
 

Stanovisko NRZP ČR k návrhu vyhlášky,  

kterou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při 

předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouze 

 

Vyhláška provádí § 7 odst. 4 písm. c) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 

 

Zásadní obecné připomínky:  

1. NRZP ČR vyjadřuje velké pochyby o smyslu a vhodnosti navrhované vyhlášky. Jsme toho názoru, 

že nevhodná zahraniční politika vlády ČR, špatná rozhodnutí předchozích vlád a současné vlády 

v řízení energetické soběstačnosti země, nevyužití předsednictví EU ke zrušení emisních 

povolenek, jež zdražují energie, vede k opomíjení zájmů občanů ČR a dopadů na ně.  Navrhovaná 

vyhláška je nepřijatelná pro osoby se zdravotním postižením, protože jim může přinést vážné 

zdravotní problémy. Tito lidé jsou zpravidla málo pohybliví, mají velké potíže s prokrvováním 

organismu, a tudíž nejsou schopni snášet dlouhodobě chlad. To samé platí pro seniory. 

Ztotožňujeme se s připomínkami Asociace poskytovatelů sociálních služeb v možnosti zavedení 

regulace tepla především v pobytových zařízeních sociální péče. Důvodová zpráva odkazuje na 

Nařízení Rady o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky po plynu na základě článku 122 

Smlouvy, kdy se členské státy EU dohodly, že mezi 1. 8. 2022 a 31. 3. 2023 sníží poptávku po 

plynu o 15 % ve srovnání se svou průměrnou spotřebou za posledních 5 let, a to pomocí 

opatření dle vlastního výběru. Avšak snížení spotřeby energií musí vláda hledat v jiném 

segmentu, než jsou domácnosti a zařízení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.  

2. Vyhláška zavádí povinnosti při předcházení stavu nouze a při stavu nouze v oblasti teplárenství. 

Z vyhlášky ani z důvodové zprávy není zřejmé, jakým okamžikem a za jakých podmínek nastává 

stav nouze a stav předcházející nouzi v teplárenství, neboť takový termín zákon o hospodaření 

energií nezná. Pakliže ho nezná, musí být z jiného právního aktu občanům a organizacím jasná 

věcná podstata stavu předcházející nouzi a procesní náležitosti, tedy kdo ho vyhlásí a jakým 

způsobem.  

 

Zásadní připomínky:  

1. Stáří a těžké zdravotní postižení s sebou nesou různé syndromy, jedním z nich je i porucha 

termoregulace. Zařízení sociálních služeb se starají převáženě o osoby s průměrným věkem 86 

let s vysokým stupněm závislosti na péči druhé osoby. Hypotermie narůstá s věkem a 

s výskytem syndromu křehkosti (frailty). Není přípustné, aby senioři trávili 100 % svého času 



v prostorách s 20 °C a méně (bod 4.4. přílohy). Je život ohrožující koupat křehké seniory ve 20 

°C, kdy dochází k rychlému prochladnutí. Toto lze konstatovat i u osob s těžkým zdravotním 

postižením, poruchou dýchaní, pohyblivosti, srdeční poruchou a další, kteří jsou v domácnosti a 

jsou jim poskytovány pečovatelské nebo asistenční služby. 

2. Zásadně nesouhlasíme s § 6, odst. 1 návrhu vyhlášky, kde se snižuje teplota teplé vody na výtoku 

u spotřebitelů, a to na teplotu v rozmezí 45 – 60 o C a žádáme o jeho vypuštění. 

Odůvodnění: 

Nejvíce infekcí způsobuje druh Legionella pneumophila, která postihuje především dýchací cesty. 

Legionella se obvykle vyskytuje a množí v úsadách teplovodních potrubích, boilerech a 

klimatizacích. K nákaze dochází téměř výhradně vdechnutím infikovaného aerosolu do plic. 

Legionelly se vyskytují ve vodním prostředí a nejvíce se jim daří v teplých a vlhkých místech. 

Nalezeny byly ve vodě, na rostlinách, v deštných pralesech, v mořské vodě i v uměle slaných 

vodách. Ideální rozmezí teplot pro legionellu je 20-45°C. Při vyšších teplotách než cca 72°C 

legionella nepřežívá, proto také rozvody teplé vody musí mít teplotu kolem 70 °C. V důvodové 

zprávě vyhlášky se uvádí, že návrh vyhlášky byl konzultován s Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

Potom nechápeme, proč MZ ČR nepřipomínkovalo tuto věc.   

Formální připomínka: 

Příloha bod 4.4.: Od roku 2006 se nepoužívá termín domov důchodců. Požadujeme jej nahradit 

termínem pobytová zařízení sociálních služeb.  

 

Závěr:  

NRZP ČR vyjadřuje nesouhlas se zněním vyhlášky. 

 

 

V Praze dne 16. 8. 2022 

 

 

 

 

 

 

Za NRZP ČR: Mgr. Václav Krása 

 


