
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 
 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, 
ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 
Hlavním důvodem předložení nové vyhlášky provádějící ustanovení regulující činnost 
energetických specialistů podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hospodaření energií“), je nutnost přizpůsobit právní 
úpravu vyhlášky změnám daným novelizací zákona o hospodaření energií, jehož účinnost se 
předpokládá od 1. 1. 2020. Nová úprava prováděcího právního předpisu zároveň reflektuje 
poznatky z praktické aplikace znění v současné době platné vyhlášky č. 118/2013 Sb., 
o energetických specialistech, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška bude novou 
vyhláškou zároveň zrušena. Návrh vyhlášky byl vypracován v souladu s Plánem legislativních 
prací vlády na rok 2019. 
Novela zákona o hospodaření energií ruší institut přezkoušení energetického specialisty podle 
§ 10a odst. 4 zákona a zároveň nově upravuje principy a způsob naplnění povinnosti 
průběžného vzdělávání energetického specialisty podle § 10 odst. 7 zákona. 
Dle stávající právní úpravy má energetický specialista povinnost jednou za tři roky absolvovat 
tzv. průběžné vzdělávání, které spočívá v účasti na dvoudenním semináři, který je zakončen 
testem. Organizací seminářů jsou pověřeny organizace (vysoké školy), které si podaly žádost 
a splnily zákonem stanovené podmínky pro jmenování (§ 10a odst. 5 zákona o hospodaření 
energií). Podmínkou pro konstatování úspěšného absolvování, které zároveň znamená možnost 
energetického specialisty pokračovat v provádění činností dle uděleného oprávnění 
energetického specialisty, je jak účast na semináři, tak úspěšné absolvování závěrečného testu.  
Dle novely zákona o hospodaření energií již nebude principem průběžného vzdělávání jeden 
seminář za tři roky a nutnost úspěšného absolvování testu, ale zajištění soustavného vzdělávání, 
které si energetický specialista zvolí podle svého profesního zaměření. Energetický specialista 
bude mít nově povinnost se zúčastnit v tříletém období vzdělávacích akcí zařazených do 
průběžného vzdělávání tak, aby v tomto období dosáhl vyhláškou stanoveného počtu 18 
kreditů.  
Organizací vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání již nebudou pověřeny vysoké školy, ale 
budou organizovány subjekty, které naplní vyhláškou stanovená kritéria pro zařazení 
vzdělávací akce do systému průběžného vzdělávání. Na základě zaměření a odbornosti 
vzdělávací akce, její délky a finanční náročnosti, bude schválené vzdělávací akci přidělen 
minimální počet kreditů. Vzdělávací akce předkládané k zařazení do průběžného vzdělávání 
budou posuzovány Odbornou komisí pro výběr vzdělávacích akcí, která následně přidělí 
vzdělávacím akcím kredity.  
Na tento nový přístup průběhu a plnění průběžného vzdělávání je potřebné nastavit prováděcí 
právní předpis v souladu se zmocněním podle § 10a odst. 5 zákona o hospodaření energií. 
Novela zákona o hospodaření energií dále rozšiřuje výkon činnosti energetického specialisty 
i na právnické osoby, tzn., nově bude udělováno oprávnění energetických specialistů také 
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právnickým osobám. Z tohoto důvodu vzniká potřeba upravit přílohy vyhlášky, kde jsou 
příslušné formuláře pro podávání žádostí.  
 
Dále současná praxe ukázala, že stávající znění vyhlášky není dostatečné pro pružnější 
organizaci odborné zkoušky. Pro zlepšení efektivity odborné zkoušky je potřebné:  

• omezit možnost složení odborné zkoušky pro více typů oprávnění v jednom dni. Nově 
bude moci žadatel o vydání oprávnění energetického specialisty skládat zkoušku jen 
v jedné z oblastní výkonu činnosti energetického specialisty, a to z důvodu větší 
náročnosti zkoušky, 

• přesněji definovat průběh a obsah odborné zkoušky, jejíž složení je jednou z podmínek 
pro udělení oprávnění energetického specialisty. Žadatelům, kteří se nedostavili 
k odborné zkoušce v den jejího konání, nehrozil žádný postih, což vedlo k tomu, že 
z max. množství přihlášených žadatelů se ve skutečnosti dostavila zhruba polovina. 
Tato praxe byla velmi neefektivní pro nakládání s časem u členů zkušební komise, 
dalších žadatelů a prodlužuje to dobu čekání pro absolvování odborné zkoušky. Nově 
bude muset žadatel omluvit svou neúčast, nebo bude hodnocen, že u zkoušky neuspěl 
a žádost o vydání oprávnění bude zamítnuta. Tím bude zjednodušena i administrace 
odborné zkoušky,  

• dochází k úpravě tematických zkušebních okruhů, aby lépe vystihovaly smysl odborné 
zkoušky. Dochází k upřesnění požadovaných znalostí, které jsou zkouškou 
prověřovány. Stejně tak dochází k úpravám některých příloh – formulářů. 

 
   

B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 
K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM 
ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ  
Navrhovaná vyhláška je plně v souladu se zákonem, kterým se mění zákon o hospodaření 
energií, k jehož provedení se navrhuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 4. Tímto 
ustanovením je Ministerstvo průmyslu a obchodu zmocněno vydat vyhlášku k provedení 
i dotčených ustanovení § 10 a 10a. Vyhláška žádným způsobem nepřekračuje zákonné 
zmocnění ministerstva k jejímu vydání. 
Návrh vyhlášky je v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev 
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení čl. 79 odst. 3 ústavního zákona č. 
1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého ministerstva, 
jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat 
právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Navrhovaná právní úprava je rovněž 
v souladu s Listinou základních práv a svobod, vyhlášenou usnesením předsednictva České 
národní rady č. 2/1993 Sb., jako součást ústavního pořádku České republiky, a to konkrétně 
s ustanovením čl. 4 odst. 1 Listiny, podle kterého mohou být ukládány povinnosti toliko na 
základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.  
 
C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 
EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE 
A OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE, POKUD SE NA 
VZTAHY, JEŽ MAJÍ BÝT PŘEDMĚTEM PRÁVNÍ ÚPRAVY, VZTAHUJÍ, 
S UVEDENÍM TĚCHTO PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATURY SOUDNÍCH 
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ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝCH PRÁVNÍCH ZÁSAD PRÁVA 
EVROPSKÉ UNIE A JEJICH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY 
Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána, ani s právem Evropské unie či jeho obecnými právními zásadami. Rovněž 
není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie. 
Předkládaná vyhláška je v souladu s čl. 17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov, který stanoví obecné 
požadavky na akreditované nezávislé odborníky (energetické specialisty). Vyhláška není 
přímou transpozicí této směrnice, pouze provádí ta ustanovení, která byla již transponována 
zákonem o hospodaření energií. Vyhláška je dále v souladu s čl. 49 a násl. Smlouvy 
o fungování EU a rámcově též se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 
12. října 2012 o energetické účinnosti. 
 
D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ 
NEZBYTNOSTI JEHO ZMĚNY 
Nezbytnost změny vyplývá ze změny zákonné úpravy ustanovení týkajících se výkonu činnosti 
energetických specialistů. Tyto změny vyplynuly z aplikační praxe s cílem: 

• narovnání podmínek pro udělování oprávnění energetických specialistů pro fyzické 
a právnické osoby a jejich odpovědnosti za vydání nekvalitních a neúplných 
dokumentů, 

• dosažení vyšší kvality činnosti energetických specialistů a zajištění dostatečné kvality 
dokumentů, které jsou součástí stavebního řízení, 

• zefektivnění a zjednodušení systému průběžného vzdělávání energetických specialistů 
a zvýšení odbornosti energetických specialistů. 

Zákonné změny budou pravděpodobně účinné od 1. 1. 2020. Rozsah změn je významný a je 
potřeba přizpůsobit těmto změnám prováděcí právní předpis. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto 
o vytvoření nové vyhlášky namísto její novelizace. Nová vyhláška zajistí soulad zákonné 
úpravy s jejím prováděcím právním předpisem. 
 
E) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 
PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA 
PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, DÁLE SOCIÁLNÍ DOPADY, 
VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA OSOBY 
SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A NÁRODNOSTNÍ 
MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Vyhodnocením nákladů spojených s novým zněním právního předpisu nebyla identifikována 
potřeba navýšení personálních nákladů z důvodu změny počtu pracovních míst v rámci veřejné 
správy. Veškeré případné personální dopady spojené s přijetím předložené novely zákona 
o hospodaření energií budou zabezpečeny v rámci dosavadních personálních a platových limitů 
v rámci rozpočtové kapitoly MPO.  
S ohledem na charakter uvažovaných změn právní úpravy se nepředpokládá zásadní výdajový 
dopad na státní rozpočet.  Případné nevyčíslené výdajové dopady na státní rozpočet (např. 
náklady SEI se zajištěním aktualizačního průběžného vzdělávání) budou hrazeny v rámci 
stanovených limitů kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu bez nároků na jejich dodatečné 
navýšení.  
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Jiné než personální náklady na zajištění navrhovaných změn zákona, respektive prováděcího 
právního předpisu, budou v rámci stanovených limitů kapitoly Ministerstvo průmyslu 
a obchodu bez nároků na jejich dodatečné navýšení. 
Dopady na podnikatelské prostředí byly hodnoceny v rámci novely zákona o hospodaření 
energií, která zavádí novou povinnost právnickým osobám, být držiteli oprávnění 
energetického specialisty v případech, že chtějí poskytovat služby energetického specialisty 
definované v § 10 odst. 1 zákona. 
Navrhovaná právní úprava nebude mít sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, ani dopady na životní prostředí. 
 
F) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI 
MUŽŮ A ŽEN  
Navrhovaná právní úprava, stejně jako platná právní úprava, nevytváří žádné rozdíly, které by 
byly v rozporu se zákazem diskriminace, a nemá dopad na rovnost mužů a žen. 
 
G) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU 
K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Návrh má dopad na ochranu soukromí a možnost zneužití osobních údajů nikoli však nad rámec 
stávající právní úpravy. Hodnocení je provedeno v odůvodnění zákona, kterým se mění zákon 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v následujícím znění: 
Ochrany soukromí se navrhovaná právní úprava netýká. Nevynucuje ani nepředpokládá 
zpracovávání osobních údajů. Právní úprava hospodaření energií již v současné době obsahuje 
regulaci shromažďování a zpřístupňování osobních údajů, a to v ustanovení § 10c a 10d. 
V navrhované právní úpravě dochází ke změně stávající úpravy. Do seznamu energetických 
specialistů vedeného ministerstvem se budou nově zapisovat údaje o energetických 
specialistech – právnických osobách (§ 10c odst. 2). Navrhovaná úprava v této části seznamu 
však neobsahuje ustanovení, které by představovalo dopad na soukromí dotčených osob, neboť 
v návrhu § 10c odst. 2 písm. g) se stanovuje, že do seznamu energetických specialistů se 
zapisuje „jméno, popřípadě jména, a příjmení osob určených pro udělení oprávnění 
energetického specialisty“.  
Jméno samo o sobě neumožňuje danou osobu přímo identifikovat, avšak ve spojení s veřejně 
přístupnými údaji uvedenými v části seznamu upraveném v § 10c odst. 1 lze (nepřímo) takovou 
osobu identifikovat, neboť osobou rozhodnou pro udělení oprávnění musí být (mimo jiné) 
osoba, která je držitelem oprávnění energetického specialisty, tedy osoba zapsaná v části 
seznamu vedeném ministerstvem pro fyzické osoby. K tomu je ovšem třeba uvést, že osobní 
údaje o této osobě jsou na seznamu vedeném ministerstvem uváděny již de lege lata. Proto zde 
navrhovanou právní úpravou nedochází (oproti stávající úpravě) ke zvýšenému dopadu na 
soukromí dotčených osob. Co se týče ochrany obchodního tajemství, platí zde obecná 
mlčenlivost o těchto skutečnostech ať už ze strany státních úředníků či zaměstnanců firem 
stanovená zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 
H) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 
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Vyhláška upravuje ingerence veřejné moci. Nastavením jasných a transparentních pravidel 
a administrace, např. uveřejňování testových otázek na webových stránkách ministerstva, 
přehledně definované okruhy pro ústní část odborné zkoušky, dostatečný počet členů Zkušební 
i Odborné komise, by však měla zajistit prostředí, ve kterém není prostor pro korupci. 
Udělování oprávnění se mimo jiné řídí správním řádem, a tudíž v případě pochybností může 
uchazeč podat rozklad proti rozhodnutí ministerstva, které je přezkoumáno rozkladovou 
komisí. 
 
I) ZHODOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 
Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. Zvláštní část 
K § 1 – Předmět úpravy 
 
K odst. 1 - 3 
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon“), který upravuje mj. ustanovení 
týkající se oblasti výkonu činnosti energetických specialistů. Specifikuje požadavky na získání 
oprávnění zákonem stanovených činností energetického specialisty a jeho povinnosti pro výkon 
dané činnosti, mezi něž patří i absolvování tzv. průběžného aktualizačního vzdělávání (dále jen 
„průběžné vzdělávání“). Praktickou aplikaci požadavků a povinností zákonem kladených na 
uchazeče o udělení oprávnění a energetického specialistu má stanovit v souladu se zmocněním 
prováděcí právní předpis. Ustanovení § 1 vymezuje předmět vyhlášky v souladu se zmocněním 
§ 10a zákona konkrétně: 

• odst. 1 pro udělování oprávnění energetického specialisty; 
• odst. 2 pro realizaci a absolvování průběžného vzdělávání a odvolává se na konkrétní 

formuláře pro naplnění požadavků, které jsou uvedeny v příloze prováděcího právního 
předpisu. 

Nad rámec výše uvedeného odst. 3 v souladu se zákonem vymezuje předmět prováděcího 
předpisu a povinnosti stanovené v § 10 odst. 7 písm. d) zákona, tzn. náležitosti evidence 
o prováděných činnostech. Tuto evidenci ministerstvo využívá jako zdroj dat pro statistické 
účely v oblasti energetických úspor. Jedná se o úspory ve formě dat vycházející ze 
zpracovaných energetických auditů a energetických posudků a zpracovaných průkazů 
energetické náročnosti budov. 
 
K § 2 – Odborná zkouška 
 
K odst. 1 
Odst. 1 specifikuje v jakém jazyce je odborná zkouška prováděna. Skládání odborné zkoušky 
se neřídí zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších přepisů, který předepisuje 
v § 16 odst. 1 český jazyk, jako úřední jazyk. Vzhledem k tomu, že tudíž není legislativně 
ukotveno v jakém jazyce se zkouška skládá, je nezbytné definovat, v jakém jazyce bude 
odborná zkouška vedena. Tím je zamezeno  situaci, kdy by se žadatel mohl dožadovat skládání 
zkoušky v jiném než českém jazyce, kterému by Zkušební komise nerozuměla.  
 
K odst. 2 
Současná praxe umožňuje skládat odbornou zkoušku pro všechny typy oprávnění v jeden den. 
Tento přístup se ukazuje jako neefektivní, proto je nově stanoveno, že lze v jeden den skládat 
odbornou zkoušku jen pro jeden typ oprávnění. K této změně se ministerstvo uchýlilo z důvodu 
časové a věcné náročnosti zkoušky. Skládal-li žadatel odbornou zkoušku na více než jedno 
oprávnění, zvláště bylo-li jedno oprávnění k provádění energetického auditu a energetického 
posudku, pak z důvodu neúměrné časové délce zkoušky a následného vyčerpání a ztráty 
koncentrace docházelo k neúspěšnému absolvování ústní části zkoušky a opakovanému 
předkládání žádostí (neúměrná finanční a administrativní zátěž na uchazeče). Tomuto chce 
ministerstvo předejít, a proto ustanovuje možnost skládání odborné zkoušky jen pro jeden typ 
oprávnění v jeden den.  
Dále se v praxi ukázalo jako problematické, že není legislativně stanoveno, že písemná a ústní 
část se konají v jeden den, příp. že lze zkoušku rozložit. V takových případech bylo 
problematické uchazečům argumentovat, že není možné přijít pouze složit písemnou část a pak 
ústní část v jiném termínu. Z tohoto důvodu je nově stanoveno, že zkouška se absolvuje jako 
celek v jednom dni. 
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Vyhláška stanovuje, že odborná zkouška se skládá ze dvou částí. Písemné a ústní. V písemné 
části zkoušky se ověřují znalosti právních předpisů a norem pro oblast výkonu činnosti. Ústní 
část je vedena rozpravou nad vylosovanými okruhy otázek definovaných v příloze č. 3 
vyhlášky. Tímto přesným vymezením obsahu ústní a písemné zkoušky by se mělo uchazeči  
dostatečně připravit a vytvořit transparentní prostředí pro absolvování zkoušky. Zároveň návrh 
reflektuje skutečnost, že vedle věcných znalostí musí mít energetický specialista pro svůj výkon 
činnosti znalost souvisejících právních předpisů a dalších technických dokumentů. Z praxe se 
ukázalo, že praktické, technické otázky je vhodnější řešit v rámci rozpravy z důvodu umožnění 
uchazeči zdůvodnit své odpovědi.  
 
K odst. 3 
Jak je uvedeno k odst. 2 písemnou částí zkoušky se ověřují znalosti právních předpisů a norem 
pro oblast výkonu činnosti. Z důvodu transparentnosti průběhu zkoušky je specifikován 
maximální počet otázek (80 otázek), které může žadatel v písemné části obdržet. Je 
předpokládáno, že písemná část pro oblast zpracování energetického auditu a energetického 
posudku bude mít 80 otázek, zatímco oblast zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, 
prováděné kontroly systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání a provádění 
kontroly systémů klimatizace a kombinovaných systémů chlazení a větrání bude mít 50 otázek. 
Oblast energetického auditu a energetického posudku vyžaduje znalosti nejen z oblasti 
energetiky, ale i z oblasti ekonomie, stavebnictví apod. V rámci energetického auditu mohou 
být navrhována vysoko nákladová opatření, která mohou vyžadovat investice v řádu mil. Kč. 
Z tohoto důvodu jsou na oblast energetického auditu a energetického posudku kladeny vyšší 
nároky než na ostatní obory činnosti energetického specialisty. Ustanovení zároveň stanovuje, 
že v případě, pokud žadatel neuspěje v první, písemné části, nepokračuje ke skládání ústní části. 
Za úspěšné složení odborné zkoušky je totiž možné považovat pouze úspěšné složení obou 
částí.  
 
K odst. 4 
Odst. 4 definuje minimální hranici, kterou je nutné v písemné části odborné zkoušky dosáhnout. 
Tato hranice byla nově nastavena na 80 %. Srovnávají se rozdílné požadavky na výsledek 
v písemné části odborné zkoušky pro různé typy oprávnění. Ke zpřísnění oproti stávajícím 
požadavků dochází z následujících důvodů: 

• požadavku na kvalitu zpracovaných dokumentů energetickými specialisty, která není 
dostatečná. Z tohoto důvodu jsou vyžadované větší znalosti již při žádosti o získání 
oprávnění; 

• při současném nastavení je písemná část pouhou formalitou, která nemá vypovídající 
hodnotu. Z tohoto důvodu je tlak na zpřísnění v souvislosti i s předchozí odrážkou.  

 
K odst. 5 
V rámci ústní části odborné zkoušky si žadatel losuje z okruhů otázek pro jednotlivé typy 
oprávnění. Okruhy byly zvoleny tak, aby pokrývaly celou oblast výkonu činnosti. Okruhy jsou 
definovány, aby prověřily odborné nikoli legislativní znalosti. Ustanovení se odkazuje na 
přílohu č. 3, která seznam okruhů specifikuje.  
 
K odst. 6 
Ustanovení definuje podmínky, kdy je možné konstatovat úspěšné složení ústní části zkoušky. 
Ústní část zkoušky probíhá před Zkušební komisí, která hodnotí znalosti žadatele. Žadatel si 
losuje tři okruhy otázek pro výkon dané činnosti. V závislosti na prokázaných znalostech je 
žadatel členy komise hodnocen jako „vyhověl“, nebo „nevyhověl“. Jednání Zkušební komise 
je detailněji uvedeno v následujícím § 3.  
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K odst. 7 
O celé zkoušce je pořizován záznam do spisu. Výsledek zkoušky je jedním z rozhodných 
požadavků pro zamítnutí žádosti nebo o vydání rozhodnutí o udělení oprávnění energetického 
specialisty. Vyhláška stanoví náležitosti tohoto protokolu o zkoušce, aby bylo možné následně 
na základě tohoto protokolu vydat rozhodnutí. Tento protokol obsahuje informace o výsledku 
písemné a ústní části zkoušky, pokud žadatel uspěl v písemné části. Protokol obsahuje 
dodatečné otázky, které Zkušební komise případně položí. Protokol obsahuje celkové 
zhodnocení žadatele, zda uspěl či neuspěl u odborné zkoušky. Vzor protokolu je uveden 
v příloze č. 4 a příslušné ustanovení se na tuto přílohu odkazuje. 
 
K odst. 8 
Je stanovena délka písemné a ústní části odborné zkoušky. Maximální délka písemné části je 
90 minut a maximální délka ústní části je 60 minut. V souladu s bodem 2 bude nově možno 
skládat odbornou zkoušku v jeden termín pouze na jeden typ oprávnění. Z tohoto důvodu je 
zkrácená původní délka odborné zkoušky oproti současné praxi, kdy délka zkoušky zohledňuje 
možnost skládat odbornou zkoušku pro více činností energetického specialisty v jeden den.  
 
  
K odst. 9 
Žadatel zasílá žádost o získání oprávnění energetického specialisty na Ministerstvo. Splňuje-li 
žádost všechny náležitosti, je žadatel pozván k odborné zkoušce. V souladu se zákonem pořádá 
odbornou zkoušku Státní energetická inspekce (dále jen „SEI“). Vyhláška standardizuje, 
v jakém nejzazším termínu musí být žadatel o konání odborné zkoušky informován. Jedná se 
o zajištění včasného informování uchazeče, aby si mohl vše potřebné ke zkoušce zorganizovat. 
Tento termín je stanoven nejméně 30 dní před konáním zkoušky, aby měl žadatel dostatek času 
se na zkoušku připravit, stejně tak si rezervovat datum zkoušky v kalendáři, aby termín 
nekolidoval s jinými pracovními termíny. Toto zpřesnění zároveň napomáhá organizaci 
zkoušek ze strany SEI.  
 
K odst. 10 
Žadatelům, při nedostavení se k odborné zkoušce v den jejího skládání, nehrozí žádný postih, 
což podle současné praxe vede k tomu, že z max. množství přihlášených žadatelů se ve 
skutečnosti dostavuje polovina, což je velmi neefektivní nakládání s časem pro členy Zkušební 
komise, dalších žadatelů a prodlužuje to dobu čekání pro absolvování odborné zkoušky. Nově 
bude muset žadatel omluvit svou neúčast u SEI, nebo bude hodnocen, že u zkoušky neuspěl 
a žádost o vydání oprávnění bude zamítnuta. Aby nedocházelo k nárůstu administrativy (a to 
i v případě lékařů), není vyžadováno potvrzení od lékaře v případě, kdy se žadatel omluví na 
základě zdravotních důvodů. Pokud by se žadatel z vážnějšího problému nemohl dostavit ke 
zkoušce v den jejího konání, je stanoveno, že omluva může být doložena 5 dní po termínu 
zkoušky. Stejně tak bude výsledek odborné zkoušky hodnocen jako „nevyhověl“, odstoupí-li 
žadatel v průběhu zkoušky, aniž by k tomu neměl vážné důvody.  
Též se v praxi, v rámci každé zkoušky stává, že žadatel na vyzvání SEI, aby se dostavil 
k odborné zkoušce v určitém termínu, nereaguje s vysvětlením, že je pracovně vytížen. 
V mnoha případech tato situace nastává opakovaně. Toto vede k situaci, kdy v databázi je 
vedeno přes několik desítek žadatelů i několik měsíců, kteří se neustále, i přes vyzvání, 
nedostavují k odborné zkoušce. Podle současného znění vyhlášky nemá ministerstvo žádné 
nástroje k urychlení procesu. Je proto stanoveno, že žadatel má možnost se třikrát omluvit. 
Pokud se na čtvrtou výzvu ze strany SEI ke zkoušce nedostaví, bude v rámci odborné zkoušky 
hodnocen jako „nevyhověl“ a jeho žádost o vydání oprávnění bude zamítnuta.  
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K § 3 – Zkušební komise 
 
K odst. 1 
K ověřování znalostí žadatele o oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty byla 
zřízena Zkušební komise. Příslušné ustanovení specifikuje složení této komise. 
Aby byla zajištěna nezaujatost Zkušební komise, je požadavek, aby u zkoušky bylo přítomno 
minimálně 7 členů, viz k odst. 6. S ohledem na zajištění přítomnosti potřebného počtu členů 
pro usnášeníschopnost Zkušební komise má nejméně 11 jmenovaných členů z různých oblastí 
(zajištění zástupnosti). Členové Zkušební komise pokrývají celou oblast výkonu činnosti 
energetického specialisty. Jedná se o akademické pracovníky (zástupci vysokých škol), členy 
profesních organizací a zástupce státní správy, kteří mají úzký vztah k předmětu výkonu 
činnosti. Komise má stanoveného jednoho předsedu a dva místopředsedy. Počet místopředsedů 
je nastaven tak, aby byla zajištěna zastupitelnost a např. v případě nemoci nemusela být 
zkouška zrušena.   
 
K odst. 2 
Zasedání Zkušební komise řídí předseda nebo jeden z přítomných místopředsedů. Komise 
nemůže zasedat, není-li přítomný alespoň jeden z uvedených.  
 
K odst. 3 
Ustanovení v souladu se stávající praxí stanovuje formu jmenování členů Zkušební komise 
a ustanovení předsedy a místopředsedy Zkušební komise. Členové, předseda a místopředseda 
Zkušební komise jsou jmenováni a odvoláváni SEI, konkrétně ústředním ředitelem.  
 
K odst. 4 
Ustanovení stanovuje, kým je zajištěna organizace celé odborné zkoušky. Pověřenou osobou je 
tajemník Zkušební komise, který má na starosti administraci a organizaci spojené se zasedáním 
Zkušební komise. Tajemník je jmenován a odvoláván ústředním ředitelem SEI. Tajemník je 
zároveň zaměstnancem SEI, čímž je zajištěn požadavek § 10a odst. 1 písm. b) zákona.   
 
K odst. 5 
Tajemník svolává Zkušební komisi min. v intervalech 1x za dva měsíce nebo na žádost MPO. 
Tato lhůta je stanovena pro případy, kdy by bylo podáno jen málo žádostí o výkon činnosti 
energetického specialisty. Na druhou stranu je však zajištěno to, aby se zkoušky organizovaly 
častěji, pokud to příjem žádostí bude vyžadovat. Cílem je, aby žadatelé nečekali příliš dlouhou 
dobu na složení odborné zkoušky nezbytné pro udělení rozhodnutí k výkonu činnosti 
energetického specialisty. 
Současná praxe je, že Zkušební komise se schází min. 1x měsíčně. Počet zájemců o získání 
oprávnění je dlouhodobě stálý.  
 
K odst. 6 
Z důvodu transparentnosti se stanovují pravidla usnášení se Zkušební komise a způsob jejího 
rozhodování. Komise je usnášeníschopná v případě, je-li přítomno 7 jejích členů, z toho je 
přítomen předseda nebo místopředseda. Počet je stanoven s cílem zajistit nestrannost 
rozhodnutí. Hodnocení ústní části nelze provádět přesně definovanými kritérii.  
Dále je stanovena podmínka v případě usnášeníschopnosti, že nadpoloviční většina členů je 
tvořena zástupci ministerstva a odborníků vysokých škol. K tomuto kroku ministerstvo 
přistoupilo z důvodu nezaujatosti. Cílem je, aby zástupci profesních organizací, kteří prověřují 
znalosti z praxe dané oblasti, byli v „menšině“, neboť je zde možnost, že z jejich strany mohlo 
být na nového uchazeče nahlíženo jako na určitou konkurenci. Proto je nezbytné, aby většina 
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členů byla v tomto případě zastoupena členy s jinou profesní odborností. Tímto ustanovením je 
zajištěna nezaujatost komise.  
V případě rovnosti hlasů při výběru vzdělávací akce rozhoduje přítomný předseda nebo 
místopředseda. Může nastat situace, kdy nebude pro hlasování lichý počet přítomných (je 
stanoveno, že počet členů je min. 7), či se v případě lichého počtu přítomných členů z určitého 
důvodu může zdržet. Je tedy nezbytné stanovit postup v případě rovnosti hlasů. 
 
K odst. 7 
Je dána povinnost oznámit výsledek odborné zkoušky žadateli v den jejího konání. Oznámení 
o výsledku zkoušky dává žadateli prostor pro případné dotazy k jeho hodnocení, čímž dojde k 
omezení případů, kdy dochází k odvolání proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost 
o udělení oprávnění energetického specialisty z důvodu nesložení odborné zkoušky.  
 
K odst. 8 
Aby bylo zřejmé, že se Zkušební komise usnesla v souladu s vyhláškou, co se týče výsledku 
odborné zkoušky žadatele o vydání oprávnění, je protokol podepsán všemi členy Zkušební 
komise. Podpisem je všemi členy stvrzen výsledek odborné zkoušky. 
 
K odst. 9 
Udělování oprávnění energetického specialisty se řídí správním řádem, kde žadatel má možnost 
se proti rozhodnutí odvolat. Odborná zkouška je jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí, 
ovšem samotná zkouška není správním řízením, ale její výsledek je rozhodný pro následné 
správní řízení. Z tohoto důvodu je potřebné zajistit, aby správní orgán měl k dispozici veškeré 
informace. Proto je vyžadováno pořízení záznamu z jednání Zkušební komise formou zápisu. 
Zápis slouží jako důkazný materiál, dojde-li ze strany žadatele k odvolání proti rozhodnutí 
ministerstva k Rozkladové komisi ministerstva. Vzor zápisu je uveden v příloze č. 5 vyhlášky. 
Zápis je dle ustanovení zhotoven tajemníkem Zkušební komise a je odsouhlasený a stvrzený 
podpisem přítomného předsedy nebo místopředsedy Zkušební komise. Přílohou k tomuto 
zápisu jsou jednotlivé protokoly žadatelů.  
 
K § 4 – Průběžné vzdělávání 
 
K odst. 1 a 2 
Ustanovení blíže specifikují povinnost absolvovat průběžné aktualizační vzdělávání 
energetického specialisty podle § 10 odst. 8 zákona. Nově je tato povinnost naplněna účastí na 
vzdělávacích akcích, které mají za cíl rozšířit a prohloubit vzdělání energetického specialisty. 
Vzdělávací akce budou nově organizovány subjekty, které naplní vyhláškou stanovená kritéria. 
Energetický specialista naplní povinnost průběžného vzdělávání tak, že se během tří let zúčastní 
dostatečného počtu vzdělávacích akcí, a tím získá minimální požadovaný počet kreditů.   
Každé vzdělávací akci, na základě přidané hodnoty pro energetické specialisty, může být 
přiděleno od jednoho do 5 kreditů. Energetický specialista naplní povinnost průběžného 
vzdělávání, získá-li během tří let od vydání oprávnění minimálně 18 kreditů. Minimální 
množství kreditů bylo vybráno na základě zhodnocení množství času, jaký by měl energetický 
specialista strávit sebevzděláváním a prohlubováním znalostí v souladu s cenou za vzdělávací 
akce během tří let.  
 
K odst. 3 
Energetický specialista má zákonem stanovenou povinnost průběžně předávat způsobem 
umožňujícím dálkový přístup do evidence ministerstva o provedených činnostech 
energetických specialistů údaje týkající se energetického auditu, energetického posudku, 
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průkazu, zprávy o kontrolách kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie a zprávy 
o kontrolách klimatizačních systémů. Pro naplnění této povinnosti je zřízena internetová 
databáze (dále jen „databáze“), do které má každý energetický specialista unikátní přístup (svůj 
účet).  
Tato databáze slouží i pro praktické naplňování povinnosti absolvovat průběžné vzdělávání. 
Přes tuto databázi bude mít energetický specialista přístup k seznamu vzdělávacích akcí 
průběžného vzdělávání. Ke každé vzdělávací akci jsou v databázi uvedeny podrobné 
informace: 

• rámcový obsah vzdělávací akce, 
• termín a délka vzdělávací akce, 
• cena za účast na vzdělávací akci, 
• kontaktní údaje organizátora, 
• jakým způsobem se na vzdělávací akci přihlásit,  
• kde se bude vzdělávací akce konat, 
• počet přidělených kreditů atd. 

Energetický specialista přihlašuje účast na vzdělávací akci u organizátora mimo výše popsanou 
databázi. Teprve po absolvování akce energetický specialista vyznačí na svém účtu, které akce 
se zúčastnil, a následně se mu po kontrole účasti ze strany SEI připíšou kredity za absolvovanou 
vzdělávací akci (viz odst. 4). Energetický specialista na svém účtu v databázi vidí počet 
získaných a chybějících kreditů. 
 
K odst. 4 
Podle návrhu novely zákona průběžné vzdělávání energetických specialistů zajišťuje SEI. 
Kromě výběru vzdělávacích akcí pro zařazení do systému průběžného vzdělávání SEI zajišťuje, 
aby došlo po absolvování vzdělávací akce energetickým specialistou k připsání kreditů k jeho 
„účtu“.  
Organizátor vzdělávací akce má povinnost, aby nejpozději do 14 dnů od konání vzdělávací akce 
předal SEI seznam zúčastněných energetických specialistů. Tento seznam slouží SEI pro 
ověření účasti energetického specialisty na vzdělávací akci průběžného vzdělávání.  SEI 
následně bez zbytečného odkladu v databázi potvrdí účast energetického specialisty na 
vzdělávací akci, přičemž dojde k propsání daného množství kreditů na účet v databázi 
energetického specialisty. V případě neshody v seznamu poskytnutého ze strany organizátora 
a seznamem zúčastněných v databázi, SEI kontaktuje jak organizátora, tak energetického 
specialistu pro prověření skutečností. V případě, že organizátor neplní své povinnosti, je to 
důvod, proč by nemuselo být jeho další(m) žádosti(em) o zařazení vzdělávacích akcí do 
systému průběžného vzdělávání vyhověno. 
Navržený postup má zabezpečit, aby nedocházelo k obcházení stanovené povinnosti a zároveň 
byla pro všechny zúčastněné administrativně jednoduchá. 
 
K odst. 5 
Vzdělávací akce má na základě svého přínosu v rámci průběžného vzdělávání přiřazen určitý 
počet kreditů. Dojde-li u organizátora ke změně, která ovlivní již schválenou vzdělávací akci 
z hlediska zaměření, času nebo místa konání, je stanovena povinnost organizátorovi informovat 
SEI o této změně.  SEI následně upraví informace o vzdělávací akci v seznamu vzdělávacích 
akcí v databázi příp. navrhne Odborné komisi přehodnocení přiřazeného množství kreditů, má-
li změna vliv na zaměření, délku, kvalitu či cenu vzdělávací akce. Zároveň o nastalých změnách 
má povinnost informovat účastníky vzdělávací akce, aby měli možnost se rozhodnout, zda za 
nových podmínek je vzdělávací akce pro ně přínosná příp. má možnost se jí zúčastnit. 
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Organizátor vzdělávací akce průběžného vzdělávání může akci zrušit (nízký zájem, 
onemocnění přednášejících, atd.). V tomto případě je stanovena povinnost, aby organizátor, 
pokud dojde ke zrušení akce, neprodleně informoval energetické specialisty a SEI.    
 
K § 5 – Výběr vzdělávacích akcí do průběžného vzdělávání 
 
K odst. 1 
Stanovuje se, jakým způsobem je možné zařadit vzdělávací akci do systému průběžného 
vzdělávání. Pro zařazení je nutné podat ze strany organizátora žádost Státní energetické 
inspekci, která je zákonem ustanovena k jeho organizaci.  
Podání bude probíhat pouze elektronickou cestou. Předpokládájí se stovky žádostí o pořádání 
vzdělávacích akcí. Je tedy nezbytné snížit administrativní požadavky spojené se zajištěním 
systému vzdělávání na minimum. Elektronická verze žádosti bude dostupná na webových 
stránkách MPO a SEI. Datový formát žádosti bude plně kompatibilní s databází, ve které bude 
vzdělávací akce vedena. Zasláním vzdělávací akce bude ze strany SEI vzdělávací akce nahrána 
do databáze ve formátu, jakým se bude v případě jejího schválení Odbornou komisí uveřejňovat 
v Seznamu vzdělávacích akcí pro energetické specialisty.  Pokud si žadatel rozmyslí pořádání 
vzdělávací akce, je umožněno vzít žádost ze strany žadatele zpět. Z hlediska rovného přístupu 
není umožněno v průběhu hodnocení žádost pozměňovat.  
 
K odst. 2 
Obsah žádosti o pořádání vzdělávací akce je přesně definovaný formulářem uvedeným 
v příloze č. 6, na kterou se ustanovení odkazuje. Pokud žádost nebude splňovat formální 
náležitosti, je to důvod pro vyřazení žádosti ještě před hodnocení žádostí Odbornou komisí.  
 
K odst. 3 
SEI stanovuje termín, do kdy je možné zasílat žádosti o pořádání vzdělávacích akcí průběžného 
vzdělávání. Termín bude uveřejněn na úřední desce SEI. Je stanovena povinnost SEI 
uveřejňovat tento termín 2x ročně. Cílem je zajistit vždy dostatečnou nabídku energetickým 
specialistům pro naplnění zákonné povinnosti.  
Není omezeno období, ve kterém by měla předložená vzdělávací akce probíhat, tzn. akce může 
probíhat v následujícím půl roce stejně tak jako v následujících třech letech (tento přístup 
umožňuje podávat žádost na „sériové“ semináře). 
 
K odst. 4 
Z důvodu transparentnosti ustanovení popisuje postup SEI při organizování výběru 
vzdělávacích akcí pro zařazení do systému průběžného vzdělávání. SEI připraví 
seznam/protokol došlých žádostí. Protokol musí obsahovat, které žádosti splňovaly formální 
náležitosti a jsou navrženy na hodnocení Odbornou komisí, a které žádosti nesplnily formální 
náležitosti a byly proto vyřazeny z následného hodnocení Odbornou komisí. V této fázi se jedná 
o to, zda žádost obsahuje všechny náležitosti stanovené vzorem žádosti. Po věcné stránce 
provádí výběr Odborná komise viz § 6. 
 
K odst. 5 
Po hodnocení žádostí Odbornou komisí SEI informovuje žadatele o výsledku hodnocení 
žádosti. Termín, do kdy SEI informuje žadatele, je stanoven do 7 dnů od zasedání Odborné 
komise. Tato krátká lhůta byla zvolena na základě toho, aby organizátoři vzdělávací akce mohli 
akci začít včas připravovat a nevznikala tak nejistota na straně organizátora. Předpokládá se 
vysoký zájem o zařazení vzdělávacích akcí do systému průběžného vzdělávání stanoveného 
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zákonem a zároveň je nutné ze strany MPO zajistit možnost plnění zákonem stanovené 
povinnosti.  
Žadateli bude dále sděleno, kolik kreditů bylo vzdělávací akci přiděleno a jaké evidenční číslo 
v databázi bylo vzdělávací akci přiděleno. 
 
  
K odst. 6 a 9 
Ustanovení stanovuje další skutečnosti související se žádostí o zařazení vzdělávací akce do 
systému průběžného vzdělávání. Konkrétně, že žadateli nevzniká právní nárok na proplacení 
nákladů spojených s přípravou žádostí o konání vzdělávací akce průběžného vzdělávání. Je na 
žadateli, jestli investuje svůj čas a finanční prostředky, aby připravil žádost, která nemusí být 
Odbornou komisí schválena.  
Dále není omezeno nabízení vzdělávacích akcí mimo systém průběžného vzdělávání. 
 
K odst. 7 
Jak již bylo uvedeno, vzdělávacím akcím jsou přidělovány kredity, které jsou podstatné pro 
energetické specialisty a prokazování plnění požadavku na absolvování průběžného 
vzdělávání. V příloze č. 8 jsou definovány hranice počtu bodů získaných v rámci hodnocení 
pro udělení počtu kreditů vzdělávací akci průběžného vzdělávání. Minimum pro schválenou 
vzdělávací akci je 1 kredit a maximum kreditů je 5. Kritéria pro výběr akcí jsou stanovena 
v odst. 8. 
 
K odst. 8 
Pro rozhodnutí o zařazení vzdělávací akce do systému průběžného vzdělávání a přidělování 
kreditů jsou stanovena ustanovením rozhodná kritéria. Odborná komise posuzuje žádost 
o vzdělávací akce na základě čtyř vybraných kritérií. Tato kritéria jsou 

• tematický rozsah vzdělávací akce, 
• obsah přednášek a profesní zaměření žadatele, 
• minimální délka vzdělávací akce, 
• hodinová sazba na pořádání vzdělávací akce. 

Tematický rozsah – aby vzdělávací akce měla očekávaný smysl, je nezbytné, aby její zaměření 
pokrylo oblast výkonu činnosti energetického specialisty co nejvíce. Nejvyšší ohodnocení pro 
stanovení počtu kreditů získá multidisciplinární seminář se zaměřením na aktuální platnou 
legislativu v dané oblasti a technologické procesy příp. zaměření na energetický management. 
Nejnižší ohodnocení získá monotématická akce zaměřená na konkrétní výrobky nebo 
technologie, které mají vztah k příslušné oblasti činnosti energetického specialisty (např. 
firemní prezentace). 
Co se týče profesního zaměření, nejvyšší ohodnocení pro stanovení počtu kreditů získá vysoká 
škola nebo profesní sdružení v oblasti energetiky, energetického managementu, nebo zvyšování 
účinnosti užití energie, které mají oprávnění pořádat vzdělávací akce a disponují 
vysokoškolskými nebo středoškolskými učiteli v oblasti vzdělání technického směru v oboru 
energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví nebo energetickými specialisty, kteří se 
přímo podílejí na přednáškách. Dále pak subjekt provádějící vývoj, výzkum a inovace v oblasti 
energetiky nebo technologií, nebo TZB a disponuje osobami, kteří se přímo podílejí na 
přednáškách, případně osobami, které jsou energetickými specialisty či vysokoškolskými nebo 
středoškolskými učiteli v oblasti vzdělání technického směru v oboru energetiky, energetických 
zařízení nebo stavebnictví. Nejnižší ohodnocení získá žadatel nabízející nové výrobky, které 
jsou považovány za novinky v oboru a významně ovlivňují spotřebu nebo účinnost využití 
energie. 
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Optimální délka vzdělávací akce pro obdržení nejvyššího hodnocení pro stanovení počtu 
kreditů je stanovena na 2 dny. V rámci této délky je možno diskutovaná témata projít 
v dodatečné hloubce a tím maximalizovat přínos pro energetického specialistu (prohloubení 
znalostí). Minimální akceptovaná délka vzdělávací akce je více než 6 hod praktické výuky.   
Náklady na vzdělávací akci musí odpovídat kvalitě vzdělávací akce, proto i cena za vzdělávací 
akci je pro hodnocení brána v úvahu, aby bylo dosaženo vyváženosti. Smyslem úpravy je 
vyhnout se předraženým seminářům, které by mohly být vypsány před koncem tříletého období, 
do kterého musí energetický specialista získat plný počet kreditů, jen za účelem získání 
nezbytného množství kreditů příp. levným seminářům, které by nepřinesly dostatečnou kvalitu. 
Výše uvedená kritéria nemají pro výpočet kreditů stejnou váhu. Jako nejdůležitější se jeví 
tematický rozsah vzdělávací akce, a proto je mu přiřazena nejvyšší váha (0,5). Velmi důležitým 
aspektem je kvalita školitele a pořadatele vzdělávací akci (váha 0,3). Zbylým dvěma kritériím 
byla přidělaná stejná váha (0,1). Každé vzdělávací akci je členem Zkušební komise na základě 
uvedeného rozdělení přidělen počet bodů. Hranice bodů pro stanovení kreditů viz předchozí 
bod a příloha č. 8.  
 

Číslo Kritérium hodnocení Váha Body 

1 Komplexnost 0,5 - 

1.1. 

Multidisciplinární seminář obsahující přednášky o: 
• aktuální legislativě a technických dokumentech  ovlivňující činnost 
energetických specialistů a realizaci energeticky úsporných opatření nebo 
• zpracování dokumentů dle zákona 406/2000 Sb., a pracovních postupech 
nebo technologických procesech nebo 
•  tvorbě a udržování systému energetického managementu nebo 
•  zpracování dokumentů pro dotační programy v oblasti zvyšování účinnosti 
užití energie nebo kombinaci těchto témat.  
Minimální délka této vzdělávací akce je 2 dny. 

  

100 

1.2. 

Monotématický seminář témat: 
• tvorba dokumentů dle zákona 406/2000 Sb., nebo  
• aktuální legislativa a technické dokumenty v oblasti energetiky a životního 
prostředí nebo  
• produkty, technické systémy nebo technologická zařízení zvyšující 
energetickou účinnost energetického hospodářství. 

60 

1.3. Firemní prezentace 10 

1.4. Ostatní mimo odst. 1.1.až 1.3 0 

2 Odbornost 0,3 - 

2.1. 

žadatel je  
• vysokou školou nebo profesním sdružením v oblasti energetiky, stavebnictví, 
energetického managementu, nebo zvyšování účinnosti užití energie a má 
oprávnění pořádat vzdělávací akce a disponuje vysokoškolskými nebo 
středoškolskými učiteli v oblasti vzdělání technického směru v oboru 
energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví nebo energetickými 
specialisty, kteří se přímo podílejí na přednáškách.   
• je subjektem provádějící vývoj, výzkum a inovace v oblasti energetiky, nebo 
technologií, nebo TZB a disponuje osobami, kteří se přímo podílejí na 
přednáškách, případně osobami, které jsou energetickými specialisty či 
vysokoškolskými nebo středoškolskými učiteli v oblasti vzdělání technického 
směru v oboru energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví. Obsah 

  100 
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a abstrakt navrhovaných přednášek je srozumitelný, úplný a odpovídající 
názvu semináře 

2.2. 

Žadatel je subjektem oprávněným  pořádat vzdělávací akce a disponuje  
osobami, kteří se přímo podílejí na přednáškách v oblasti vzdělání technického 
směru v oboru energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví. Obsah 
a abstrakt navrhovaných přednášek je srozumitelný, úplný a odpovídající 
názvu semináře 

60 

2.3. 

Žadatel produkuje nové výrobky, které jsou považovány za novinky v oboru 
a významně ovlivňují spotřebu nebo účinnost využití energie. Obsah a abstrakt 
navrhovaných přednášek je srozumitelný, úplný a odpovídající názvu 
semináře.   

20 

2.4. Odbornost nespecifikována, případně obsah a abstrakt navrhovaných 
přednášek je nesrozumitelný, neúplný a neodpovídající názvu semináře. 0 

3 Doba trvání 0,1 - 

3.1. Méně než 6 hodin 

  

0 

3.2. 1 den 50 

3.3. 2 dny a více 100 

4 Cena 0,1 - 

4.1. Od 0 do 50 Kč/h 

  

0 

4.2. Od 50 do 100 Kč/h 20 

4.3. Od 100 do 300 Kč/h 100 

4.4. Od 300 do 500 Kč/h 60 

4.5. Nad 500 Kč/h 40 

 
 
 
K § 6  - Odborná komise 
 
K odst. 1 
Přestože je organizací průběžného vzdělávání pověřena SEI, výběr konkrétních akcí však 
nezajišťuje. Výběrem je pověřena tímto ustanovením Odborná komise. Výběr probíhá na 
základě kritérií popsaných v § 5 odst. 8.  
 
K odst. 2 
Do odborné komise bude jmenováno minimálně 7 členů, aby byl zajištěn dostatečný počet členů 
proto, aby Odborná komise byla usnášeníschopná dle odst. 3. Odborná komise má 
ustanoveného jednoho předsedu a 2 místopředsedy. Aby byla zajištěna vysoká odbornost členů 
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Odborné komise, musí členové naplňovat kvalifikační předpoklady pro tuto činnost. Jsou 
kladeny požadavky na vzdělání v oboru a odborné praxe v oblastech výkonu činnosti 
energetického specialisty. Tím bude zajištěna vysoká kvalita vybraných vzdělávacích akcí. 
Posouzení vhodnosti a jmenování nebo odvolání členem Odborné komise (členem, předsedou 
či místopředsedou) provádí ústřední ředitel SEI, a to s ohledem na zákonem stanovené pověření 
SEI o organizaci průběžného vzdělávání. 
 
K odst. 3 a 4 
Z důvodu transparentnosti se stanovují pravidla usnášení se Odborné komise a způsob jejího 
rozhodování. Komise je usnášeníschopná v případě, je-li přítomno 7 členů, z toho je přítomen 
předseda nebo místopředseda. Počet je stanoven s cílem zajistit nestrannost výběru.  
Dále je stanoveno, že jednání Odborné komise řídí předseda nebo místopředseda komise. 
 
K odst. 5 
Tak jako v případě Zkušební komise se ustanovuje funkce Tajemníka Odborné komise, který 
bude mít na starosti organizační a administrativní povinnosti vyplývající z fungování Odborné 
komise. Tajemník je jmenován a odvoláván ústředním ředitelem SEI. Tajemníkem Odborné 
komise bude vybrán pracovník SEI.  
 
K odst. 6 
Tajemník svolává zasedání Odborné komise pro výběr vzdělávacích akcí průběžného 
vzdělávání 2x ročně. Tato frekvence odpovídá frekvenci vyhlašování příjmu žádostí o zařazení 
vzdělávací akce do systému průběžného vzdělávání ze strany SEI viz § 5 odst. 3. 
 
K odst. 7 
Vzdělávací akce jsou zařazeny do systému průběžného vzdělávání, pokud výběr schválila 
většina členů Odborné komise přítomných na jednání. V případě rovnosti hlasů při výběru 
vzdělávací akce rozhoduje přítomný předseda nebo místopředseda. Může nastat situace, kdy 
nebude pro hlasování lichý počet přítomných (je stanoveno, že počet členů je min. 7), či se 
v případě lichého počtu přítomných členů může z určitého důvodu někdo zdržet. Je tedy 
nezbytné stanovit postup v případě rovnosti hlasů.  
 
K odst. 8 
Je stanoveno, že z jednání Odborné komise je pořizován zápis, aby bylo zřejmé, které akce byly 
podpořeny, a které byly zamítnuty. Jaké počty hlasů každá akce dostala. Obsahuje důvody, proč 
byla daná akce zamítnuta apod. Viz vzor zápisu v příloze č. 7. Na základě tohoto zápisu 
následně SEI zavede přehled vybraných vzdělávacích akcí do seznamu akcí do databáze pro 
energetické specialisty. 
 
K § 7 - Rozsah údajů předávaných do evidence ministerstva o prováděných činnostech 
energetických specialistů 
 
K odst. 1 
Podle § 10 odst. 7 písm. d) zákona má energetický specialista povinnost průběžně předávat 
způsobem umožňujícím dálkový přístup do evidence ministerstva o provedených činnostech 
energetických specialistů písemnou zprávu o provedeném energetickém auditu a dále údaje 
týkající se energetického posudku, průkazu, zprávy o kontrolách kotlů a příslušných rozvodů 
tepelné energie a zprávy o kontrolách klimatizačních systémů minimálně v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem. Základní údaje předávané energetickým 
specialistou do databáze jsou specifikovány právě tímto ustanovením, konkrétně v příloze č. 9. 
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K příloze č. 1 
Příloha č. 1 definuje vzor žádosti o udělení oprávnění energetického specialisty žadateli, 
jakožto fyzické osobě.  
 
 
 
K příloze č. 2 
S novelou zákona dochází k možnosti, že energetickým specialistou bude nově moci být 
i právnická osoba. Příloha dvě stanovuje vzor žádosti o udělení oprávnění energetického 
specialisty žadateli, jakožto právnické osobě. 
 
K příloze č. 3 
Příloha č. 3 stanovuje zkušební okruhy pro ústní část odborné zkoušky. Okruhy jsou definovány 
pro všechny typy oprávnění činnosti energetického specialisty. Okruhy jsou stanoveny tak, aby 
celá oblast výkonu činnosti byla pokryta. Okruhy jsou zaměřeny na praktickou část výkonu 
činnosti. Je nezbytné ověřit, že žadatel o oprávnění má i praktické dovednosti k výkonu, neboť 
pro kvalitní činnost energetického specialisty není dostačující znalost teorie, právních předpisů 
a norem.  
 
K příloze č. 4 
Příloha č. 4 stanovuje vzor protokolu o výsledku odborné zkoušky. Obsahuje procentuální 
zhodnocení písemné části, zda žadatel vyhověl a je připuštěn k ústní části anebo nevyhověl. 
Protokol obsahuje zhodnocení ústní části – vylosované okruhy otázek, úspěšnost, dodatečné 
otázky v rámci ústní části zkoušky a celkové zhodnocení, zda žadatel v odborné zkoušce 
vyhověl nebo nikoliv.  
 
K příloze č. 5 
Stanovuje se vzor zápisu z jednání Zkušební komise. Vzor obsahuje souhrnné informace 
o průběhu odborné zkoušky: 

• seznam všech pozvaných účastníků 
• evidence přítomných účastníků a členů Zkušební komise, 
• úspěšnost v písemné části,  
• úspěšnost v ústní části, 
• celkový výsledek odborné zkoušky všech žadatelů.   

Přílohou zápisu jsou jednotlivé protokoly o výsledcích žadatelů u odborné zkoušky.  
 
K příloze č. 6 
Stanovuje se nově vzor žádosti o zařazení vzdělávací akce do systému průběžného vzdělávání. 
Vzor žádosti obsahuje údaje o žadateli, údaje o místu, datu a ceně vzdělávací akce, základní 
informace o obsahu vzdělávací akce, pro jaký typ oprávnění je akce vhodná, seznam 
předpokládaných přednášejících a základní pokyny pro energetického specialistu. Obsah je 
navržen tak, aby na základě vyplněného formuláře bylo možné posouzení a ohodnocení 
předložené vzdělávací akce. 
 
K příloze č. 7 
Stanovuje se vzor zápisu z jednání Odborné komise, která vybírá vzdělávací akce průběžného 
vzdělávání. Vzor obsahuje datum a místo zasedání, soupis přítomných členů a jmenovaného 
tajemníka, počet celkově obdržených žádostí o pořádání vzdělávací akce, počet zamítnutých 
žádostí, které nesplňovaly formální podmínky. Obsahuje celkový počet hodnocených žádostí 
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Odbornou komisí, počet schválených a zamítnutých akcí s příslušným odůvodněním, proč byla 
žádost zamítnuta s výsledky hlasování pro každou žádost. 
 
K příloze č. 8 
Stanovují se hranice počtu bodů pro přidělení kreditů dle užitnosti akce. Popis užitnosti akce 
resp. přidělování bodů jednotlivým akcím byl vysvětlen výše.  
 
K příloze č. 9 
Stanovuje se soupis údajů, který má energetický specialista v souladu se zákonem ohlašovat do 
databáze.  
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