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ROZHODNUTÍ 
 
 
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský 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 podané dne 30.10.2018 žadatelem – OZE SERVIS 
s.r.o., Táborská 602, 332 03 Šťáhlavy, IČ: 252 29 940 (dále žadatel), rozhodla podle 
§ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. takto: 
 
podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. s odkazem na § 8a a § 11 odst. 3 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 kontrolované osoby 
(adresa trvalého bydliště, datum narození, telefon, email), k osobním údajům 
kontrolních pracovníků (jméno, příjmení, podpis) a dále pak v rozsahu informací 
týkajících se požadavku dodání dalších souvisejících dokumentů, které kontrolou 
prošly. 
 
 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 

SEI obdržela dne 30.10.2018 žádost o poskytnutí informace ve věci „sdělení výsledku 
šetření zpracovaného energetického posudku na výměnu zdroje v ZŠ Šťáhlavy, 
Komenského 126, včetně dodání kopií protokolů o výsledku provedené kontroly spolu 
s dalšími souvisejícími dokumenty, které kontrolou prošly“. 
 
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 kontrolované osoby a údaje 
osobní povahy kontrolních pracovníků. Dále pak bylo v odkazem na § 11 odst. 3 
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zákona č. 106/1999 Sb. („Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při 
plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné 
na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost 
mlčenlivosti nebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se 
neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů 
vznikly jeho činností.“) rozhodnuto o odmítnutí dodání dalších souvisejících 
dokumentů, které kontrolou prošly. 
 
Zákon č. 106/1999 Sb. v § 15 odst. 1 uvádí, že „Pokud povinný subjekt žádosti, byť 
jen z části, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), 
s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.“ Proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je 
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a následném odůvodnění. 
 

 
 
 

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 inspektorátu do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí. Podání lze učinit i prostřednictvím datové schránky Státní energetické 
inspekce (ID: hq2aev4).  
 
 
Plzeň 09.11.2018        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jitka Krausová     
ředitelka územního inspektorátu 
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