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Vážený pane , 

ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 13. 8. 2020 doručena 

Vaše žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
(dále „zákon“).  

Uvedená žádost obsahuje 6 bodů, ke kterým požadujete informace. Vaši žádost jsme 
posoudili, připravili a podle § 17 odst. 1 zákona požádali o úhradu za mimořádně 
rozsáhlé vyhledání informací. Jelikož požadovaná částka byla na náš účet uhrazena 
v celé výši, sdělujeme, že požadované informace poskytujeme v následující podobě: 

1/ Kolik řešila S.E.I. případů nadměrné výroby solární energie v období 2010-2020, 

kde byla vyměřená pokuta? 

Odpověď: 297 případů 

 

2/ V jakém objemu peněz a za jaký objem vyrobené elektřiny byli vyměřené pokuty 
za jednotlivé roky od roku 2010 do roku 2020 za takovou nadměrnou výrobu? 

Odpověď: 
Rok Nadvýroba celkem v MWh Výše pokuty celkem v Kč 

2014 344,522 1 885 336 

2015 458,358 2 970 113 

2016 104,796 835 800 

2019 73,403 732 299 

V ostatních letech SEI pokuty za předmětnou problematiku neuložila. 

 

 

 
  

  

     



 

3/ Kolik bylo případů, kde uložená pokuta byla vyšší, než 200 tis. Kč 

Odpověď: 3 případy 

4/ Žádáme o informaci o 5 největších případech nadměrné výroby v období 2010-

2020, kde bylo pravomocné rozhodnutí 
Odpověď:  

- výrobna elektřiny ev. číslo 1 pod názvem  v k. ú. Šumperk  
- provozovna evid. číslo 1 FVE - , 763 31 Brumov 

– Bylnice  

- provozovna FVE , 280 02 Nebovidy  

- provozovna evid. č. 1 FVE ,  
- provozovna evidenční číslo 1 – FVE , Nové Město nad Metují 

 

5/ Existují případy kde nadměrná výroba byla zjištěná u elektrárny, která byla 
postavena po etapách, a kde nadměrná výroba nastala při výstavbě mezi etapami, 
nikoliv potom?  

Odpověď: Takové případy nebyly zjištěny. 

 

6/  Jsou standardně případy nadměrné výroby solární elektřiny řešeny jako správní 
delikt a nikoli podáním trestního oznámení, resp. v trestním řízení? 

Odpověď: Ano, pouze jako „správní delikt“ (přestupek dle zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). 
 

S pozdravem 

Ing. Marcela Juračková 

ředitelka odboru kontroly 


