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Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  

Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hlavní město Prahu 
a Středočeský kraj (dále jen ÚzI pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj) obdržel dne 
25.05.2020 Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti žádáte ve věci energetického 
posudku zpracovaného na stavbu „vnitřní rozvod plynu pro bytový dům 
čp. , Domažlice“ poskytnutí výsledku kontroly a o sdělení správnosti 
popř. nesprávnosti. 

ÚzI pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj Vám v souvislosti s žádostí na základě zákona 
č. 106/1999 Sb. poskytuje níže uvedené informace: 

 Při kontrole energetického specialisty  bylo zjištěno porušení 
ustanovení § 9a odst. (3) písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
ve znění pozdějších předpisů při zpracování Energetického posudku BYTOVÝ 
DŮM , 344 01 Domažlice. 

 Energetický posudek BYTOVÝ DŮM Kunešova 507, 344 01 Domažlice nelze 

považovat za objektivní, pravdivý a úplný ze zjištěných pochybení. Správné 
hodnoty ve zjištěných pochybeních by nezměnily nic na doporučení kontrolované 
osoby, uvedeném v Evidenčním listu energetického posudku. Je třeba si uvědomit 
princip výchozího stávajícího stavu dodávky tepelné energie. Objekt Společenství 
vlastníků jednotek v Domažlicích,  je po kompletní revitalizaci 
obvodového pláště. Je zásobován tepelnou energií z jedné výměníkové stanice 
společně s dalším subjektem, jehož objekt je nezateplen. Měření tepelné energie 
pro vytápění a ohřev teplé vody je společné a rozúčtování nákladů mezi oba 
subjekty je dle podlahové plochy, což finančně znevýhodňuje zateplený objekt 
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Společenství vlastníků jednotek v Domažlicích, . Využití tepla ze 
SZTE tak není pro objekt Společenství vlastníků jednotek v Domažlicích, 

 ekonomicky přijatelné. 

 

 

S pozdravem                                                                                

 

 

Ing. Pavla Lipenská 

ředitelka územního inspektorátu 
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