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VYHLÁŠKA

ze dne 31. srpna 2015,

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

Ministerstvo průmyslu a obchodu 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. a zákona
č. 103/2015 Sb., k provedení § 9b odst. 3, § 10
odst. 9 a § 10a odst. 7:

Čl. I

Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických spe-
cialistech, se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se za slova „Minis-
terstvo průmyslu a obchodu“ vkládají slova „(dále
jen „ministerstvo“)“.

2. Na konci § 1 se doplňuje odstavec 4, který
zní:

„(4) Vyhláška stanoví údaje vedené v Systému
monitoringu spotřeby energie.“.

3. V § 2 odst. 2 se věty třetí a čtvrtá nahrazují
větami „Ústní část se provádí formou rozpravy na
základě tří žadatelem vylosovaných tematických
zkušebních okruhů. Přezkušování probíhá formou
rozpravy na základě podkladů, kterými jsou zprávy
o kontrolách kotlů a rozvodů tepelné energie, zprávy
o kontrolách klimatizačních systémů, energetické
audity, energetické posudky nebo průkazy, které
určí Státní energetická inspekce.“.

4. V § 2 odstavec 3 zní:

„(3) Tematické zkušební okruhy pro ústní část
odborné zkoušky pro jednotlivé činnosti energetic-
kého specialisty podle § 1 odst. 1 jsou uvedeny v pří-
loze č. 2 k této vyhlášce. Ústní část odborné zkoušky
prověřuje fyzikálně technické, ekonomické a ekolo-
gické znalosti energetiky budov a technických systé-
mů související s jednotlivými oblastmi činností ener-
getického specialisty podle § 1 odst. 1 a vyplývající
z právních předpisů upravujících nakládání s ener-
gií.“.

5. V § 2 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Výsledek ústní části odborné zkoušky se
hodnotí stupněm vyhověl nebo nevyhověl, a to tak,
že

a) žadatel vyhověl, v případě, že žadatel prokázal
znalosti nejméně ve dvou vylosovaných tema-
tických okruzích,

b) žadatel nevyhověl, v případě, že žadatel nepro-
kázal znalosti nejméně ve dvou okruzích.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako od-
stavce 5 až 9.

6. V § 2 odstavec 5 zní:

„(5) Písemná část odborné zkoušky prověřuje
znalosti související s jednotlivými činnostmi energe-
tického specialisty podle § 1 odst. 1, a to znalosti
právních předpisů, českých technických norem
a technických dokumentů včetně technických nor-
malizačních informací, jakož i základní fyzikálně
technické, ekonomické a ekologické znalosti. Pí-
semná část odborné zkoušky se skládá z 50 otázek
pro každou z činností energetického specialisty po-
dle § 1 odst. 1.“.

7. V § 2 odst. 6 se slova „procentem správných
odpovědí“ nahrazují slovy „stupněm vyhověl nebo
nevyhověl podle dosažených správných odpovědí
vyjádřených procentuálně“.

8. V § 2 odst. 8 věta druhá se za slovo
„zkoušky“ vkládají slova „a přezkoušení“.

9. V § 2 odstavec 9 zní:

„(9) O termínu a místě konání odborné
zkoušky nebo přezkoušení vyrozumí Státní energe-
tická inspekce písemně žadatele nebo energetického
specialistu nejméně 15 dnů před konáním odborné
zkoušky nebo přezkoušení.“.

10. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Písemný odborný test se skládá maximálně
z 50 otázek pro každou z činností energetického
specialisty podle § 1 odst. 1.“.

11. V § 3 odst. 4 se slova „procentem správ-
ných odpovědí“ nahrazují slovy „stupněm vyhověl
nebo nevyhověl podle dosažených správných odpo-
vědí vyjádřených procentuálně“.

12. V § 4 odst. 1 se slova „předseda a 3 místo-
předsedové“ nahrazují slovy „jmenován předsedou
a nejméně 2 jsou jmenováni místopředsedy“.

13. V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) Členové zkušební komise včetně předsedy
a místopředsedů jsou jmenováni a odvoláni ústřed-
ním ředitelem Státní energetické inspekce.“.
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14. V § 4 se za odstavec 3 vkládají nové od-
stavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Ústřední ředitel Státní energetické inspekce
jmenuje a odvolává tajemníka zkušební komise ze
státních zaměstnanců zařazených k výkonu státní
služby ve Státní energetické inspekci. Tajemník za-
bezpečuje organizační a administrativní práce souvi-
sející s jednáním zkušební komise a účastní se jejího
jednání.

(5) Tajemník svolává zkušební komisi nejméně
jednou za 2 měsíce nebo na výzvu ministerstva.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako od-
stavce 6 až 9.

15. V § 4 odstavec 6 zní:

„(6) Zkušební komise je usnášeníschopná za
přítomnosti alespoň 7 členů, z nichž jeden je před-
seda nebo místopředseda, a za předpokladu, že nad-
poloviční většinu členů zkušební komise tvoří zá-
stupci ministerstva a odborníci z vysokých škol.
O výsledcích odborné zkoušky a přezkoušení se
zkušební komise usnáší většinou hlasů přítomných
členů.“.

16. V § 4 odst. 7 se za slovo „zkoušky“ vkládají
slova „nebo přezkoušení“.

17. V § 4 odst. 9 se věta třetí nahrazuje větou
„Zápis vyhotovuje tajemník a podepisuje jej před-
seda nebo místopředseda.“.

18. § 6 včetně nadpisu zní:

„§ 6

Rozsah údajů předávaných do evidence
ministerstva o prováděných činnostech

energetických specialistů
Údaje předávané energetickým specialistou do

evidence ministerstva jsou uvedeny v příloze č. 6
k této vyhlášce.“.

19. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 6a

Údaje vedené v Systému monitoringu
spotřeby energie

Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby
energie jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.“.

20. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.
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21. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.
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22. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.
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23. Příloha č. 6 zní:
„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.
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24. Za přílohu č. 6 se doplňuje příloha č. 7,
která včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 3. září 2015

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra na základě § 58 odst. 4 a § 58 odst. 1 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 15/2015
Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů
a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), vyhlašuje na den 16. ledna 2016
nové volby do zastupitelstev obcí:

obec okres kraj

Polná na Šumavě Český Krumlov Jihočeský

Bražec Karlovy Vary Karlovarský

Doupovské Hradiště Karlovy Vary Karlovarský

Město Libavá Olomouc Olomoucký

Kozlov Olomouc Olomoucký

Luboměř pod Strážnou Přerov Olomoucký

Ministr:

Chovanec v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2015 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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