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Vážený pane inženýre   

ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 4. prosince 2020 

doručena Vaše žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím (dále „zákon“).  

Uvedená žádost obsahuje 2 body, ke kterým požadujete informace. Vaši žádost jsme 
posoudili, připravili a sdělujeme Vám, že požadované informace poskytujeme 
v následující podobě: 

1/ Na základě jakého ustanovení jakého právního předpisu požaduje Státní 
energetická inspekce po energetickém specialistovi v systému ENEX pro evidenci 
průkazu energetické náročnosti budovy vyplňovat podrobné údaje o energetické 
náročnosti budovy, např.: zóny budovy a konstrukce obálky budovy, když příloha č. 9 
vyhlášky č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech požaduje po energetickém 
specialistovi evidovat tyto údaje: 

• Jméno energetického specialisty/ číslo oprávnění, 

• datum vyhotovení, 

• evidenční číslo, 

• činnost energetického specialisty, 

• název vlastníka budovy nebo energetického hospodářství, 

• účel zpracování, 

• druh budovy / energetického hospodářství, 

 

 

 
 

 

  

     



 

• adresa budovy nebo energetického hospodářství a 

• 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. 

 

Odpověď: 

 

Jak sám citujete, Příloha č. 9 bod 3. vyhlášky č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech 
uvádí mezi údaji předávanými energetickým specialistou do evidence ministerstva  

o provedených činnostech konkrétní údaje pro jednotlivé činnosti energetického 
specialisty:  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 (dále jen 
„průkaz“), který je předmětem evidence. 

Gestorem vyhlášky č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech, jí předcházející 
zrušené vyhlášky a zároveň i správcem databáze Enex je Ministerstvo průmyslu a 
obchodu (dále jen „MPO“). Jako energetický specialista jste byl v červnu 2016 

Odborem Energetické účinnosti a úspor MPO emailem Spuštění nové databáze 
ENEX hlášenky mimo jiné informován: Tato verze nové databáze nepožaduje 
vyplňování evidenčních listů energetických posudků a energetického auditu. Vámi 
zpracovávané dokumenty se přikládají formou příloh. Výjimku tvoří průkazy, kde je 
potřebné vkládat agregovaná data ze zpracovaného průkazu. 
V hlášence průkazu databáze Enex není nutno vkládat všechny údaje uvedené 
v průkazu, MPO vyžaduje vkládat agregovaná data z průkazu, které dále slouží pro 
statistiky MPO apod. Výrobci výpočetních softwarů na zpracování průkazů ENERGIE, 

Deksoft ENERGETIKA a do nedávné doby Protech energetickým specialistům 
umožňují z výpočetního programu vygenerovat zdrojový soubor dat s koncovkou 

.xml, který automaticky provede agregaci dat do hlášenky. 
Pro upřesnění informací k agregovaným datům v hlášenkách průkazů 

v databázi Enex kontaktuje přímo gestora vyhlášky č. 4/2020 Sb., o 
energetických specialistech, Odbor Energetické účinnosti a úspor MPO. 

SEI při kontrole činnosti energetických specialistů využívá povinně vkládaný elektronický 
soubor nebo soubory vstupních dat otevíratelné ve zpracovatelském programu vztahující 
se k danému průkazu energetické náročnosti budovy.   



 

2/ Jak přibližně často řeší Státní energetická inspekce správním řízením přestupek fyzické 
osoby / právnické osoby, kdy tato osoba jako stavebník neplnila některou z povinností 
podle § 7 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění od roku 2013? 

 

Odpověď: 
 

Od roku 2013 do listopadu 2020 bylo celkem v šesti případech provedeno 

přestupkové řízení u fyzických / právnických osob. 
 

 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Monika Motlová 

ředitelka odboru kontroly 


