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ROZHODNUTÍ  
 
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hlavní město Prahu a Středočeský 
kraj (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 dne 28.01.2019 
žadatelem – JUFA s.r.o., Karlovarská 451/70, 323 00 Plzeň, IČ: 263 30 211 (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 

 

o d m í t á, 

a to v celém rozsahu žádosti, tj. nahlédnutí do spisu za účelem získání informací o kontrole 
anebo správním řízení společnosti Forza Sole, IČO: 29029520. 

 

ODŮVODNĚNÍ 
  

SEI obdržela dne 28.01.2019 žádost o nahlédnu do spisu, kdy 25. 1. 2019 bylo telefonicky 
upřesněna žádost o informace o kontrole nebo správního řízení týkající se společnosti 
FORZA SOLE s.r.o., IČ: 290 29 520 a fotovoltaické elektrárny stojící na parc. č. 183; 223; 
227; 228; 744/1; 5; 6; 7; 1580/3; 1753; 1754; 1755; 1757; 1758; 1761; 1781; 1782; 1783; 
1784 v katastrálním území Petkovy. 

Z důvodu neexistence požadované informace, tj. neexistence spisu, SEI tuto žádost 
o nahlédnutí spisu odmítá. 

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. 
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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 ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce, a to podáním učiněným u zdejšího 
územního inspektorátu, do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  
 
 
 
V Praze dne 05.02.2019 

 
 
 
 
 
 
Ing. Pavla Lipenská 

ředitelka územního inspektorátu 
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