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Vážený pane  

územnímu inspektorátu Státní energetické inspekce pro Liberecký a Ústecký kraj 
(dále jen „územní inspektorát“) byla dne 15. 9. 2022 doručena Vaše žádost ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č.106/1999 Sb.“):  

 

1. Označení rozhodnutí (s uvedením data jeho vydání, čísla jednacího a spisové 
značky), která shora uvedený územní inspektorát vydal v letech 2019, 2020, 2021 

a 2022 (v roce 2022 do dne doručení této žádosti) v přestupkových řízeních a jimiž byly 
uloženy pokuty za přestupky podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., 
kterých se příslušní účastníci dopustili tím, že nedodrželi věcnou podmínku 
stanovenou cenovým orgánem podle § 5 odst. 5 zákona č. 526/1990 Sb., přičemž 
nedošlo ke vzniku nepřiměřeného majetkového prospěchu. 

2. U každého z rozhodnutí podle bodu 1 žádáme o uvedení výše uložené pokuty. 

3. Označení rozhodnutí (s uvedením data jeho vydání, čísla jednacího a spisové 
značky), která shora uvedený územní inspektorát vydal v letech 2019, 2020, 2021 

a 2022 (v roce 2022 do dne doručení této žádosti) v přestupkových řízeních a jimiž byly 
uloženy pokuty za přestupky podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., 
kterých se příslušní účastníci dopustili tím, že nedodrželi věcnou podmínku 
stanovenou cenovým orgánem podle § 5 odst. 5 zákona č. 526/1990 Sb., přičemž 
došlo ke vzniku nepřiměřeného majetkového prospěchu, který byl nižší než 1.000,- Kč. 

4. U každého z rozhodnutí podle bodu 3 žádáme o uvedení výše nepřiměřeného 
majetkového prospěchu a výše uložené pokuty. 
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Územní inspektorát k Vaší žádosti sděluje, že na základě prověření cca 35ti dotčených 
spisů: 

Ad 1) Nebylo vydáno žádné rozhodnutí, tj. nebylo vedeno žádné přestupkové řízení. 

Ad 2) Nebylo vydáno žádné rozhodnutí, tj. nebyla uložena žádná pokuta. 

Ad 3) Nebylo vydáno žádné rozhodnutí, tj. nebylo vedeno žádné přestupkové řízení. 

Ad 4) Nebylo vydáno žádné rozhodnutí, tj. nebyla uložena žádná pokuta. 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Petra Jägerová 

ředitelka územního inspektorátu 

 

 


