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ROZHODNUTÍ   
 

 

Státní energetická inspekce (dále „SEI“), jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona  
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon 
č. 106/1999 Sb.“), ve věci žádosti o poskytnutí informace doručené žadatelem –

(dále „žadatel“), rozhodla podle  

§ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. takto: 

 

podle § 15 odst. 1 zákona ve spojení s § 8a zákona č. 106/1999 Sb. se poskytnutí informace  

z  č á s t i   o d m í t á, 

a to v rozsahu informací vztahujících se k osobním údajům osob nemajících vliv na rozhodnutí 
jako celku (jméno, příjmení, adresa) a osob třetích stran (jméno, příjmení, adresa, čísla smluv, 
evidenční čísla). 

 

ODŮVODNĚNÍ 

SEI obdržela žádost o poskytnutí informace, a to zasláním všech konkrétních pravomocných 
rozhodnutí v případech nadvýroby i dalších případech, kdy bylo SEI zjištěno porušení zákona.  

 

Jako povinný subjekt SEI rozhodnutím podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., z části odmítl 
žadatelovu žádost, a to v souvislosti s § 8a zákona č. 106/1999 Sb. („Informace týkající se osobnosti, 
projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen 
v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.“) a anonymizoval údaje osobní povahy 
kontrolních pracovníků a osob třetích stran. 

 

 

 



Z § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti 
nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí 
části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je 
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

POUČENÍ 

Žadatel může podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. a § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, podat proti tomuto rozhodnutí odvolání k Ministerstvu 

průmyslu a obchodu, a to podáním učiněným u SEI, do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí. Podle § 85 zákona č. 500/2004 Sb. má odvolání odkladný účinek  
 

 

V Praze dne 21. 05. 2021 

 

 

 

(otisk úředního razítka) 
 

 

Ing. Pavel Gebauer 

ústřední ředitel 


