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Vážený pane  

ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce byla dne 01. 10. 2020 doručena 

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

Uvedená žádost obsahuje 3 body, 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 bylo provedených kontrol v letech 2010-2020, jejichž výsledkem bylo zjištění, 
že provozovatel čerpal podporu na elektřinu vyrobenou i v části výrobny, jež nebyla 
uvedena do provozu ve smyslu příslušného cenového rozhodnutí ERÚ, neboť na 
takovou část nebyla udělena licence na výrobu elektřinu a nevzniklo na ni tak 
oprávnění k výkonu licencované činnosti vyrábět elektřinu při uplatnění podpory? 

Odpověď: viz tabulka níže 

 

 

 
 

 

  

     



 

 

2/ Poskytnutí anonymizovaných protokolů o kontrole, jejichž závěrem je zjištění, že 
provozovatel čerpal podporu na elektřinu vyrobenou i v části výrobny, jež nebyla 
uvedena do provozu ve smyslu příslušného cenového rozhodnutí ERÚ, neboť na 
takovou část nebyla udělena licence na výrobu elektřinu a nevzniklo na ni tak 
oprávnění k výkonu licencované činnosti vyrábět elektřinu při uplatnění podpory. 

Odpověď:  
II. a) anonymizované protokoly tvoří přílohu tohoto dopisu;  

II. b) žádný takový případ nebyl zjištěn.  
 

3/ Sdělení, zda jsou případy uplatnění podpory na elektřinu vyrobenou v části 
výrobny, která nebyla uvedena do provozu ve smyslu příslušného cenového 
rozhodnutí ERÚ, neboť na takovou část nebyla udělena licence na výrobu elektřinu a 
nevzniklo na ni tak oprávnění k výkonu licencované činnosti vyrábět elektřinu při 
uplatnění podpory, standardně řešeny jako přestupek či jako trestný čin. 

Odpověď: Ze strany SEI vedeno pouze přestupkové/správní řízení. 
 

 

 

 

 

S pozdravem 

Ing. Monika Motlová 

ředitelka odboru kontroly 


