ÚZEMNÍ INSPEKTORÁT
PRO LIBERECKÝ KRAJ
nám. Dr. E. Beneše 26,
460 01 Liberec 1

Vaše zpráva zn. / ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje:

/23. 3. 2020

SEI-2392/2020/51.100

V Liberci dne:
4. 5. 2020

čj. SEI-0192/2020-3

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
Vážený pane magistře

,

územní inspektorát pro Liberecký kraj, Státní energetické inspekce (dále jen ÚzI SEI)
obdržel dne 23. 3. 2020 Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí kopií všech protokolů
o výsledcích kontrol vystavených ÚzI SEI na základě ust. § 12 zákona č. 255/2012 Sb.,
kontrolního řádu, kterými byly ukončeny kontroly fotovoltaických elektráren se závěrem,
že vykazovaný objem vyrobené elektřiny překračuje teoreticky dosažitelné hodnoty
s ohledem na licencovaný výkon fotovoltaické elektrárny uvedený v licenci nebo
v systému OTE, a které byly vydány v letech 2016 - 2020. Dále žádáte o zaslání
informace o celkovém počtu takových kontrol, tedy i těch, které byly ukončeny bez zjištění
nadvýroby.

ÚzI SEI k Vaší žádosti sděluje, že:
a) poskytuje 6 kopií protokolů tj. 67 str. v anonymizované podobě (k čemuž jste
ve své žádosti poskytl souhlas), ve kterých bylo v závěru konstatováno, že
vykazovaný objem vyrobené elektřiny překračuje teoreticky dosažitelné hodnoty
s ohledem na licencovaný výkon fotovoltaické elektrárny uvedený v licenci nebo
v systému OTE, a které byly vydány v letech 2016 – 2020.
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b) celkový počet kontrol nadvýroby, včetně těch bez zjištěného porušení je 16.
S pozdravem

Ing. Petra Jägerová
ředitelka územního inspektorátu
Příloha: kopie protokolů 2016-2020
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