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Vážený pane magistře,
Státní energetická inspekce, ústřední inspektorát (dále jen „ústřední inspektorát“)
obdržel dne 22. 07. 2021 Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.106/1999 Sb.“).
V žádosti žádáte o poskytnutí „všech pravomocných rozhodnutí a případných
souvisejících podkladů (protokolů o kontrole a vyplývajících kontrolních zjištění) včetně
souvisejících soudních rozhodnutí týkajících se společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje
s.r.o, konkrétně výroben FVE Čekanice, FVE Chýnov, FVE Bežerovice a FVE
Žabčice“.
Ústřední inspektorát Vám v souvislosti s žádostí na základě zákona č. 106/1999 Sb.
poskytuje vyžádaná anonymizovaná rozhodnutí a protokoly k FVE Čekanice, FVE
Chýnov a FVE Bežerovice. K FVE Žabčice nebyl dohledán žádný záznam o kontrole.
Soudní řízení byla vedena u FVE Bežerovice ve věci porušení zákona č. 526/1990
Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“) pod spisovými
značkami NSS 10 As 62/2018, kdy byla věc vrácena k dalšímu řízení a
, kdy byla věc zamítnuta a spis vrácen. U FVE Čekanice bylo vedeno soudní
řízení ve věci porušení zákona o cenách a to pod spisovou značkou NSS 1 As
127/2018. Tato kasační stížnost byla zamítnuta a spis byl vrácen. Soudní řízení bylo
také vedeno u FVE Chýnov ve věci porušení zákona o cenách a to pod spisovou
značkou NSS 10 As 121/2018. Tato kasační stížnost byla rovněž zamítnuta a spis byl
vrácen. Soudní řízení u FVE Čekanice, FVE Chýnov a FVE Bežerovice ve věci kontroly
na dodržování zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, nebylo zahájeno.
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Přílohy
ČEZ OZ-FVE Čekanice – rozhodnutí
ČEZ OZ-FVE Chýnov – rozhodnutí
ČEZ OZ-FVE Chýnov – rozhodnutí o odvolání
ČEZ OZ-FVE Bežerovice – rozhodnutí
ČEZ OZ-FVE Bežerovice – rozhodnutí o odvolání
ČEZ OZ-FVE Bežerovice - usnesení
ČEZ OZ-FVE Čekanice + Chýnov – rozhodnutí
Protokol Chýnov + Čekanice
Protokol Bežerovice
Protokol Bežerovice II
Protokol Čekanice
Protokol Chýnov
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