
  

 IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o energetických specialistech 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 
21. 8. 2019, s termínem dodání stanovisek do 13. 9. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1 K § 1 odst. 1  

Poslední věta uvedeného ustanovení obsahuje odkaz 
na přílohy č. 1 a 2 návrhu vyhlášky, aniž by však sama 
upřesňovala, které osoby mají použít formulář žádosti 
o udělení oprávnění uvedený v příloze č. 1, a které 
mají použít formulář žádosti o udělení oprávnění 
uvedený v příloze č. 2. Která osoba má podat jaký 
formulář plyne teprve z obsahu uvedených příloh. 
Doporučujeme proto v uvedeném ustanovení 
explicitně stanovit, že fyzické osoby podávají žádost 
o udělení oprávnění prostřednictvím formuláře 
uvedeného v příloze č. 1 návrhu vyhlášky, a právnické 
osoby prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze 
č. 2 návrhu vyhlášky. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít: 

„…Současně se stanoví formulář žádosti o udělení 
oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, který 
je pro fyzickou osobu uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce 
a pro právnickou osobu v příloze č. 2 k této vyhlášce.“ 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním. 

2 K § 2 odst. 3  

Podle uvedeného ustanovení se písemná část 
odborné zkoušky skládá „z maximálně 80 otázek“. 
Konstatujeme, že regulaci počtu otázek toliko za 
pomoci stanovení jejich maximálního počtu nelze 

Akceptováno. 

Věta bude znít: „Písemná část odborné zkoušky se skládá 
z minimálně 50 otázek avšak maximálně z 80 otázek pro 
každou z činností energetického specialisty.“ 
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považovat za vhodnou. Za prvé, z návrhu není zřejmé, 
zda se bude počet otázek stanovovat zvláště ke 
každému konkrétnímu testu, či zda pouze obecně pro 
jednotlivé činnosti energetického specialisty. V prvním 
případě lze přitom namítat, že by mohla být praxe 
shledána svévolnou, pakliže by různí žadatelé 
o odbornou zkoušku pro totožnou činnost 
energetického specialisty měli absolvovat co do 
rozsahu diametrálně odlišné testy (například pokud by 
měl jeden žadatel zodpovědět 80 otázek, zatímco 
druhý žadatel pouze otázek pět). Za druhé, s ohledem 
na § 3 odst. 4 návrhu vyhlášky, podle něhož se 
výsledek písemného testu odvíjí od procenta úspěšně 
zodpovězených otázek, počet zadaných otázek 
významně ovlivňuje faktickou šanci žadatele na 
úspěšné vykonání zkoušky. Například v případě, kdy 
by měl písemný test pouze 4 otázky, bylo by nutné 
správně zodpovědět všechny otázky. V případě, že by 
obsahoval otázek 80, mohl by žadatel chybně 
odpovědět až na 16 otázek. I z tohoto pohledu by tudíž 
mohla být namítána nerovnost při zkoušení. 
Doporučujeme proto v návrhu, obdobně jako je tomu 
v § 3 odst. 2 stávající vyhlášky č. 118/2013 Sb., 
stanovit pevný počet otázek, popřípadě v návrhu 
alespoň stanovit minimální počet zadávaných otázek 
tak, aby byla vyloučena možnost námitky libovůle 
zkušební komise. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním. 

 

3 K § 2 odst. 6 

Podle shora uvedeného ustanovení se výsledek ústní 
části odborné zkoušky hodnotí „na základě shodného 
vyjádření většiny členů zkušební komise“. Podle § 3 
odst. 1 návrhu vyhlášky má zkušební komise nejméně 

Akceptováno. 

Ustanovení bude nově znít: 

„Výsledek ústní části odborné zkoušky se hodnotí stupněm 
„vyhověl“, nebo „nevyhověl“ na základě shodného vyjádření 
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11 členů, k dosažení shodného vyjádření je tedy třeba 
shody nejméně 6 členů zkušební komise.  

Upozorňujeme, že z návrhu není zcela zřejmý vztah § 
2 odst. 6 návrhu vyhlášky k § 3 odst. 6 návrhu 
vyhlášky, podle něhož je zkušební komise usnášení 
se schopná za přítomnosti alespoň 7 členů. Při 
kumulativním splnění obou podmínek by mohlo dojít 
k situaci, kdy by se ze 7 přítomných členů zkušební 
komise muselo za účelem přijetí vyjádření shodně 
vyslovit 6 členů komise. Takovémuto předpokladu 
však odporuje druhá věta § 2 odst. 6 návrhu vyhlášky, 
jež předpokládá, že může dojít k rovnosti hlasů, a to 
zřejmě i v případě, kdy se jednání účastní druhý 
nejmenší přípustný počet členů zkušební komise, tedy 
8 členů zkušební komise  
(viz zvláštní část důvodové zprávy k § 3 odst. 6 návrhu 
vyhlášky). Doporučujeme proto za účelem odstranění 
případných aplikačních nejasností v § 2 odst. 6 větě 
první návrhu vyhlášky za slovo „většiny“ vložit slovo 
„přítomných“. 

většiny přítomných členů zkušební komise. V případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo 
místopředsedy.“. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním. 

 

 

 

4 K § 2 odst. 10 písm. c) 

Uvedené ustanovení stanovuje, že je žadatel 
hodnocen výrokem „nevyhověl“ rovněž v případě, že 
„se ze zkoušky opakovaně omluví, a to maximálně 
dvakrát“.  Upozorňujeme, že navržená textace 
neodpovídá záměru předkladatele, jenž je 
prezentován ve zvláštní části důvodové zprávy 
k předmětnému ustanovení, a podle něhož by měl být 
žadatel hodnocen výrokem „nevyhověl“ v případě, že 
se více jak třikrát omluví ze zkoušky. Doporučujeme 
proto změnit textaci uvedeného ustanovení, a to 

Akceptováno.  

Ustanovení bude znít: 

„Žadatel o oprávnění je rovněž hodnocen výrokem 
„nevyhověl“, jestliže   

a) se bez řádné omluvy podané od vyrozumění Státní 
energetickou inspekcí o konání zkoušky avšak 
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne konání 
zkoušky ke zkoušce nedostaví,  
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například následujícím způsobem: „se ze zkoušky více 
jak třikrát omluví.“. 

b) od zkoušky v jejím průběhu odstoupí, aniž by k tomu 
měl vážné důvody, nebo  
 

c) se ze zkoušky opakovaně omluví, a to více než 
třikrát.“   
 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním. 

 5 K § 4 odst. 3  

Shora označené ustanovení stanovuje povinnost 
energetického specialisty bez zbytečného odkladu 
uvést v evidenci ministerstva o provedených 
činnostech energetického specialisty údaje 
o absolvování vzdělávací akce. Uvedenou povinnost 
považujeme za nadbytečnou, jelikož tytéž údaje má 
podle § 4 odst. 4 návrhu vyhlášky povinnost zapsat do 
evidence ministerstva  
o provedených činnostech energetického specialisty 
Státní energetická inspekce. Uvedená povinnost tak 
toliko zavádí administrativní zátěž pro energetické 
specialisty. Doporučujeme proto poslední větu 
z návrhu § 4 odst. 3 bez náhrady vypustit. 

Vysvětleno. 

Jedná se o dvě různé povinnosti. Energetický specialista má 
povinnost bez zbytečného odkladu uvést/oznámit účast na 
vzdělávací akci přes svůj účet do databáze ENEX a tím splní 
povinnost průběžného vzdělávání. 

Státní energetická inspekce potvrzuje na základě dokladu od 
poskytovatele vzdělávací akce, že se daný energetický 
specialista této akce zúčastnil, načež se mu kredity této akce 
započítají do celkového počtu kreditů. Potvrzuje tedy, že 
daný energetický specialista se dané akce opravdu zúčastnil 
a nejedná se o podvod ze strany energetického specialisty. 
Nejde tedy o tytéž povinnosti, kdy by jedna šla z těchto 
povinností vypustit.  

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním. 
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Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

6 K úvodní větě: 

 

MZV doporučuje legislativní zkratku „(dále jen 
„zákon“)“ uvést až na konec úvodní věty navrhované 
vyhlášky s tím, že bude doplněn výčet zákonů, které 
novelizují ust. § 10 odst. 6, 8 a 10 a ust. § 10a odst. 3 
a 5 zákona o hospodaření energií. V jejich výčtu je 
třeba uvést i poslední novelu, jejíž návrh byl vládou 
schválen v únoru t.r. a již je postoupen k projednání 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 
(viz sněmovní tisk 413). 

Akceptováno jinak. 

 

Úvodní věta bude nově znít: 

„Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo") 
stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., 
zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona 
č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona 
č. 131/2015 Sb. a zákona č..../2019 Sb. (dále jen „zákon“), 
k provedení § 10 odst. 6, 8 a 10 a § 10a odst. 3 a 5 zákona:“. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním. 

7 K ust. § 1 odst. 1: 

MZV v první větě tohoto ustanovení doporučuje mezi 
slovy „akcí“ a „počet“ nahradit čárku spojkou „a“.  

MZV dává ke zvážení přiřazení textu druhé věty tohoto 
ustanovení k odstavci 2 (ve smyslu spojení obsahu 
předmětné věty s obsahem odstavce 2) s tím, že úvod 
druhého odstavce by mohl znít „Tato vyhláška dále 
stanoví formulář…..“.  MZV zároveň doporučuje 
v předmětné větě před číslovku „2“ vložit zkratku „č.“ 

Akceptováno a vysvětleno. 

Bod a) připomínky je zapracován, tzn. čárka je nahrazena 
spojkou „a“. 

 

V případě doporučení bodu b) uvádíme, že obsah § 1 odst. 
2 se liší od obsahu odst. 1) téhož paragrafu. Odst. 2 se týká 
ohlašovací povinnosti energetických specialistů (provádění 
ustanovení § 10 odst. 7 písm. d zákona). Odst. 1 se zabývá 
získáním oprávnění energetického specialisty nebo 
průběžným vzděláváním energetického specialisty 
(provádění ustanovení § 10 odst. 10 zákona).  
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Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním. 

8 K ust. § 1 odst. 2: 

 

MZV dává ke zvážení rozšíření obsahu tohoto 
odstavce – ve smyslu připomínky č. 2b) - a zároveň 
doporučuje zhodnotit, zda předkladatelem navržený 
jeho stávající text odpovídá zákonnému zmocnění, 
resp. ust. § 10 odst. 10 zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění jeho navrhované 
poslední novely, které má znít „Formulář žádosti 
o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického 
specialisty a rozsah údajů předávaných energetickým 
specialistou do evidence ministerstva o provedených 
činnostech energetických specialistů stanoví 
prováděcí právní předpis.“. MZV podotýká, že rozsahu 
uvedených údajů se věnuje ust. § 7 navrhované 
vyhlášky a její příloha č. 9. 

Akceptováno částečně 

Viz vypořádání připomínky č. 6 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním. 

 

9 K ust. § 2 odst. 2: 

 

MZV dává ke zvážení vypuštění slova „vždy“, a to pro 
jeho nadbytečnost, jelikož i bez tohoto slova je zřejmé, 
že odborná zkouška má – bez výjimek – písemnou 
i ústní část.   

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít: 

„Odborná zkouška se vykonává zvlášť pro každou z činností 
energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona a má 
písemnou a ústní část“ 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním. 
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10 K ust. § 2 odst. 6: 

 

MZV dává ke zvážení ukončení textu tohoto 
ustanovení za slovem „nevyhověl“, jelikož následný 
text (konec první věty i celá věta druhá) se jeví 
nadbytečným, a to s ohledem na ust. § 3 odst. 6 
upravující usnášeníschopnost zkušební komise. 
V této souvislosti MZV též upozorňuje na to, že 
stávající text ust. § 2 odst. 6 k meritornímu rozhodnutí 
(o výsledku ústní části odborné zkoušky) vyžaduje 
„shodné vyjádření většiny členů zkušební komise“, což 
by mohlo vést k interpretačním potížím vzhledem ke 
zmíněnému ust. § 3 odst. 6, podle něhož se zkušební 
komise usnáší většinou hlasů přítomných členů. 
Důvodnost navrhovaného znění ust. § 2 odst. 6, resp. 
části, jejíž vypuštění se dává ke zvážení, nevyplývá 
ani z příslušné zvláštní části odůvodnění 
navrhovaného předpisu. V textu odůvodnění se 
naopak odkazuje, co se jednání zkušební komise týče, 
na ust. § 3, v němž má být toto jednání „detailněji 
uvedeno“ (str. 8 odůvodnění). 

Akceptováno 

 „Výsledek ústní části odborné zkoušky se hodnotí výrokem 
„vyhověl“, nebo „nevyhověl“ na základě shodného vyjádření 
většiny přítomných členů zkušební komise. V případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo 
místopředsedy.“. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním 

11 K ust. § 2 odst. 7: 

 

MZV navrhuje ve druhé větě nahradit sousloví 
„odborné komise“ souslovím „zkušební komise“, 
jelikož se předmětné ustanovení týká toliko zkušební 
komise. 

Akceptováno. 

Věta bude znít: „…Součástí protokolu je vyhodnocení 
písemné i ústní části odborné zkoušky, záznam o hlasování 
zkušební komise k ústní části zkoušky…“ 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním 
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12 K ust. § 3 odst. 2: 

 

MZV dává ke zvážení vypuštění nadbytečného slova 
„tak“. 

Vysvětleno. 

Pro větší srozumitelnost a posloupnost uvedených osob, 
řídící jednání zkušební komise, je navrženo slovo „tak“ 
zachovat. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním 

13 K ust. § 3 odst. 3: 

 

MZV dává ke zvážení větu obsaženou v tomto 
ustanovení z mluvnického trpného rodu převést do 
mluvnického rodu činného s tím, že „původce děje“, tj. 
ústřední ředitel Státní energetické inspekce bude 
uveden na začátku věty a v prvním pádu (v postavení 
podmětu coby větného členu). Pokud bude zachován 
trpný rod, MZV doporučuje nahradit slovo „odvoláni“ 
slovem „odvoláváni“. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít: „Členové zkušební komise včetně 
předsedy a místopředsedů jsou jmenováni a odvoláváni 
ústředním ředitelem Státní energetické inspekce.“ 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním 

14 K ust. § 5 odst. 7: 

 

MZV doporučuje, aby toto ustanovení odkazovalo na 
přílohu č. 7 (nikoli č. 8) a současně aby příloha 
obsahující hranice bodů pro přidělení kreditů za 
vzdělávací akci byla označena taktéž jako příloha č. 7, 
a nikoli č. 8, tzn., aby „dosavadní“ přílohy č. 7 a č. 8 
byly prohozeny. Důvodem je chronologie číselného 
označování příloh určená jejich pořadím, v jakém je na 
ně odkazováno v normativním textu. Na přílohu 

Akceptováno. 

Přílohy budou prohozeny s cílem zachovat chronologii. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním. 
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obsahující hranice bodů pro přidělení kreditů za 
vzdělávací akci je odkazováno dříve než na přílohu 
obsahující vzor zápisu z jednání odborné komise, jenž 
je upraven v ust. § 6 odst. 8 (nicméně v navrhovaném 
textu se na tuto přílohu odkazuje jako na přílohu č. 7). 

15 K ust. § 6 odst. 2: 

 

MZV dává ke zvážení převedení obsahu tohoto 
ustanovení (obdobně jako u připomínky č. 8) 
z mluvnického trpného rodu do mluvnického rodu 
činného s tím, že „původce děje“, tj. ústřední ředitel 
Státní energetické inspekce bude uveden v prvním 
pádu (v postavení podmětu). 

Akceptováno. 

Ustanovené bude znít: 

„Odborná komise musí mít minimálně 7 členů, z nichž je 
jeden jmenován předsedou, a nejméně 2 další členové jsou 
jmenováni místopředsedy. Ústřední ředitel Státní 
energetické inspekce jmenuje členy na základě odborné 
kvalifikace a odborné praxe s vazbou na činnost 
energetických specialistů, a zároveň je odvolává.“ 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním. 

 

16 K ust. § 6 odst. 8: 

 

MZV doporučuje, aby toto ustanovení odkazovalo na 
přílohu č. 8 a zároveň aby příloha obsahující vzor 
zápisu z jednání odborné komise byla označena jako 
příloha č. 8, a nikoli č. 7 (viz též připomínka č. 9). 

Akceptováno. 

Viz připomínka č. 14. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním. 
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17 K ust. § 8 bod 2: 

 

MZV doporučuje vypustit opakující se text „vyhláška 
č.“. 

Akceptováno 

Ustanovení bude znít: 

Vyhláška č. 234/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
118/2013 Sb., o energetických specialistech. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním. 

 

18 K příloze č. 1 a č. 2: 

 

MZV doporučuje v poznámce pod čarou č. 1 přílohy č. 
1 text na začátku třetí věty „V případě převodem na 
účet,“ nahradit textem „V případě převodu na účet“. 
Stejnou úpravu MZV doporučuje též v příloze č. 2 
s tím, že tamější poznámka pod čarou bude označena 
číslem „1“ (stejně jako odkaz na ni), a nikoli číslem „3“.  
V poznámce pod čarou č. 2 přílohy č. 1 se doporučuje 
větu uvést slovem s velkým počátečním písmenem 
a ukončit tečkou. 

Akceptováno jinak. 

Věta tedy bude znít … „V případě uhrazení správního 
poplatku převodem na účet zůstává políčko prázdné 
a uhrazení správního poplatku se dokládá výpisem 
z bankovního účtu o provedené platbě.“ 

Pozn. pod čarou 2 bude znít: „Dokládá pouze fyzická osoba, 
která není státním občanem České republiky.“ 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním. 

19 K příloze č. 4: 

 

Akceptováno částečně. 

Název bude znít: „Vzor protokolu o výsledku Odborné 
zkoušky“.  
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MZV doporučuje v názvu této přílohy v sousloví „o 
výsledku Odborné zkoušky“ uvést použité přídavné 
jméno s malým počátečním písmenem. Dále se 
doporučuje v textu vzorového protokolu zmínit 
záznam o hlasování této komise, který má být podle 
ust. § 2 odst. 7 navrhované vyhlášky součástí 
protokolu o výsledku odborné zkoušky. 

Záznam o hlasování byl dopracován viz příloha č. 4 návrhu 
vyhlášky. Nově doplněna část, kolik členů zkušební komise 
hlasovalo pro a kolik proti.  

Vyhláška v příslušném ustanovení nespecifikuje formát 
záznamu o hlasování.  

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním. 

20 K příloze č. 5: 

 

MZV doporučuje v názvu bodu 2 této přílohy 
v sousloví „Členové Zkušební komise“ uvést použité 
přídavné jméno s malým počátečním písmenem 
a poznámku pod čarou neoznačovat číslem „4“, nýbrž 
číslem „1“ (stejně jako odkaz na ni). V bodu 4 této 
přílohy se dává ke zvážení rozepsat zkrácené slovo 
„celkový“, tzn. neuvádět text „celk.“. V této příloze se 
rovněž doporučuje v bodu 6 o přílohách zápisu 
z jednání zkušební komise nahradit slovo „výsledků“ 
slovem „výsledcích“, tj. slovem ve správném 
gramatickém pádu. 

Akceptováno a vysvětleno. 

Sekce 2 formuláře bude znít: „Členové zkušební komise“. 

V sekci 6 formuláře, bude text znít: „Protokoly o výsledcích 
odborných zkoušek žadatelů“. 

S ohledem na konzistentnost formátu formulářů bude 
zachována zkratka celk. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním. 

 

21 K příloze č. 6: 

 

MZV doporučuje název této přílohy doplnit o slova „do 
průběžného vzdělávání“, a to za účelem úplnosti 
textu. 

Akceptováno. 

Název přílohy bude znít: 

„Vzor žádosti o zařazení vzdělávací akce do průběžného 
vzdělávání“. 
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22 K příloze č. 7 a č. 8: 

 

MZV doporučuje provést změnu v číselném označení 
těchto příloh, a tudíž i jejich řazení – viz připomínka č. 
9 a č. 11. 

Akceptováno. 

Viz připomínka č. 14. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním. 

 

23 K číslování stránek: 

 

MZV doporučuje číslovat stránky navrhované 
vyhlášky a následně na toto číslování navázat 
číslování stránek textu jejího odůvodnění. 

Akceptováno částečně, vysvětleno 

Budou vloženy čísla stránek do vyhlášky. Žádná pravidla 
nestanovují navázanost stránek vyhlášky a důvodové 
zprávy. Pravidla LRV stanovují, že se zvláštní část důvodové 
zprávy člení podle jednotlivých paragrafů navrhovaného 
zákona (obdobně se použije tento článek pro vyhlášku). 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním. 

Ministerstvo 
financí 

24 K úvodní větě: podle našeho názoru by 
vyhláška měla být vydána k provedení § 10 
odst. 9 a § 10a odst. 1, 2 a 7 zákona 
o hospodaření energií, nikoliv k provedení jeho 
§ 10 odst. 6, 8 a 10 a § 10a odst. 3 a 5 (text 
těchto ustanovení vydání prováděcího předpisu 
nepředpokládá). 

Vysvětleno 

Návrh vyhlášky reflektuje připravenou novelu zákona č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, která je v současné 
době projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR. Jedná se o sněmovní tisk 413/0. Ustanovení ve vyhlášce 
se odkazují na zmocnění uvedená v projednávané novele 
zákona a nikoliv na v současné době platné znění.  
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 Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

25 Legislativní zkratku „zákon“ nedoporučujeme 
zavádět již v uvozovací větě, ale až 
v normativním textu při jejím prvním použití. 

26 K § 1: upozorňujeme, že § 10 odst. 9 
předpokládá, že prováděcí předpis upraví 
rovněž žádosti o absolvování průběžného 
vzdělávání, tato úprava však není v návrhu 
obsažena 

27 Pokud jde o formulář žádost, zmocnění v § 10 
odst. 9 hovoří o stanovení „vzoru žádosti“, 
doporučujeme tuto dikci dodržet i v navrhované 
vyhlášce 

Vysvětleno. 

Použití legislativní zkratky upravují Legislativní pravidla vlády 
v čl. 44. V prvním a třetím odstavci uvedeného článku jsou 
uvedeny příklady, kdy nelze legislativní zkratku zavést. Její 
využití v úvodní větě prováděcího předpisu tam však 
zmíněno není, naopak čl. 67 stanovuje, že v textu 
prováděcího právního předpisu stačí zpravidla prováděný 
předpis citovat jen výrazem označujícím druh tohoto 
předpisu, v tomto případě „zákon“. V těchto případech se 
k úplné citaci zákona v úvodní větě prováděcího právního 
předpisu připojí v závorce legislativní zkratka: „(dále jen 
„zákon“). 

Vyhláška je předkládána k provedení zákona č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií, ve znění novely, která je 
v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR. Jedná se o sněmovní tisk 413/0. Ustanovení 
ve vyhlášce se odkazují na zmocnění uvedená 
v projednávané novele zákona a nikoliv na v současné době 
platné znění. Novela zákona obsahuje následující znění: 

„Formulář žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti 
energetického specialisty a rozsah údajů předávaných 
energetickým specialistou do evidence ministerstva 
o provedených činnostech energetických specialistů stanoví 
prováděcí právní předpis.“ 

Vyjádření k vypořádání 
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Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním 

28 K § 1: Doporučujeme spojit odstavce 1 a 2 (a 
případně zvážit členění pomocí písmen). 
Skutečnost, že vzory žádostí jsou uvedeny 
v přílohách č. 1 a 2, doporučujeme vyčlenit do 
samostatného paragrafu. 

 

Vysvětleno 

Legislativní pravidla vlády nestanovují, jak má vypadat 
předmět úpravy po formální stránce (vyjma transpozice nebo 
adaptace na právo EU) a každý předkladatel si ji zpracovává 
podle potřeby. Termíny jsou v souladu s příslušnými 
zmocněními. Již dosud platné znění vyhlášky má dva 
odstavce, zůstává zachován stejný přístup. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

29 K § 2, odst. 2: slovo „tří“ doporučujeme vyjádřit 
číslovkou „3“. 

 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít: 

„na základě 3 žadatelem vylosovaných tematických 
zkušebních okruhů…“ 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

30 K § 2, odst. 4: pododstavce označené řadovými 
číslovkami „1.“ a „2.“ je třeba označit jako 
pododstavce „a)“ a „b)“, slova „osmdesát 
procent“ nahradit textem 80 % a slova 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít: 

„(4) Výsledek testu je hodnocen výrokem „vyhověl“, nebo 
„nevyhověl“ podle dosažených správných odpovědí 
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„osmdesát a více procent“ textem „80 % 
a více“. 

 

vyjádřených procentuálně, a to tak, že žadatel o oprávnění, 
který splnil 

a) méně než 80 %, nevyhověl, 

b) 80 % a více, vyhověl.“ 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

31 K § 2 obecně: upozorňujeme na nadměrný 
počet odstavců, kterých by v souladu s Čl. 39 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády nemělo být 
více jak 6. Stejná připomínka platí i pro § 3, 5 
a 6. 

Vysvětleno. 

Legislativní pravidla vlády tuto povinnost striktně 
nestanovují. Vámi citovaný článek obsahuje slovo „zpravidla“ 
a podle našeho názoru je současné rozdělení jednotlivých 
ustanovení přehlednější a pro adresáta normy 
srozumitelnější, než kdyby byla dotčená ustanovení 
rozdělena do více paragrafů. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

32 V § 2 a příloze č. 3 jsou uvedeny tematické 
zkušební okruhy pro ústní část odborné 
zkoušky, avšak již zde není uvedeno, jakým 
způsobem budou připraveny otázky v rámci 
písemné části odborné zkoušky.  

 

Vysvětleno. 

Ustanovení § 2 odst. 2 definuje, že otázky pro písemnou část 
budou prověřovat znalosti právních předpisů, technických 
norem a technických dokumentů z oblastí souvisejících 
s jednotlivými činnostmi energetického specialisty. Tím jsou 
již dány tematické okruhy přímo v §-ové části. Cílem právní 
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úpravy není poskytnout přesné znění otázek. Proto 
i v případě ústní části se mluví o tematických okruzích. 

Konkrétní otázky budou připraveny tak, aby žadatele o výkon 
činnosti energetického specialisty prověřily ze znalostí 
činnosti, o kterou žádá. Bude vytvořena databáze otázek. 
Z této databáze se generuje test s příslušným počtem otázek 
pro dané oprávnění. Jedná se o zachování stávající praxe.  

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

33 K § 3: v odstavci 1 doporučujeme přehodit 
slovosled slov „je jeden“ na „jeden je“. 

 

Vysvětleno. 

Význam věty je v obou případech naprosto stejný. Význam 
ustanovení je ze současného znění jasný a zřejmý. 
Navrhovaná změna nepřináší žádné další vyjasnění nebo 
úpravu významu ustanovení. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

34 K § 4, odst. 2: slovo „tří“ doporučujeme vyjádřit 
číslovkou „3“. 

 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít: 

„Energetický specialista úspěšně dokončí průběžné 
vzdělávání, pokud absolvuje v průběhu 3 let vzdělávací…“ 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJ5F3XNS)



Stránka 17 (celkem 54) 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

35 K § 4, odst. 5: doporučujeme slova „zbytečných 
odkladů“ vyjádřit v jednotném čísle slovy 
„zbytečného odkladu“. 

 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít: 

„Organizátor je povinen bez zbytečného odkladu informovat 
účastníky…“ 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

36 K § 8: v bodě 2 doporučujeme odstranit slova 
„vyhláška č.“. Vyskytují se zde dvakrát. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít: 

„Vyhláška č. 234/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
118/2013 Sb., o energetických specialistech.“. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

37 K důvodové zprávě: upozorňujeme, že chybí 
odůvodnění § 7 a § 8. 

Akceptováno a vysvětleno. 

Důvodová zpráva ve zvláštní části obsahuje odůvodnění § 7. 
Je tam konkrétně uvedeno:  
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„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.“  

Odůvodnění bude znít následovně: 

„K § 8 

„Jedná se o zrušovací ustanovení. Vstupem v platnost této 
vyhlášky dojde ke zrušení v současné době platných 
vyhlášek, které tuto oblast pokrývají, avšak již nejsou 
v souladu s připravovanou novelou zákona.“. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

38 Jedním z kritérií hodnocení pro přidělení počtu 
kreditů vzdělávacím akcím má být cena 
vzdělávací akce. Za cenové rozmezí od 0 do 50 
Kč/hod. je přiděleno 0 bodů, přičemž nejvíce 
bodů je přiděleno za cenu mezi 100 – 300 
Kč/hod. a za nejvyšší cenu nad 500 Kč/hod 
bude při hodnocení přiděleno 40 bodů. Bylo by 
vhodné toto nastavení, kdy jsou vzdělávací 

Vysvětleno. 

V důvodové zprávě ve zvláštní části k § 5 odst. 8 je uvedeno 
následující vysvětlení:  

„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, 
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akce bez poplatku znevýhodněny nejnižším 
hodnocením, vysvětlit. 

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.“ 

 

Z výše uvedeného je patrné, že levnější vzdělávací akce jsou 
ohodnoceny nižším počtem bodů, za účelem dosažení 
určitého standardu kvality. Ministerstvo se chce vyhnout 
účelově cenově podhodnoceným vzdělávacím akcím, 
u kterých nebude zaručena kvalita přednášejících, a tedy 
cena takového semináře bude nízká, oproti kvalitativně 
rozdílným vzdělávacím akcím, kde je kvalita zaručena 
předními odborníky na danou problematiku.  

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže 
a tělovýchovy 
(MŠMT) 

39 Obecně k materiálu: V Odůvodnění je 
zmiňováno, že hlavním důvodem předložení 
materiálu je nutnost přizpůsobit předmětnou 
vyhlášku novele zákona o hospodaření energií, 
avšak v celém materiálu není uveden přesný 
název materiálu, který by změnu uvedeného 
zákona prováděl, a není ani uveden sněmovní 
tisk, ve kterém by tato novela měla být 
uvedena. V případě, že předkladatel 
navrhovanou úpravou navazuje na současný 
sněmovní tisk 413 (rozeslán 20. 2. 2019), měla 
by být tato skutečnost v materiálu uvedena 

Akceptováno. 

Do úvodní věty návrhu vyhlášky a odůvodnění bude doplněn 
text odkazující na novelu zákona o hospodaření energií 
(sněmovní tisk č. 413). 

 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 
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a navrhovaná vyhláška, včetně používaných 
označení, dána do plného souladu s touto 
novelou, jak uvádíme v některých našich 
připomínkách níže. Doporučujeme materiál 
změnit a doplnit ve smyslu uvedeném. 

40 K § 1 a k Odůvodnění, Zvláštní část na str. 
6: 
Navrhovanou podobu předmětného paragrafu 
považujeme za nesystematickou, neboť 
zatímco odstavec 1 působí jako taxativní výčet, 
zároveň je doplněn další taxativní výčet 
v odstavci 2. U navrhované podoby není jasné, 
z jakého důvodu nebylo možno tato ustanovení 
spojit do jediného odstavce a uvedené není 
vysvětleno ani v Odůvodnění, neboť to 
v souvislosti s § 1 nesprávně pojednává o třech 
odstavcích, zatímco samotný návrh obsahuje 
odstavce dva, a u druhého odstavce 
Odůvodnění uvádí text, který se patrně 
vztahuje k poslední větě odstavce 1. 
Doporučujeme navrhovaný paragraf 
přepracovat ve smyslu uvedeném. 

Vysvětleno. 

I když se jedná o taxativní výčet, jedná se o naprosto 
rozdílné povinnosti. Z tohoto důvodu není navrženo spojení 
do jednoho odstavce 

Akceptováno 

K odst. 1 – 3 2 

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

 

Nad rámec výše uvedeného odst. 23 v souladu se zákonem 
vymezuje předmět prováděcího předpisu a povinnosti 
stanovené v § 10 odst. 10 zákona, tzn. rozsah údajů 
předávaných energetickým specialistou do evidence 
ministerstva o provedených činnostech energetických 
specialistů Jedná se o úspory ve formě dat vycházející ze 
zpracovaných energetických auditů a energetických 
posudků a zpracovaných průkazů energetické náročnosti 
budov. 

 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

41 K § 2 odst. 1: Vzhledem ke skutečnosti, že 
Odůvodnění k předmětnému ustanovení uvádí 
§ 16 odst. 1 správního řádu, který zmiňuje jazyk 
český i jazyk slovenský, doporučujeme zvážit, 
zda nedovolit vykonání odborné zkoušky 
i v jazyku slovenském. 

Vysvětleno. 

Správní řád poskytuje tuto možnost. Nicméně v některých 
případech by mohla nastat situace, kdy by mohlo dojít 
k jazykovému neporozumění. Tomu se chce ministerstvo 
vyhnout. Slovenská republika též pořádá zkoušky 
energetických specialistů. Oprávnění získané na Slovensku 
může být na základě uznání odborné kvalifikace následně 
uznané v ČR (platí pro všechny státy EU). Tudíž 
nepovažujeme požadavek za bariéru pro získání oprávnění 
a vykonávání činnosti na území ČR.  
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Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním 

42 K § 2 odst. 3: Předkladatel v Odůvodnění 
k předmětnému ustanovení uvádí, že 
maximální počet otázek v rámci písemné části 
odborné zkoušky je specifikován z důvodu 
transparentnosti průběhu zkoušky. V daném 
ohledu bychom považovali za vhodnější 
nastavit přesný počet otázek, a to třeba 
i rozdělený podle oblastí dle § 10 odst. 1 
zákona, a tím i zvýšit právní jistotu uchazečů. 
Doporučujeme materiál změnit ve smyslu 
uvedeném. 

 

Akceptováno. 

Věta bude znít: „Písemná část odborné zkoušky se skládá 
z minimálně 50 otázek avšak maximálně z 80 otázek pro 
každou z činností energetického specialisty.“ 

 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

43 K § 2 odst. 4: Doporučujeme místo členění na 
jednotlivé body zvolit členění na pododstavce 
ve smyslu čl. 26 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít: 

„(4) Výsledek testu je hodnocen výrokem „vyhověl“, nebo 
„nevyhověl“ podle dosažených správných odpovědí 
vyjádřených procentuálně, a to tak, že žadatel o oprávnění, 
který splnil 

a) méně než 80 %, nevyhověl, 

b) 80 % a více, vyhověl.“ 

 

Vyjádření k vypořádání 
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MŠMT souhlasí s vypořádáním 

44 K § 2 odst. 5 a Příloze č. 1 až 4, 6: Není nám 
jasné, z jakého důvodu jsou uvedené typy 
oprávnění označovány jinak, než v § 10 odst. 1 
zákona. Např. v Příloze č. 3 v nadpisu části 
C je uvedeno, že tato část obsahuje okruhy 
zkušebních otázek k podrobnostem provádění 
„kontrol systémů vytápění a kombinovaných 
systémů vytápění a větrání“, zatímco v § 10 
odst. 1 písm. c) zákona je uvedeno, že 
energetický specialista provádí „kontroly 
provozovaných kotlů a rozvodů tepelné 
energie“. Doporučujeme materiál sladit 
s uvedeným sněmovním tiskem ve smyslu 
uvedeném. 

 

Vysvětleno. 

V návaznosti na první připomínku uvádíme, že návrh 
vyhlášky má provádět zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění novely, která je v současné době 
projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 
Jedná se o sněmovní tisk 413/2 (viz pozměňovací návrh 
k návrhu zákona). 

 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

45 K § 2 odst. 6: S ohledem na následný § 3 odst. 
6 doporučujeme v první větě předmětného 
odstavce vložit za slovo „většiny“ slovo 
„přítomných“, neboť v opačném případě by na 
různé uchazeče byly kladeny různé nároky 
podle počtu nepřítomných členů. 

Akceptováno 

Ustanovení § 2 odst. 6 bude nově znít: 

„Výsledek ústní části odborné zkoušky se hodnotí výrokem 
„vyhověl“, nebo „nevyhověl“ na základě shodného vyjádření 
většiny přítomných členů zkušební komise. V případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo 
místopředsedy.“. 

 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 
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46 K § 2 odst. 6 a k § 3 odst. 6: Ze závěrečných 
vět obou uvedených ustanovení by mělo být 
jasně patrné, jaký hlas v případě rovnosti 
rozhoduje. V případě, že nastane rovnost hlasů 
a předseda a místopředseda budou mít na 
hodnocení rozdílný pohled, nelze na základě 
uvedených ustanovení rozhodnout. 
Upozorňujeme, že situace je navíc 
komplikována i tím, že místopředsedové jsou 
jmenováni nejméně dva, dle navrhovaného § 3 
odst. 1, a ustanovení je tak nutno upravit 
i v daném ohledu. Doporučujeme materiál 
změnit ve smyslu uvedeném a příp. provést 
obdobnou úpravu také v navrhovaném § 3 
odst. 7 a 9. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít  

„Jednání zkušební komise řídí předseda komise, a není-li ten 
přítomen nebo pověří-li místopředsedu, tak místopředseda 
komise. V případě, že předseda komise nepověří 
místopředsedu komise, pověří místopředsedu komise 
tajemník komise v den konání odborné zkoušky“.  

 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

47 K § 2 odst. 10 písm. c): Interpretací 
navrženého ustanovení je možno dojít 
k závěru, že výrokem „nevyhověl“ bude 
hodnocen žadatel, který se ze zkoušky 
maximálně dvakrát omluví, tedy bez 
uvedeného postihu se tak lze omluvit pouze 
jednou, což však již zmiňuje navrhované 
písmeno a). Upozorňujeme, 
že z navrhovaného znění nelze dospět 
k závěru, že „žadatel má možnost se třikrát 
omluvit“ a „pokud se na čtvrtou výzvu … 
nedostaví, bude v rámci odborné zkoušky 
hodnocen jako „nevyhověl“, jak uvádí 
předkladatel v Odůvodnění. Doporučujeme 

Akceptováno.  

Ustanovení bude znít: 

Žadatel o oprávnění je rovněž hodnocen výrokem 
„nevyhověl“, jestliže   

a) se bez řádné omluvy podané od vyrozumění Státní 
energetickou inspekcí o konání zkoušky avšak 
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne konání 
zkoušky ke zkoušce nedostaví,,  
 

b) od zkoušky v jejím průběhu odstoupí, aniž by k tomu 
měl vážné důvody, nebo  
 

c) se ze zkoušky opakovaně omluví, a to více než třikrát. 
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materiál změnit a sjednotit ve smyslu 
uvedeném. 

 
Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním.   

 

48 K § 3 odst. 2 a k § 6 odst. 4: Upozorňujeme, 
že není stanoveno, jakým způsobem by měl být 
v případě nepřítomnosti předsedy vybrán 
místopředseda. Doporučujeme předejít 
případným nesrovnalostem a materiál v daném 
ohledu doplnit. 

Akceptováno 

Viz vypořádání připomínky č. 46 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

49 K § 4 odst. 3: Doporučujeme legislativní 
zkratku uvedenou v předmětném ustanovení 
změnit ve smyslu čl. 44 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády tak, že uvozovky před slovy „dále 
jen“ odstraní a zároveň se vloží před slovo 
„organizátor“. 

 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít: 

Na vzdělávací akci se přihlašuje u osoby, která vzdělávací 
akci pořádá (dále jen „organizátor“). 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

50 K § 5 odst. 2: Ze samotného navrhovaného 
ustanovení nemusí být dle našeho názoru 
jasné, k jaké konkrétní žádosti či formuláři 
se toto ustanovení vztahuje, neboť uvedené 
informace je nutné dovozovat na základě 
odstavce 1, tedy z odlišného ustanovení, což 
nepovažujme za zcela vhodné. Dále také 
předkladatel používá termín „povinné položky“, 
z čehož lze dovodit, že na uvedeném formuláři 

Akceptováno a vysvětleno. 

Jsme toho názoru, že z ustanovení je jasné k jakému 
formuláři se ustanovení vztahuje. Samotný § 5 se zabývá 
pouze výběrem vzdělávacích akcí. 

Ustanovení bude znít: 

„V případě, že položky formuláře nebudou správně nebo 
úplně vyplněny, je žádost považována za neplatnou a je 
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jsou i položky nepovinné, což neodpovídá 
navrhované Příloze č. 6, neboť povinné 
a nepovinné položky by musely být rozlišitelné. 
Doporučujeme předmětné ustanovení doplnit 
a změnit ve smyslu uvedeném. 

Státní energetickou inspekcí navržena k vyřazení z dalšího 
hodnocení.“ 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

51 K § 5 odst. 3: Doporučujeme předmětné 
ustanovení zcela přeformulovat, jelikož 
uvedené znění je možno interpretovat tak, 
že každá žádost se předkládá nejméně dvakrát 
ročně za kalendářní rok, což není záměrem 
předkladatele uvedeným v Odůvodnění. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít: 

„Žádost o zařazení vzdělávací akce do průběžného 
vzdělávání se předkládá v termínu stanoveném Státní 
energetickou inspekcí. Státní energetická inspekce stanoví 
termíny pro podání žádostí vzdělávacích akcí do průběžného 
vzdělávání a uveřejní je na úřední desce, a to nejméně 
dvakrát za kalendářní rok.“ 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

52 K § 5 odst. 5: Upozorňujeme, že Státní 
energetická inspekce bude informovat žadatele 
o zařazení vzdělávací akce do průběžného 
vzdělávání nebo o nezařazení vzdělávací akce 
do průběžného vzdělávání, tedy nikoli 
o „zařazení a nezařazení“ vzdělávací akce do 
průběžného vzdělávání. Doporučujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít: 

„Státní energetická inspekce informuje žadatele 
o organizování vzdělávací akce o zařazení nebo nezařazení 
vzdělávací akce…“ 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

53 K § 5 odst. 7 a k Příloze č. 8: Tabulku Akceptováno. 
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uvedenou v předmětné příloze je třeba zcela 
přepracovat. Ve sloupečku „Stanovení počtu 
kreditů“ je obsažen pouze údaj „Počet bodů“ 
tedy bez uvedení konkrétního počtu kreditů, 
„Počet kreditů“ je uveden až v závěrečném 
sloupci, avšak nikoli v závislosti na počtu bodů, 
ale na údaji „Užitnost akce“. Čísla uvedená 
v sloupci „Užitnost akce“ nelze brát jako počet 
bodů, jelikož v opačném případě by i údaj 
„Počet kreditů“ vyjadřoval počet bodů. Samotný 
pojem „Užitnost akce“ není ani v materiálu dále 
zmiňován a v příloze by tak neměl být 
používán. Zároveň upozorňujeme, že nejsou 
řešena hraniční čísla, tedy např. za „Užitnost 
akce“ 80 lze udělit 3 nebo 4 kredity bez 
jakéhokoli odůvodnění tohoto rozdílného 
přístupu. Doporučujeme materiál změnit ve 
smyslu uvedeném. 

Navržená tabulka zní: 

„Hranice bodů pro přidělení kreditů za vzdělávací akci  

Počet bodů Počet 
kreditů od do 

0 19 0 

20 54 1 

55 64 2 

65 79 3 

80 89 4 

90 100 5 

„ 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

 

54 K § 5 odst. 8 písm. c) a k Odůvodnění, 
Zvláštní část na str. 13: S ohledem na 
systematiku ostatních pododstavců 
doporučujeme dovětek na konci předmětného 
písmene uvést jako samostatné ustanovení 
a dále nám také není jasné, z čeho 
předkladatel dovozuje, že „Minimální 

Akceptováno. 

„Délka vzdělávací akce“ bude nahrazena termínem „doba 
trvání“ vzdělávací akce.  

Ustanovení § 5 odst. 8 bude znít 

(8) Kritéria pro hodnocení vzdělávací akce jsou 
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akceptovaná délka vzdělávací akce je více než 
6 hodin praktické výuky.“, jak uvádí 
v Odůvodnění, neboť v předmětném 
ustanovení je zmíněn pouze požadavek 
na minimální délku vzdělávací akce v rozsahu 
5 hodin. Zároveň by také měly být sjednoceny 
užité pojmy „doba trvání vzdělávací akce“ 
a „délka vzdělávací akce“. Doporučujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném 
a zároveň uvedené vysvětlit příp. materiál 
vzájemně sjednotit. 

 

a) tematický rozsah vzdělávací akce, 
b) obsah přednášek a profesní zaměření organizátora, 
c) doba trvání vzdělávací akce; minimální doba trvání 

vzdělávací akce je minimálně 6 hodin a 
d) hodinový finanční náklad na organizaci vzdělávací 

akce. 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

 

 

55 K § 6 odst. 7: Obdobně, jak jsme již uváděli k § 
2 odst. 6 a k § 3 odst. 6, je i v daném případě 
třeba vyřešit problematiku rozhodujícího hlasu 
v případě rovnosti hlasů a rozdílných názorů 
předsedy a místopředsedy, a dále také 
zohlednit možnost přítomnosti více 
místopředsedů. Doporučujeme materiál změnit 
ve smyslu uvedeném 

Akceptováno. 

Viz vypořádání připomínky výše 

 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

56 K Příloze č. 1, 2, 4 a 6: Není nám jasné, v čem 
spatřuje předkladatel rozdíl mezi pojmem 
„Elektronická adresa“, používaným v Přílohách 
č. 1, 2 a 4, a pojmem „Emailová adresa“ 
používaným v Příloze č. 6. Doporučujeme 
materiál v daném ohledu sjednotit příp. rozdíl 
vysvětlit. 

 

Akceptováno. 

Sjednoceno změnou v příloze 6. 

 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 
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57 K Příloze č. 5 – tabulka 4.: Považujeme za 
matoucí, aby pouze na jednom místě materiálu 
bylo, na rozdíl od požadavku „Jméno, příjmení, 
titul“, měněno pořadí na „Titul, jméno, příjmení“. 
Doporučujeme materiál změnit ve smyslu 
uvedeném. 

Akceptováno. 

Upraveno změnou v příloze 5. 

Vyjádření k vypořádání 

MŠMT souhlasí s vypořádáním. 

Ministerstvo 
vnitra 

58 K § 1 odst. 2: 

V souladu se zákonným zmocněním požadujeme 
odstavec 2 upravit. Prováděcí právní předpis by měl 
stanovit rozsah údajů předávaných energetickým 
specialistou  
do evidence Ministerstva průmyslu a obchodu, nikoliv 
náležitosti vedení této evidence [srov. navrhovaný § 
10 odst. 10 novely zákona o hospodaření energií 
(sněmovní tisk č. 413)]. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít: 

„Vyhláška stanoví rozsah údajů předávaných energetickým 
specialistou do evidence ministerstva o provedených 
činnostech energetických specialistů.“ 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

59 K § 2 odst. 3: 

Požadujeme jednoznačně stanovit počet otázek 
pokládaných v rámci písemné části odborné zkoušky. 
Neurčité vyjádření, že se tato písemná část skládá 
z „maximálně  
80 otázek“ nepovažujeme za příhodné, neboť 
vyvolává otázky, kdo a na základě jakých parametrů 
bude rozhodovat o tom, že určitý uchazeč dostane 
otázek 80, kdežto jiný jich dostane méně, a to 
i řádově. S tím souvisí i otázka následného hodnocení 

Akceptováno jinak. 

Věta bude znít (viz předchozí vypořádání): „Písemná část 
odborné zkoušky se skládá z minimálně 50 otázek avšak 
maximálně z 80 otázek pro každou z činností energetického 
specialisty.“ 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 
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takto vykonané zkoušky a nastavení hranice pro její 
úspěšné absolvování. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

 

60 K příloze č. 1 – k bodu 1:  

Z identifikačních údajů žadatele, požadujeme vypustit 
položku „3. Rodné číslo“. Využívání rodných čísel je 
obecně upraveno § 13c zákona č. 133/2000 Sb., 
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Podle platné a účinné právní úpravy platí, že rodná 
čísla lze využívat, pokud to vyplývá ze zákonem 
stanovené působnosti příslušného úřadu nebo pokud 
tak stanoví zvláštní zákon. Oprávnění požadovat po 
fyzických osobách uvedení rodného čísla ve formuláři 
žádosti nevyplývá ani z § 10 zákona 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů, ani ze zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Z uvedeného důvodu nelze údaj o rodném čísle ve 
formuláři žádosti o udělení oprávnění fyzické osoby 
požadovat. 

Neshledáváme důvodným, aby součástí formuláře byl 
i údaj o místu narození (položka „4. Místo narození“). 
Domníváme se, že již na základě poskytnutých údajů  
o jménu, příjmení, datu narození a místu trvalého 
pobytu je žadatel dostatečně identifikován. 
Požadujeme proto tuto položku z formuláře odstranit.  

Akceptováno a vysvětleno.  

Odst. 1 a 2 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů, v ustanovení § 10 odst. 3 stanovuje 
ministerstvu povinnost, že ministerstvo si za účelem 
prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního 
právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup 
výpis z evidence Rejstříku trestů. K tomuto ministerstvo 
využívá Český Podací Ověřovací Informační Národní 
Terminál (Czech POINT). Tento systém pro identifikaci 
osoby a výpis z rejstříku trestů požaduje rodné číslo a místo 
narození. Z tohoto důvodu je rodné číslo vyžadováno 
v žádosti.  

Toto je v souladu s § 13c písm. b) zákona č. 133/2000 Sb., 
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že 
rodné číslo lze používat, stanoví-li tak zvláštní zákon, kterým 
je v tomto případě zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií. 
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Dále požadujeme vypustit položku „9. Datová 
schránka“. Tento údaj je v první řadě dynamický, takže 
se může po podání žádosti změnit a bude jej třeba při 
doručování vždy prověřit. Dále by podatel neměl být 
zatěžován uváděním údajů, které si správní orgán 
může zjistit sám (v okamžiku potřeby doručování – 
srov. § 14 odst. 4 poslední věta zákona č. 300/2008 
Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní. 

 

Datová schránka bude vypuštěna. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

61 K příloze č. 2 – k bodu 1:  

Obdobně jako v příloze č. 1, tak i v tomto případě 
požadujeme vypustit položku  
„9. Datová schránka žadatele“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní. 

Akceptováno. 

Položka datová schránka bude vypuštěna. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

62 K příloze č. 6 – k bodu 1: 

Z důvodů uvedených výše požadujeme z údajů 
o vzdělávací akci vypustit slova „/rodné číslo“. 
Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že v současné 
době byly zahájeny legislativní kroky spočívající ve 
zrušení povinnosti fyzických osob dokládat či 
prokazovat údaj o rodném čísle, v ukončení 
zapisování údaje o rodném čísle  
do vydávaných dokladů a listin orgánů veřejné moci 

Akceptováno a vysvětleno. 

Viz připomínka 60 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 
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a soukromoprávních subjektů  
a ve zrušení povinnosti fyzických osob uvádět rodné 
číslo do různých žádostí  
a formulářů. 

Požadujeme vypustit položku „ID datové schránky“. 
Připomínáme, že se jedná  
o dynamický údaj, který se v průběhu času může 
změnit, rovněž platí, že se jde  
o údaj, který si může Státní energetická inspekce zjistit 
sama. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní. 

 

 

 

 

 

Požadavek na datovou schránku vypuštěn 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

63 Doporučující připomínky 

K § 2: V předmětném ustanovení postrádáme, za 
jakých podmínek, resp. v jaké lhůtě lze odbornou 
zkoušku opakovat, jestliže je odborná zkouška 
hodnocena stupněm „nevyhověl“. 

 

Vysvětleno. 

Žádná právní předpis tuto lhůtu neomezuje. Žadatel může 
požádat o výkon činnosti energetického specialisty v souladu 
s ukončeným správním řízením, resp. vydaným rozhodnutím 
o zamítnutí žádosti k výkonu činnosti energetického 
specialisty.  

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

64 K § 2 odst. 9:  

V souladu s obdobnými prováděcími právními 
předpisy navrhujeme ustanovení zobecnit tak, že 
Státní energetická inspekce o datu, místu a čase 
konání zkoušky, resp. každé z jejích částí písemně 
vyrozumí uchazeče nejméně 30 dnů předem. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít: 

„Státní energetická inspekce písemně vyrozumí žadatele 
o datu, místu a čase konání odborné zkoušky, a to nejméně 
30 dnů před jejím konáním.“ 
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 Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním 

65 K § 2 odst. 10: 

Doporučujeme písmeno a) upravit tak, aby bylo 
zřejmé, že se lze omluvit i před konáním zkoušky, tedy 
že lhůta plyne nejpozději do 5. dne ode dne konání 
zkoušky. 

Doporučujeme přeformulovat ustanovení písmene c), 
jelikož navrhované znění nedává smysl. Návětí 
odstavce 10 stanoví, že žadatel nevyhověl, tudíž nelze 
uvést, že se tak stane, když se omluví, a to maximálně 
2x, pokud je záměrem předkladatele dvě omluvy 
žadatele umožnit, jak uvádí v odůvodnění. Ustanovení 
by spíše mělo znít, že se žadatel opakovaně ze 
zkoušky omluví, a to více než dvakrát. 

Akceptováno. 

Bod a) ustanovení bude znít: 

„Žadatel o oprávnění je rovněž hodnocen výrokem 
„nevyhověl“, jestliže   

a) se bez řádné omluvy podané od vyrozumění Státní 
energetickou inspekcí o konání zkoušky avšak 
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne konání 
zkoušky ke zkoušce nedostaví“ 

Písm. c) bude znít: 

c) se ze zkoušky opakovaně omluví, a to více než třikrát.   

Viz důvodová zpráva, zvláštní část, vysvětlení k § 2 odst. 10, 
kde je uvedeno, že žadatel má nárok se omluvit 3x.  

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

66 K § 3 odst. 1: 

Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné doplnit 
právní úpravu o minimální počty zástupců jednotlivých 
subjektů, které se podílí na personálním obsazení 
zkušební komise, a to i v kontextu § 3 odst. 6. 

 

Vysvětleno. 

Vytíženost zkušebních komisařů, v jejich zaměstnáních, je 
značná a mohla by nastat situace, kdy by tato podmínka 
nemohla být naplněna a zkouška by neproběhla. To by mělo 
za následek prodloužení čekání na odbornou zkoušku ze 
strany žadatele. Jak je uvedeno v důvodové zprávě, jeden ze 
smyslů nové vyhlášky je zefektivnit průběh odborné zkoušky. 
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Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

67 K § 4 odst. 3 a odst. 5: 

Nově je energetický specialista povinen zaznamenat 
v evidenci vedené Ministerstvem průmyslu a obchodu 
informaci o tom, že absolvoval určitou vzdělávací akci. 
Totožnou povinnost pak má i Státní energetická 
inspekce. S ohledem na deklarované snahy 
Ministerstva průmyslu a obchodu odstranit 
nadbytečnou administrativní zátěž navrhujeme, aby 
tuto povinnost měl buď pouze energetický specialista, 
nebo pouze Státní energetická inspekce. 

 

Vysvětleno. 

Jedná se o dvě různé povinnosti. Energetický specialista má 
povinnost bez zbytečného odkladu uvést/oznámit účast na 
vzdělávací akci přes svůj účet do databáze ENEX a tím splní 
povinnost průběžného vzdělávání. 

Státní energetická inspekce potvrzuje na základě dokladu od 
poskytovatele vzdělávací akce, že se daný energetický 
specialista této akce zúčastnil, načež se mu kredity této akce 
započítají do celkového počtu kreditů. Ze strany Státní 
energetické inspekce se tudíž jedná o potvrzení informace 
poskytnuté za strany energetického specialisty. Nejde tedy 
o tytéž povinnosti, kdy by jedna šla z těchto povinností 
vypustit. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

68 K § 5 odst. 9: 

Navrhujeme předmětný odstavec bez náhrady 
vypustit, a to pro jeho nadbytečnost. Navíc formulaci 
„nezaniká organizátorovi právo nabízet vzdělávací 
akci“ považujeme za zcela nevhodnou. 

Akceptováno. 

Ustanovení je odstraněno. 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 
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69 K § 6 odst. 2 a odst. 3: 

Ze znění těchto odstavců de facto vyplývá, že 
v případě, kdy bude mít komise  
7 členů, což je minimální počet, musí se jejího jednání 
účastnit všichni její členové, aby mohla být komise 
usnášeníschopná. Dáváme na zvážení, zda je takto 
nastavený mechanismus přínosný. 

 

Vysvětleno. 

Aktuální praxe je taková, že odborná komise má 
najmenováno více než 7 členů, a to právě pro zajištění 
organizace odborné zkoušky. Ustanoveními se zajišťuje, že 
je usnášeníschopná, pokud se sejde alespoň 7 členů. Počet 
členů pro zajištění usnášeníschopnosti má zajistit 
nezaujatost, která by mohla být zpochybněna (zkušenosti 
z odvolávek proti zamítavým rozhodnutím. Vyšší počet byl 
doporučen i rozkladovou komisí). 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

70 Připomínky legislativně technické 
a formálního charakteru 

K § 2 – obecně: 

Navrhujeme předmětné ustanovení restrukturalizovat 
tak, aby odstavce týkající se písemné části odborné 
zkoušky, tj. její obsahová náplň, časová dotace, 
hodnocení apod., přecházely odstavcům věnovaným 
ústní části. V současné podobě je ustanovení značně 
nepřehledné. 

Akceptováno a vysvětleno. 

Ustanovení § 2 jsou navržena v logickém sledu, kdy je 
definována odborná zkouška, její části, následně podmínky 
k jejímu splnění a zakončené zkoušky. Proto bude nově § 2 
znít následovně: 

(1) Odborná zkouška se vykonává v českém jazyce. 

(2) Státní energetická inspekce písemně vyrozumí žadatele 
o datu, místu a čase konání odborné zkoušky, a to nejméně 
30 dnů před jejím konáním.  

(3) Odborná zkouška se vykonává zvlášť pro každou 
z činností energetického specialisty podle § 10 odst. 1 
zákona a má písemnou a ústní část. Písemná část se 
provádí formou testu a její úspěšné složení je podmínkou 
pro konání ústní části zkoušky. Ústní část se provádí 
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formou rozpravy na základě 3 žadatelem vylosovaných 
tematických zkušebních okruhů. Obě části odborné zkoušky 
se skládají v jednom dni. 

(4) Písemná část odborné zkoušky trvá nejdéle 90 minut 
a ústní část odborné zkoušky trvá nejdéle 60 minut. 

(5) Písemná část odborné zkoušky prověřuje znalosti 
právních předpisů, technických norem a technických 
dokumentů z oblastí souvisejících s jednotlivými činnostmi 
energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona. 
Písemná část odborné zkoušky se skládá z minimálně 50 
otázek avšak maximálně z 80 otázek pro každou z činností 
energetického specialisty.  

(6) Výsledek testu je hodnocen výrokem „vyhověl“, nebo 
„nevyhověl“ podle dosažených správných odpovědí 
vyjádřených procentuálně, a to tak, že žadatel o oprávnění, 
který splnil 

a)  méně než 80 %, nevyhověl, 

b)  80 % a více, vyhověl. 

(7) Výsledek ústní části odborné zkoušky se hodnotí 
výrokem „vyhověl“, nebo „nevyhověl“ na základě shodného 
vyjádření většiny přítomných členů zkušební komise. 
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo 
místopředsedy. 

(8) Tematické zkušební okruhy pro ústní část odborné 
zkoušky pro jednotlivé činnosti energetického specialisty 
podle § 10 odst. 1 zákona jsou uvedeny v příloze č. 3 k této 
vyhlášce. 
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(9) Z odborné zkoušky se pořizuje protokol o výsledku 
odborné zkoušky. Součástí protokolu je vyhodnocení 
písemné i ústní části odborné zkoušky, záznam o hlasování 
zkušební komise k ústní části zkoušky a konstatování, zda 
žadatel v odborné zkoušce vyhověl nebo nevyhověl. Vzor 
protokolu o výsledku odborné zkoušky je uveden v příloze 
č. 4 k této vyhlášce. 

(10) Žadatel o oprávnění je rovněž hodnocen výrokem 
„nevyhověl“, jestliže   

a) se bez řádné omluvy podané od vyrozumění Státní 
energetickou inspekcí o konání zkoušky avšak nejpozději 
do 5 kalendářních dnů ode dne konání zkoušky ke zkoušce 
nedostaví,  

b) od zkoušky v jejím průběhu odstoupí, aniž by k tomu měl 
vážné důvody, nebo  

c) se ze zkoušky opakovaně omluví, a to více než třikrát. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

71 K § 2 odst. 1: 

Navrhujeme větu třetí formulačně upravit, aby v ní 
nebylo užito výrazu „rozprava“. 

 

Vysvětleno. 

Ústní část zkoušky je vedena formou debaty nad 
vylosovanými okruhy otázek, která má prokázat komplexní 
pochopení problematiky žadatele. Slovem rozprava je tedy 
vyjádřeno ověření pochopení nad tématy jako celek. Není to 
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zkoušení jen nad přesně vyjmenovanými okruhy v příloze č. 
3, ale jedná se o jejich vzájemné propojení.  

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

72 K § 2 odst. 4: 

Navrhujeme klasifikační stupně, jimiž je vyjádřen 
výsledek testu, uvést v uvozovkách. 
V souladu s čl. 26 odst. 1 ve spojení s odst. 4 
Legislativních pravidel vlády navrhujeme pododstavce 
označit malými písmeny a kulatou (poloviční) 
závorkou. 
 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít: 

„(4) Výsledek testu je hodnocen výrokem „vyhověl“, nebo 
„nevyhověl“ podle dosažených správných odpovědí 
vyjádřených procentuálně, a to tak, že žadatel o oprávnění, 
který splnil 

a) méně než 80 %, nevyhověl, 

b) 80 % a více, vyhověl.“ 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

73 K § 2 odst. 10: 

V návaznosti na terminologii užitou v odstavci 4 
navrhujeme v odstavci 10 slovo „výrokem“ nahradit 
slovem „stupněm“. 

Akceptováno. 

Slovo „stupeň“ bude v textu návrhu vyhlášky nahrazeno 
termínem „výrok“. 

Vyjádření k vypořádání 
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Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

74 K § 3 odst. 3: 

Slovo „odvoláni“ navrhujeme uvést ve tvaru 
„odvoláváni“. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít: „Členové zkušební komise včetně 
předsedy a místopředsedů jsou jmenováni a odvoláváni 
ústředním ředitelem Státní energetické inspekce.“ 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

75 K § 4 odst. 3: 

Navrhujeme dolní uvozovky v závorce přesunout až 
před slovo „organizátor“. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít: 

Na vzdělávací akci se přihlašuje u osoby, která vzdělávací 
akci pořádá (dále jen „organizátor“). 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

76 K § 4 odst. 5: 

Navrhujeme slova „bez zbytečných odkladů“ uvést 
v singuláru. 
Před slovy „nebo o jejím zrušení“ doporučujeme 
doplnit čárku. 
 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít: 

„Organizátor je povinen bez zbytečného odkladu informovat 
účastníky…“ 

„…od zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání 
až do její realizace, nebo o jejím zrušení.“ 
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Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

77 K § 6 odst. 2: 

Doporučujeme předkladateli, aby v rámci daného 
ustanovení sjednotil vyjadřování číselných údajů ve 
větě první. Obdobnou připomínku máme i k odstavci 3 
téhož ustanovení. 
Také doporučujeme odstranit nadbytečnou čárku ve 
větě první před slovy „a nejméně 2 další členové“. 
 

Akceptováno.  

Ustanovení budou znít: 

„(2) Odborná komise musí mít minimálně 7 členů, z nichž je 
1 jmenován předsedou a nejméně 2 další členové jsou 
jmenováni místopředsedy. Ústřední ředitel Státní 
energetické inspekce jmenuje členy na základě odborné 
kvalifikace a odborné praxe s vazbou na činnost 
energetických specialistů, a zároveň je odvolává. 

(3) Odborná komise je usnášeníschopná za přítomnosti 
alespoň 7 členů, z nichž 1 je předseda a není-li ten přítomen 
nebo pověří-li místopředsedu, tak místopředseda komise.“ 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

78 K příloze č. 4: 

Navrhujeme v nadpisu slovo „Odbornou“ uvést 
s malým počátečním písmenem. 

 

Akceptováno. 

Nadpis bude znít: 

„Vzor protokolu o výsledku odborné zkoušky“. 

 

Vyjádření k vypořádání 
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Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

79 K příloze č. 9: 

Na konci textu vysvětlivky 1.5. navrhujeme odstranit 
tečku. 
V případě vysvětlivek 2.1.2. a 2.1.3. postrádáme jejich 
logickou návaznost  
na uvozovací větu. Doporučujeme text upravit, 
přičemž tuto korekci navrhuje v rámci celé přílohy. 

Akceptováno. 

Účel v případě energetických auditů bude upraven dle znění 
zákona o hospodaření energií, ve znění projednávané 
novely.  

Dále jsou provedeny i formální úpravy. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

Úřad vlády 
odbor 
kompatibility 

80 K návětí § 2 odst. 10: 

Dáváme ke zvážení, zda slovo „výrokem“ nenahradit 
slovem „stupněm“, které je užíváno v odst. 4 a 6 
tohoto paragrafu. Terminologie v předpise by měla být 
pokud možno jednotná. 

Akceptováno. 

Slovo „stupeň“ je v textu návrhu vyhlášky nahrazeno 
termínem „výrok“. 

 

Vyjádření k vypořádání 

ÚV OKOM souhlasí s vypořádáním. 

81 K § 2 odst. 10 písm. c): 

Oproti zvláštní části odůvodnění, která hovoří o třech 
možnostech omluvy ze zkoušky, přičemž při čtvrté 
omluvě bude uchazeč hodnocen stupněm 
„nevyhověl“, je text vyhlášky přísnější. Jednotlivé části 
materiálu by si měly navzájem odpovídat.  

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít (viz připomínka č. 3): 

Žadatel o oprávnění je rovněž hodnocen výrokem 
„nevyhověl“, jestliže   

a) se bez řádné omluvy podané od vyrozumění Státní 
energetickou inspekcí o konání zkoušky avšak 
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Nadto bychom doporučovali toto ustanovení 
přeformulovat, neboť jeho význam není dostatečně 
zřejmý. Za problematické považujeme zejména slovo 
„maximálně“, protože pak by přicházel v úvahu výklad, 
že i jedna omluva znamená negativní hodnocení 
a naopak tři a více omluv by pod toto ustanovení 
nespadaly. Proto doporučujeme ustanovení upravit 
(např. „c) se ze zkoušky opakovaně omluví, a to více 
než třikrát“). 

nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne konání 
zkoušky ke zkoušce nedostaví,  
 

b) od zkoušky v jejím průběhu odstoupí, aniž by k tomu 
měl vážné důvody, nebo  
 

c) se ze zkoušky opakovaně omluví, a to více než třikrát.   

Vyjádření k vypořádání 

ÚV OKOM souhlasí s vypořádáním. 

82 K § 3: 

V odst. 1 je uvedeno, že členy zkušební komise jsou 
mj. zástupci profesních organizací. Jak směrnice 
o službách (čl. 14 odst. 6), tak judikatura Soudního 
dvora EU k svobodě usazování (viz např. C‑169/07 
Hartlauer, bod 69 nebo C-338/09 Yellow Cab, bod 54) 
vylučuje, aby členem komise, která rozhoduje 
o udělení povolení k výkonu činnosti, byl přímý 
konkurent uchazeče (jediná výjimka platí pro profesní 
komory). Jelikož však odst. 6 § 3 pro 
usnášeníschopnost zkušební komise požaduje účast 
nadpoloviční většiny členů – zástupců Ministerstva 
průmyslu a obchodu a odborníků, je vyloučen 
rozhodující vliv konkurentů uchazeče na výsledek jeho 
zkoušky. Proto vůči navrhované úpravě v § 3 nemáme 
z hlediska práva EU námitky. 

Akceptováno. 

 

Vyjádření k vypořádání 

ÚV OKOM souhlasí s vypořádáním 

83 K Příloze č. 1, části 1.: Akceptováno. 
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Mezi identifikačními údaji je uvedeno také rodné číslo 
fyzické osoby. Upozorňujeme předkladatele na to, že 
cizincům nemuselo být nutně rodné číslo přiděleno. 
Doporučujeme proto úpravu formuláře a doplnění 
dovětku „pokud bylo přiděleno“ jako je tomu u IČ 
v bodě 8. této části přílohy. 

Upraveno v textu vyhlášky. 

 

Vyjádření k vypořádání 

ÚV OKOM souhlasí s vypořádáním. 

84 K Příloze č. 2, části 1.: 

Mezi identifikačními údaji je uvedeno také identifikační 
číslo právnické osoby. Upozorňujeme předkladatele 
na to, že právnické osobě z jiných států nemuselo být 
nutně IČ přiděleno. Doporučujeme proto úpravu 
formuláře a doplnění dovětku „pokud bylo přiděleno“. 

Akceptováno. 

Formulář je upraven ve znění připomínky. 

 

Vyjádření k vypořádání 

ÚV OKOM souhlasí s vypořádáním. 

85 K Příloze č. 2, části 3.: 

Bod 2. vyžaduje přiložení „kopie rozhodnutí osoby 
určené“. Zřejmě se má jednat o rozhodnutí o udělení 
oprávnění k výkonu činnosti energetického speciality 
určené osobě podle § 10 odst. 6 písm. b) zákona? 
Toto je potřeba ve formuláři specifikovat. 

Akceptováno. 

Bude doplněna poznámka pod čarou následujícího znění: „§ 
10 odst. 6 písm. b) zákona o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů“ 

Vyjádření k vypořádání 

ÚV OKOM souhlasí s vypořádáním. 

 86 K Příloze č. 6, části 1.: 

Mezi požadované údaje o vzdělávací akci je zahrnuto 
také „IČ/rodné číslo“, i zde doporučujeme z výše 
nastíněných důvodů doplnit dovětek „pokud bylo 
přiděleno“. 

Akceptováno. 

Formulář je upraven ve znění připomínky. 

Vyjádření k vypořádání 

ÚV OKOM souhlasí s vypořádáním. 
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 87 Ke zvláštní části odůvodnění k § 1: 

Text je nutno aktualizovat, neboť neodpovídá 
rozdělení odstavců v návrhu vyhlášky. 

Akceptováno. 

Je upraven v odůvodnění rozsah odstavců na 1 – 2. 

 

Vyjádření k vypořádání 

ÚV OKOM souhlasí s vypořádáním. 

 88 Ke zvláštní části odůvodnění k § 3 odst. 4: 

Ustanovením má být dle uvedeného textu příslušné 
části odůvodnění zajištěn požadavek § 10a odst. 1 
písm. b) zákona. Má-li se jednat o zákon 
o hospodaření energií ve znění projednávané novely 
(sněmovní tisk 413), pak takové ustanovení v zákoně 
nenacházíme. Doporučujeme prověřit a případně 
upravit znění tohoto bodu odůvodnění. 

Akceptováno 

Text v důvodové zprávě bude upraven následovně: „…čímž 
je zajištěn požadavek § 10a odst. 1 zákona.“ 

Vyjádření k vypořádání 

ÚV OKOM souhlasí s vypořádáním. 

Hospodářská 
komora ČR 

89 K § 1 

Upozorňujeme na neprovázanost návrhu vyhlášky 
a jejího Odůvodnění. Návrh vyhlášky obsahuje  
v § 1 pouze odst. 1 a 2, Odůvodnění hovoří o odst. 1 - 
3. Navrhujeme sjednotit. 

Odůvodnění: 

Legislativně-technická úprava. 

Akceptováno. 

Je upraven v odůvodnění rozsah odstavců na 1 – 2. 

Vyjádření k vypořádání 

HK ČR souhlasí s vypořádáním. 

90 K § 2 odst. 10 písm. b) 

Upozorňujeme na neprovázanost návrhu vyhlášky 
a jejího Odůvodnění. Návrh vyhlášky obsahuje  

Akceptováno. 

Vysvětlení v důvodové zprávě bude znít: „Stejně tak bude 
výsledek odborné zkoušky hodnocen jako „nevyhověl“, 
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v § 2 odst. 10 písm. b) textaci: „od zkoušky v jejím 
průběhu odstoupí, aniž by k tomu měl vážné důvody“, 
v Odůvodnění je ale uvedeno: „od zkoušky v jejím 
průběhu odstoupí, aniž by k tomu neměl vážné 
důvody“. Navrhujeme sjednotit. 

Odůvodnění: 

Legislativně-technická úprava. 

 

odstoupí-li žadatel v průběhu zkoušky, aniž by k tomu měl 
vážné důvody.“ 

Vyjádření k vypořádání 

HK ČR souhlasí s vypořádáním. 

91 K § 2 odst. 10 písm. c) 

Upozorňujeme na neprovázanost návrhu vyhlášky 
a jejího Odůvodnění. Návrh vyhlášky obsahuje  
v § 2 odst. 10 písm. c) textaci: „…žadatel nevyhověl, 
pokud se ze zkoušky opakovaně omluví, a to 
maximálně dvakrát“, v Odůvodnění k témuž odstavci 
je ale uvedeno: „Je proto stanoveno, že žadatel má 
možnost se třikrát omluvit.“.  Navrhujeme sjednotit. 

Odůvodnění: 

Legislativně-technická úprava. 

Akceptováno. 

Ustanovení bude znít (viz připomínka č. 3 vypořádání): 

Žadatel o oprávnění je rovněž hodnocen výrokem 
„nevyhověl“, jestliže   

a) se bez řádné omluvy podané od vyrozumění Státní 
energetickou inspekcí o konání zkoušky avšak 
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne konání 
zkoušky ke zkoušce nedostaví,  
 

b) od zkoušky v jejím průběhu odstoupí, aniž by k tomu 
měl vážné důvody, nebo  
 

c) se ze zkoušky opakovaně omluví, a to více než třikrát.   

Vyjádření k vypořádání 

HK ČR souhlasí s vypořádáním. 

92 K § 5 odst. 8 písm. c) Akceptováno 
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Upozorňujeme na neprovázanost návrhu vyhlášky 
a jejího Odůvodnění. Návrh vyhlášky obsahuje  
v § 5 odst. 8 písm. c) textaci: „doba trvání vzdělávací 
akce; minimální délka vzdělávací akce je 5 hodin“; 
v odůvodnění však je uvedeno: „Minimální 
akceptovaná délka vzdělávací akce je více než 6 hod 
praktické výuky.“   Navrhujeme sjednotit. 

Odůvodnění: 

Legislativně-technická úprava 

„Délka vzdělávací akce“ bude nahrazena termínem „doba 
trvání“ vzdělávací akce. 

Ustanovení § 5 odst. 8 bude znít 

(8) Kritéria pro hodnocení vzdělávací akce jsou 
a) tematický rozsah vzdělávací akce, 
b) obsah přednášek a profesní zaměření organizátora, 
c) doba trvání vzdělávací akce; minimální doba trvání 

vzdělávací akce je minimálně 6 hodin a 
d) hodinový finanční náklad na organizaci vzdělávací 

akce. 

 

Vyjádření k vypořádání 

HK ČR souhlasí s vypořádáním. 

93 K § 7 

V odůvodnění je k § 7 odkaz „k odst. 1“, ve vyhlášce 
ale odstavce nejsou – není jasné, zda nějaký text 
omylem nevypadl. 

V odůvodnění je navíc pravděpodobně překlep 
v odkazu do zákona o hospodaření s energií – 
správně má být: § 10 odst. 6 písmena d) zákona 
(náležitosti evidence). 

Odůvodnění: 

Formální úprava 

Akceptováno a vysvětleno. 

Odůvodnění bude znít: 

K § 7 - Rozsah údajů předávaných do evidence ministerstva 
o prováděných činnostech energetických specialistů 

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. 
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Základní údaje předávané energetickým specialistou do 
databáze jsou specifikovány právě tímto ustanovením, 
konkrétně v příloze č. 9. 

Odkaz na znění zákona je v pořádku. Jedná se o reflektování 
připravené novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, která je v současné době projednávána 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Jedná se 
o sněmovní tisk 413/0. 

Vyjádření k vypořádání 

HK ČR souhlasí s vypořádáním 

94 K Příloze č. 8 

V návrhu přílohy č. 8 k vyhlášce nejsou intervaly 
užitnosti akce od-do navazující; správně by mělo být: 
0-19, 20-54, 55-64, 65-79, 80-89,90-100 nebo jakkoli 
jinak jednoznačně rozdělit. 

Odůvodnění: 

Z uvedené tabulky není jasné, zda při dosažení 
užitnosti akce 90 bude přiděleno 5 kreditů nebo jenom 
4. Formální úprava. 

 

Akceptováno. 

Navržená tabulka zní: 

„Hranice bodů pro přidělení kreditů za vzdělávací akci 

Počet bodů Počet 
kreditů od Do 

0 19 0 

20 54 1 

55 64 2 

65 79 3 

80 89 4 
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90 100 5 

„ 

Vyjádření k vypořádání 

HK ČR souhlasí s vypořádáním. 

ČKAIT 95 K § 3 odst. 6 

… nadpoloviční většinu členů zkušební komise tvoří 
zástupci ministerstva a odborníci z vysokých škol. 

K tomu důvodová zpráva: 

Podle důvodové zprávy je cílem tohoto opatření, 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 členů byla v tomto případě 
zastoupena členy s jinou profesní odborností. Tímto 
ustanovením je zajištěna nezaujatost komise 

Vzato ad absurdum: To znamená, že lékaře by měl 
zkoušet ekonom, ekonomy stavební inženýr 
a stavební inženýry filolog? 

Při obecné tendenci k prohlubování vyšší specializace 
jednotlivých profesí nesmyslný a chybný požadavek. 
Naopak, by ve zkušební komisi měli být v menšině 
ministerští úředníci a vysokoškolští pedagogové. 

Obecně. 

U návrhu vyhlášky nelze podle Legislativních pravidel vlády 
uplatnit zásadní připomínky (čl. 5 odst. 5 až 7 a čl. 16 odst. 
5), neboť návrh vyhlášky nemůže být z povahy věci samé 
předmětem rozporu mezi členy vlády. 

Vysvětleno viz konstatování ÚV KOM. 

Jak směrnice o službách (čl. 14 odst. 6), tak judikatura 
Soudního dvora EU k svobodě usazování (viz např. C‑
169/07 Hartlauer, bod 69 nebo C-338/09 Yellow Cab, bod 54) 
vylučuje, aby členem komise, která rozhoduje o udělení 
povolení k výkonu činnosti, byl přímý konkurent uchazeče 
(jediná výjimka platí pro profesní komory). Jelikož však odst. 
6 § 3 pro usnášeníschopnost zkušební komise požaduje 
účast nadpoloviční většiny členů – zástupců Ministerstva 
průmyslu a obchodu a odborníků, je vyloučen rozhodující vliv 
konkurentů uchazeče na výsledek jeho zkoušky. Proto vůči 
navrhované úpravě v § 3 nemáme z hlediska práva EU 
námitky. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 
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96 § 4 odst. 3, třetí věta 

Po absolvování vzdělávací akce tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu uvede energetický specialista 
v evidenci o prováděných činnostech energetického 
specialisty. 

Nadbytečné dublování vykazování účasti na 
průběžném vzdělávání. 

Vysvětleno. 

Jedná se o dvě různé povinnosti. Energetický specialista má 
nejprve povinnost účastnit se vzdělávací akce, na kterou se 
přihlašuje u organizátora. Tento úkon neprobíhá přes 
systém, tudíž MPO o této aktivitě není informováno. 
Z pohledu MPO je stěžejní, aby energetický specialista akci 
absolvoval. Tuto skutečnost již nahlašuje přes systém, který 
zároveň kontroluje plnění povinnosti absolvovat průběžné 
vzdělávání.   

Dále Státní energetická inspekce potvrzuje na základě 
dokladu od poskytovatele vzdělávací akce, že se daný 
energetický specialista této akce zúčastnil, načež se mu 
kredity této akce započítají do celkového počtu kreditů. 
Potvrzuje tedy, že daný energetický specialista se dané akce 
opravdu zúčastnil a nejedná se o podvod ze strany 
energetického specialisty. Nejde tedy ustanovená s ohledem 
na věcný záměr upravovat. 

 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

97 § 4 odst. 4 a 5 

(4) Organizátor je povinen do 14 kalendářních dnů ode 
dne konání vzdělávací akce průběžného vzdělávání 
předat Státní energetické inspekci seznam 
zúčastněných energetických specialistů na jím 
organizované vzdělávací akci ve formě prezenční 
listiny s podpisy zúčastněných energetických 
specialistů. Státní energetická inspekce následně bez 

Vysvětleno. 

V rámci předávání údajů Státní energetické inspekci ze 
strany organizátora, budou předávány jen jména a číslo 
specialisty. Tyto data jsou dostupná jak v databázi 
ministerstva, tak jsou uveřejněna v Seznamu energetických 
specialistů. Není zde rozpor s DGPR.  
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zbytečného odkladu zapíše tyto údaje do evidence 
ministerstva o provedených činnostech energetického 
specialisty. 

(5) Organizátor je povinen bez zbytečných odkladů 
informovat účastníky vzdělávací akce průběžného 
vzdělávání a Státní energetickou inspekci o změnách 
v organizaci vzdělávací akce, které nastaly v době od 
zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání 
až do její realizace nebo o jejím zrušení. 

Administrativně bude náročné, problematické 
z hlediska evropské směrnice o ochraně osobních 
údajů. 

Doporučujeme také zde použít úpravu obdobnou praxi 
v ČKAIT. 

(Případně jako samostatný paragraf) 

Pořadatel má za povinnost potvrdit účast na 
Registračním listu účastníka průběžného vzdělávání 
energetických specialistů (viz příloha č. 10 vyhlášky). 

Pokud dojde k jakékoliv změně u akreditovaného 
programu (termín konání, místo konání, přednášející) 
nebo k jeho zrušení, je pořadatel povinen sdělit tyto 
skutečnosti přihlášeným zájemcům a Státní 
energetické inspekci  

Energetický specialista předloží po ukončení tříletého 
vzdělávacího cyklu svůj registrační list na vyzvání ke 
kontrole Stání energetické inspekci. Státní 
energetická inspekce následně bez zbytečného 

Návrh ČKAIT je obdobný s návrhem MPO.  Avšak nelze 
souhlasit s tím, že by daný energetický specialista na konci 
tříletého období zaslal „registrační list“. S průběžným 
uvádění počtu získaných kreditů lze sledovat, zda je vypsáno 
dostatečné množství vzdělávacích akcí. Mohla by nastat 
situace, kdy by více specialistů chtělo absolvovat vzdělávací 
akci než by byl počet volných míst na konci tříletého období. 
Tato situace podle návrhu MPO nemůže nastat. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 
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odkladu zapíše tyto údaje do evidence ministerstva 
o provedených činnostech energetického specialisty. 

98 § 5 odst. 8 Příloha č. 8 vyhlášky 

Do přílohy č. 8 by měla být zařazena tabulka 
obsahující kritéria hodnocení vzdělávací akce, kterou 
uvádí důvodová zpráva. 

Odst. 8: Kritéria pro hodnocení vzdělávací akce jsou 
… d) hodinový finanční náklad na organizaci 
vzdělávací akce. 

Toto kritérium vyřadit z hodnocení vzdělávací akce. Je 
subjektivní, obtížně kontrolovatelné a nemá žádnou 
souvislost s odbornou úrovní vzdělávací akce 
(pořadatel má vlastní přednáškový sál; pokud si jej 
pronajímá, zvyšují se náklady; pronájem je vyšší 
v Praze než v Ostravě atd.). Stejně tak nevypovídá 
o kvalitě vzdělávací akce výše vložného pro účastníky. 

Vysvětleno. 

Tabulka uvedená v důvodové zprávě bude sloužit jako 
hodnotící kritérium pro Odbornou komisi, a tedy není 
součástí vyhlášky, aby informace nebyly účelově využívány.  

 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

 

99 K Příloze 9 

Průkaz energetické náročnosti budov podle vyhlášky 
o energetické náročnosti budovy a ČSN 730540-2 
a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 
13370 a elektronický soubor nebo soubory 
vstupních dat otevíratelné ve zpracovatelském 
programu vztahující se k danému průkazu 
energetické náročnosti budovy, který je 
předmětem evidence.   

PENB se skládá z protokolu a grafické části. Nevíme, 
jakou podobu bude mít po změně vyhlášky 
o Energetické náročnosti budovy. Neznáme 

Vysvětleno. 

Požadavek na poskytnutí těchto dat souvisí s kvalitou kontrol 
činnosti energetických specialistů v oblasti zpracování 
průkazů. SEI bez těchto vstupních dat nemůže kvalifikovaně 
posoudit výpočet. Nejedná se o nadměrné zatížení, neboť se 
jedná o soubor dat, které musí mít energetický specialista 
k dispozici pro výpočet energetické náročnosti budovy. 

 

Vyjádření k vypořádání 
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programy, jejich vstupy a možné výstupy. V dané 
době bylo více programů, ve kterých bylo možné 
zpracovat PENB. SEI spolupracovala a za výchozí 
měla program PROTHERM. Ne všechny výstupy 
v ostatních programech bylo možné otevírat a vkládat 
do databáze SEI. Definice požadavků je neurčitá 
a povede k nedorozuměním. Nestačilo by doložit 
protokol a grafickou část? Pro energetický audit 
a energetický posudek stačí doložit  evidenční 
listy. 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

100 Důvodová zpráva str. 4 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Seznam energetických specialistů vedených MPO. 

Na seznam energetických specialistů vedených MPO 
je nutno pohlížet nejen z hlediska GDPR, ale také jako 
na jediný informační zdroj pro vlastníky nemovitostí, 
který zákon ukládá povinnosti v oblasti úspor energií. 
Je obtížné vyhledat energetického specialistu, pokud 
seznam uvádí jen místo bydliště. Měla by být uvedena 
minimálně celá adresa nebo email. Rovněž by měl být 
řešen stav, kdy seznam uvádí osoby, které již činnost 
energetického specialisty neprovádějí, včetně 
zemřelých. 

Vysvětleno. 

Seznam energetických specialistů není vyhláškou nijak 
regulován. Jeho povinné položky jsou řešeny zákonem 
o hospodaření energií. Připomínka se odkazuje na to, že 
v tomto Seznamu na základě GDPR nejsou zobrazeny 
kontaktní údaje. Pokud chce zájemce o činnost 
energetického specialisty dohledat konkrétního specialistu 
v daném kraji, lze pro daný kraj vygenerovat seznam 
specialistů, které v daném kraji mají oprávnění. Vygeneruje 
se seznam specialistů v daném kraji s městem bydliště. Po 
kliknutí na příjmení specialisty dojde k detailnímu zobrazení, 
ve kterém lze nalézt: 

• číslo oprávnění 
• datum narození 
• typ získaného oprávnění 
• platnost oprávnění 
• adresa 
• telefon 
• email. 
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Seznam je též plně v souladu s GDPR. 

Vyjádření k vypořádání 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

101 Důvodová zpráva 

G/zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních údajů  

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. 

Předkládaná novela zákona 406/200 Sb. již neuvádí 
v zápisu energetického specialisty požadavek 

 Vysvětleno. 

Novela zákona o hospodaření energií (viz sněmovní tisk 
413/0) již nestanovuje, že v Seznamu energetických 
specialistů dle § 10c zákona musí být uveřejněno datum 
narození ES. Se vstupem novely v platnost bude 
uveřejňování data narození v Seznamu ES zrušeno. 
Nicméně ministerstvo vyžaduje datum narození resp. rodné 
číslo z důvodu rozlišení jednotlivých ES v případě shody 
jmen. Datum narození právě z důvodu rozlišení ES při shodě 
jmen zůstane ve vydávaném rozhodnutí. Co se týče rodného 
čísla, pak ministerstvo již několik let nevydává rozhodnutí 
s rodným číslem, ale s uvedeným datem narození. Rodné 
číslo je dále vyžadováno za účelem prokázání bezúhonnosti 
žadatele. K tomuto ministerstvo využívá Český Podací 
Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT). 
Tento systém pro identifikaci osoby a výpis z rejstříku trestů 
požaduje rodné číslo a místo narození. Z tohoto důvodu je 
rodné číslo vyžadováno v žádosti. Připomínka se navíc 
nevztahuje k návrhu vyhlášky. Vyhláška nestanovuje 
podrobnosti rozhodnutí k činnosti energetického specialisty 

 

Vyjádření k vypořádání 
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uveřejnit datum narození. Ve stávajícím seznamu 
fyzických osob energetických specialistů je uvedené 
datum narození. V oprávnění, které se přikládá ke 
každému zpracovanému energetického auditu 
a energetického průkazu, je uvedené RODNÉ ČÍSLO. 
Bohužel, vyhotovené energetické dokumenty bývají 
následně podkladem pro projektové práce či další 
studie, rozpočtové rozvahy atd., a tak uvedené rodné 
číslo je dostupné široké veřejnosti. 

ČKAIT souhlasí s vypořádáním. 

V Praze dne 16. ledna 2020 

Vypracoval(a): Ing. Vojtěch Svoboda, Ing. Hana Schvarczová Podpis: 
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