Územní inspektorát pro Ústecký kraj
W. Churchilla 1344/2
400 01 Ústí nad Labem

Vaše zpráva zn. / ze dne
Ř 013-20/181
05.10.2020

Naše č.j : / zn.:
SEI-0255/2020-8
SEI-1952/2020/42.101

Vyřizuje:

V Ústí nad Labem dne:
19. října 2020

Poskytnutí informací o ukončené kontrole energetického specialisty při zpracování
energetického posudku evidenční číslo 218531.0 ze dne 15. května 2019, na podkladě vyžádání
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, společností
Vážení,
na základě Vašeho podnětu byla Státní energetickou inspekcí provedena kontrola u energetického
specialisty pana
- oprávnění MPO číslo
při zpracování energetického
posudku evidenční číslo 218531.0 ze dne 15. 05 2019 (dále také: „Posudek“), podle zákona
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen: „Zákon“), jejímž výsledkem byl
protokol o kontrole.
Vámi zaslané dotazy o výsledku šetření ukončené kontroly:
1. Byly zjištěny nedostatky v předmětném energetickém posudku? V případě že ano, jaké?
Vyjádření: Kontrola byla ukončena se závěrem v následujícím znění:
„Energetický specialista
jako fyzická podnikající osoba, oprávnění Ministerstva
průmyslu a obchodu č.
zpracoval energetický posudek evid. č.: 218531.0 v rozporu s § 9a
odst. 3 písm. b) Zákona, tj. Energetický posudek musí být zpracován v souladu s prováděcím
právním předpisem podle odst. 5, tím, že:
 zjištění energetického specialisty oprávněného zpracovat Posudek neobsahují posouzení
technické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie podle § 7 odst. 3 písm. a)
Vyhlášky,
 Posudek obsahuje posouzení ekonomické proveditelnosti, které není provedeno podle
přílohy č. 5 Vyhlášky, čímž není splněn § 7 odstavec 3 písm. b) Vyhlášky.“

IČ: 61387584
DIČ: CZ61387584
www.cr-sei.cz

Tel.: 224 907 340
Datová schránka: hq2aev4
E-mail: posta@cr-sei.cz

Bankovní spojení:
výdajový rozpočtový účet:
příjmový rozpočtový účet:

ČNB Praha 1
34826011
19 - 34826011

2. V případě, že byly zjištěny nedostatky v předmětném energetickém posudku, jaký byl postih pana
energetického auditora
?
Vyjádření: Na základě kontrolního zjištění, jeho výsledku a v souladu se základní zásadou činnosti
správních orgánů, zásadou urychlení, zjednodušení projednávání přestupků a snížení
administrativních úkonů, vydal správní orgán bez předchozího vedení řízení postupem podle
§ 90 zákona č. 250/2016 Sb. a § 150 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb. ve zkráceném řízení
příkaz o uložení pokuty.
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