpotvrdeníím o vykonanm o vykonaníí odbornej praxe v oblasti energetickodbornej praxe v oblasti energetickéého poradenstva ho poradenstva 
alebo technickoalebo technicko--ekonomických analýz pri pouekonomických analýz pri použžíívanvaníí energie pri Venergie pri VŠŠ 1. stup1. stupňňa a 
/ 4 roky, V/ 4 roky, VŠŠ 2.2. stupňa / 3 roky

Energetický audit môže vykonať aj osoba iného členského štátu Európskej 
únie, ak je držiteľom oprávnenia na výkon činnosti energetického audítora 
podľa právnych predpisov iného členského štátu Európskej únie



EnergetickEnergetickéé sluslužžby (by (ČČl. I, l. I, §§ 9):9):

-- definuje definuje ččinnosti, ktorinnosti, ktoréé sa oznasa označčujujúú ako energetickako energetickéé sluslužžby, by, 
stanovuje, kto môstanovuje, kto môžže poskytovae poskytovaťť energetickenergetickéé sluslužžbyby

EnergetickEnergetickáá sluslužžbaba = s= súúbor bor ččinnostinnostíí na dosiahnutie energetickej efektna dosiahnutie energetickej efektíívnosti, vnosti, 
realizovaný na zrealizovaný na zááklade zmluvnklade zmluvnéého vzho vzťťahu sahu s ciecieľľom dosiahnutia hmotnom dosiahnutia hmotnéého ho 
prospechu alebo inej výhody pre zmluvnprospechu alebo inej výhody pre zmluvnéé stranystrany::
a)a) spracovanie energetických analýz aspracovanie energetických analýz a energetických auditov, energetických auditov, 
b)b) nnáávrh projektu zameranvrh projektu zameranéého na energetickho na energetickúú efektefektíívnosvnosťť aa jeho realizjeho realizáácia, cia, 
c)c) prevpreváádzka adzka a úúdrdržžba energetických zariadenba energetických zariadeníí, , 
d)d) monitorovanie amonitorovanie a hodnotenie spotreby energie, hodnotenie spotreby energie, 
e)e) zabezpezabezpeččenie palenie palíív av a energie za energie za úúččelom poskytovania výkonov najmelom poskytovania výkonov najmää vv oblasti oblasti 

kvality vnkvality vnúútornej kltornej klíímy vmy v budovbudováách, osvetlenia a prevch, osvetlenia a preváádzky zariadendzky zariadeníí, ktor, ktoréé
spotrebspotrebúúvajvajúú energiu,energiu,

f) f) doddodáávka energetických zariadenvka energetických zariadeníí..

-- EnergetickEnergetickéé sluslužžby nie sby nie súú regulovanou regulovanou ččinnosinnosťťou podou podľľa osobitna osobitnéého predpisuho predpisu

MH SR urMH SR urččíí organizorganizááciu, ktorciu, ktoráá zverejnzverejníí nnáávrhy zmlvrhy zmlúúv na poskytovanie energetických v na poskytovanie energetických 
sluslužžieb (ieb (§§ 10 ods. 5)10 ods. 5)



Monitorovanie ENEF, poskytovanie aMonitorovanie ENEF, poskytovanie a spracovanie spracovanie 
úúdajovdajov ((ČČl. I, l. I, §§ 10):10):

�� ustanovuje povinnosti pre ustanovuje povinnosti pre úústrednstrednéé orgorgáány ny ššttáátnej sprtnej spráávy a vy a 
obchodnobchodnéé energetickenergetickéé spolospoloččnosti vnosti v ssúúvislosti svislosti s monitorovanmonitorovaníím m 
energetickej efektenergetickej efektíívnosti, poskytovanvnosti, poskytovaníím am a spracovanspracovaníím vybraných m vybraných 
šštrukttruktúúrovaných rovaných úúdajovdajov

�� MH SR urMH SR urččíí organizorganizááciu vociu vo svojej pôsobnosti, ktorsvojej pôsobnosti, ktoráá
a)a) zverejzverejňňuje  na svojej internetovej adrese výsledky hodnotenia prevuje  na svojej internetovej adrese výsledky hodnotenia preváádzkovatedzkovateľľov podov podľľa a §§ 5 5 

odsekov 1 aodsekov 1 ažž 5,5,
b)b) vyhodnocuje svyhodnocuje súúbory bory úúdajov zaslandajov zaslanéé energetickými audenergetickými audíítormi podtormi podľľa a §§ 7 ods. 6,7 ods. 6,

c)c) vykonvykonááva aktualizava aktualizaččnnéé odbornodbornéé šškolenie podkolenie podľľa a §§ 8 ods. 3,8 ods. 3,

d)d) vykonvykonááva skva skúšúšky odbornej spôsobilosti aky odbornej spôsobilosti a vydvydááva osvedva osvedččenie oenie o odbornej spôsobilosti pododbornej spôsobilosti podľľa a §§ 8 ods. 7,8 ods. 7,

e)e) sleduje, vyhodnocuje asleduje, vyhodnocuje a zverejzverejňňuje uje úúdaje odaje o konekoneččnej energetickej spotrebe vnej energetickej spotrebe v jednotlivých jednotlivých 
sektoroch,sektoroch,

f)f) zabezpezabezpeččuje prevuje preváádzku monitorovacieho systdzku monitorovacieho systéému ENEF,mu ENEF,

g)g) zverejzverejňňuje nuje náávrh zmlvrh zmlúúv ov o poskytnutposkytnutíí energetickej sluenergetickej služžby,by,

h)h) zabezpezabezpeččuje výmenu informuje výmenu informááciciíí vo verejnej sprvo verejnej sprááve o najlepve o najlepšíších postupoch vch postupoch v oblasti ENEF,oblasti ENEF,

i)i) spolupracuje sspolupracuje s EurEuróópskou komisiou pri výmene informpskou komisiou pri výmene informááciciíí o najlepo najlepšíších postupoch vch postupoch v oblasti ENEF. oblasti ENEF. 

� Slovenská inovačná a energetická agentúra 



Monitorovanie ENEF, poskytovanie aMonitorovanie ENEF, poskytovanie a spracovanie spracovanie 
úúdajovdajov ((ČČl. I, l. I, §§ 10):10):

�� OrgOrgáány verejnej sprny verejnej spráávy a vy a úúzemnej samosprzemnej samospráávy vy v rv ráámci svojej mci svojej 
pôsobnosti sledujpôsobnosti sledujúú, vyhodnocuj, vyhodnocujúú a do 31. marca poskytna do 31. marca poskytnúú úúdaje o daje o 
svojej celkovej spotrebe energie asvojej celkovej spotrebe energie a o celkovej spotrebe energie o celkovej spotrebe energie 
organizorganizááciciíí vv ich pôsobnosti za predchich pôsobnosti za predcháádzajdzajúúci kalendci kalendáárny rok rny rok 
prevpreváádzkovatedzkovateľľovi monitorovacieho systovi monitorovacieho systéému ENEFmu ENEF

�� ObchodnObchodnéé energetickenergetickéé spolospoloččnosti snosti s výnimkou malých obchodných výnimkou malých obchodných 
energetických spoloenergetických spoloččnostnostíí (t. j. takých, ktor(t. j. takých, ktoréé predpredáávajvajúú menej ako menej ako 
ekvivalent 30 GWh energie za rok alebo zamestnekvivalent 30 GWh energie za rok alebo zamestnáávajvajúú menej ako 5 menej ako 5 
osôb alebo ktorých roosôb alebo ktorých roččný obrat alebo roný obrat alebo roččnnáá ssúúvaha neprekravaha neprekraččuje 1 uje 1 
milimilióón EUR) zan EUR) zaššllúú do 31.do 31. marca prevmarca preváádzkovatedzkovateľľovi monitorovacieho ovi monitorovacieho 
systsystéému ENEF smu ENEF súúbor bor úúdajov odajov o svojich odberatesvojich odberateľľoch alebo och alebo 
spotrebitespotrebiteľľoch energie aoch energie a ich celkovej spotrebe energie za ich celkovej spotrebe energie za 
predchpredcháádzajdzajúúci kalendci kalendáárny rok.rny rok.

Podrobnosti oPodrobnosti o ssúúbore bore úúdajov o odberatedajov o odberateľľoch alebo spotrebiteoch alebo spotrebiteľľoch och 
energie ustanovenergie ustanovíí osobitný predpisosobitný predpis



NNáávrh zvrh záákona o ENEF (kona o ENEF (ČČl. I, l. I, §§ 11 11 -- 17)17)

�� Ochrana zvlOchrana zvlášáštnych ztnych zááujmovujmov ((ČČl. I, l. I, §§ 11):11):
-- vymedzuje ochranu zvlvymedzuje ochranu zvlášáštnych ztnych zááujmov pre MO SR, MV SR, Zbor ujmov pre MO SR, MV SR, Zbor 
justijustiččnej anej a vvääzenskej strzenskej stráážže,e, SlovenskSlovenskúú informainformaččnnúú sluslužžbu a bu a 
ŽŽeleznielezniččnnúú polpolííciu z hciu z hľľadiska sledovania,  vyhodnocovania adiska sledovania,  vyhodnocovania 

aa zasielania zasielania úúdajov o celkovej energetickej spotrebedajov o celkovej energetickej spotrebe

�� Dozor Dozor ((ČČl. I, l. I, §§ 12):12):
-- dozor nad dodrdozor nad dodržžiavaniavaníím zm záákona bude vykonkona bude vykonáávavaťť ŠŠttáátna tna 
energetickenergetickáá ininššpekcia zriadenpekcia zriadenáá zzáákonom konom čč. 656/2004. 656/2004 Z.Z. z. o z. o 
energetikeenergetike



NNáávrh zvrh záákona o ENEF (kona o ENEF (ČČl. I, l. I, §§ 11 11 -- 17)17)

�� SprSpráávne delikty a pokuty vne delikty a pokuty ((ČČl. I, l. I, §§ 13 a 13 a §§ 14):14):
-- ururččuje prehuje prehľľad ad ččinnostinnostíí, ktor, ktoréé ssúú sprspráávnym deliktom podvnym deliktom podľľa tohto a tohto 
zzáákona, pokuty budkona, pokuty budúú v pv páásme od 5 000 do 1 000 000 Sk, prisme od 5 000 do 1 000 000 Sk, priččom pri om pri 
ururččovanovaníí vývýššky pokky pokúút sa bude prihliadat sa bude prihliadaťť na zna záávavažžnosnosťť konania, na konania, na 
spôsob spspôsob spááchania, trvanie, nchania, trvanie, náásledky a na opakovanie. Výnos poksledky a na opakovanie. Výnos pokúút t 
bude prbude prííjmom jmom ššttáátneho rozpotneho rozpoččtu.tu.

�� vzvzťťah ku vah ku vššeobecneobecnéému predpisu o sprmu predpisu o spráávnom konanvnom konaníí, , 
�� spolospoloččnnéé a prechodna prechodnéé ustanovenia, ustanovenia, 
�� vzvzťťah k prah k práávnym aktom ES a Evnym aktom ES a EÚÚ



NNáávrh zvrh záákona o ENEF (kona o ENEF (ČČl. II)l. II)

�� Doplnenie zDoplnenie záákona kona čč. 555/2005 Z. z. o energetickej . 555/2005 Z. z. o energetickej 
hospodhospodáárnosti budov (MVRR SR)rnosti budov (MVRR SR)

-- evidencia energetických certifikevidencia energetických certifikáátov,tov,
-- vyhodnocovanie energetických certifikvyhodnocovanie energetických certifikáátov,tov,
-- poskytovanie poskytovanie úúdajov prevdajov preváádzkovatedzkovateľľovi monitorovacieho  ovi monitorovacieho  

systsystéému ENEFmu ENEF



NNáávrh zvrh záákona o ENEF (kona o ENEF (ČČl. III)l. III)

�� ÚÚččinnosinnosťť ((ČČl. III):l. III):
-- navrhovannavrhovanáá úúččinnosinnosťť je od 1. januje od 1. januáára 2009 sra 2009 s výnimkou výnimkou §§ 4 a 4 a §§ 10 10 
ods. 2, ktorods. 2, ktoréé nadobnadobúúdajdajúú úúččinnosinnosťť 1. janu1. januáára 2013 vzhra 2013 vzhľľadom na adom na 
potrebný potrebný ččasový priestor na asový priestor na 

-- prpríípravu realizpravu realizáácie výstavby acie výstavby a prevpreváádzky energetických dzky energetických 
zariadenzariadeníí (zdroje energie) resp. (zdroje energie) resp. 
-- na vytvorenie systna vytvorenie systéému vyhodnocovania celkovej spotreby mu vyhodnocovania celkovej spotreby 
energie na energie na úúrovni orgrovni orgáánov nov úúzemnej samosprzemnej samospráávy a organizvy a organizááciciíí v v 
ich pôsobnosti.ich pôsobnosti.
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