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oDBoRU ENERGETtcKÉ ÚÓrumosrlA ÚsPoR MtNISTERSTVA PRŮMYSLu A oBcHoDU
A STÁTNí ENERGETICKÉ lruspexce
k zahájení nového způsobu naplňování povinnosti aktualizačního průběžnéhovzdělávání energetických

specialistů podle 5 10a odst. 5 zákona č.3l2o2o Sb., co se týčevýběru a zařazování vzdělávacích akcí do
průběžnéhovzděláván

Dne 25. ledna 2020 vstupuje

V

í energetických

specialistů.

platnost zákon č. 3/zo2o Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 3/zozo Sb.''), který nově upravuje

postup naplnění povínnostíenergetíckých specialistů absolvovat průběžnéaktualízačnívzdělávání podle
9 10a (dále

jen ,,průběžnévzdělávání")

v

období do 3 let ode dne nabytí účinnostitohoto zákona (viz

přechodná ustanovení). Ve výše uvedeném tříletém období musí energetický specialista získat potřebný
počet kredÍtů účastína vzdělávacích akcích průběŽného vzdělávání zařazených do systému průběžného
vzdělávání podle vyhláškv č' a/zoz0 Sb., o energetíckých specialistech (dále jen ,,vyhláška č. 4/2o2o Sb."\.
Výběrem vzdělávacích akcíje v podle $ L0a odst. 5 zákona č.4/zozo Sb. pověřena odborná komise, kterou
jmenuje Státní energetická inspekce.
V $ 6 odst. 3 vyhlášky č.4/zozo Sb. se stanovuje vypsání termínů pro podání žádostío zařazenívzdělávacích
akcí do průběžnéhovzdělávání a jejích uveřejnění v minimálním rozsahu dvakrát za rok. Vzhledem k tomu,

že první běh příjmu žádostí o zařazení vzdělávací akce do systému průběžnéhovzdělávání bude vypsán
nejdříve na začátku února 2020, vzniká prodleva mezi účínnostínového systému průběžnéhovzdělávání
a

uveřejněním resp. zavedením vzdělávacích akcí do systému evÍdence ministerstva o provedených

činnostech energetických specialistů (systém ENEX) tak, aby se jiŽ mohli energetÍčtíspecialisté na vzdělávací
akce příhlašovat a započítávatsi příslušnýpočet kredÍtůz absolvovaných vzdělávacích akcí.
Z výše uvedeného důvodu Mínisterstvo průmyslu a obchodu a Státní energetÍcká ínspekce prohlašují,že do

prvního výběru vzdělávacích akcí pro průběžnévzdělávání budou zařazeny i ty vzdělávací akce, které již
proběhly v období od vstupu zákona č.3/2o2o Sb. v platnost (tedy od 25. ledna 2020), pokud tyto akce splní
krítérÍapro výběr vzdělávacích akcí, která jsou uvedená v 5 6 odst. 7 vyhlášky č.4/zozo Sb. V takovém případě

bude energetickému specíalístovÍpřiznán počet kreditů přídělený vzdělávací akcí, pokud svou účastohlásí
v systému ENEX a tato účastbude potvrzena Státníenergetickou inspekcí na základě seznamu zúčastněných

energetických specialistů na jím deklarované vzdělávací akcí. Potvrzení provede Státní energetícká ínspekce

na základě prezenčnílÍstínyposkytnuté ze strany organizátora zařazené vzdělávací akce s podpisy
zúčastněných energetických specíalistůpodle 5 5 odst. 4 vyhlášky č.4/zozo sb.. Vtěchto konkrétních
případech nemusí být ze strany organizátora naplněna lhůta zaslání seznamu Státní energetické inspekci do
14 dní.
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.
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ředítel odboru energetické účinnostiaúspor
MÍnÍsterstva průmyslu a obchodu
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