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Č. j.: SEI-3551/2019/10.100-2  
 
 

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 ze dne 25. června 
2019 (dále žádost) žadatele – pana J. V., Praha 8, rozhodla podle § 15 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb. takto: 
 
podle § 15 odst. 1 zákona ve spojení s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se poskytnutí 
informace  

o d m í t á, 

 
a to v celém rozsahu žádosti, tj. zdali byl vyhotoven PENB k průmyslovému objektu 
č.p. 2175, ul. Na Košince, Praha 8 Libeň, zapsanou na LV č. 2002 katastrální území 
Praha, par. č. 13/19 o výměře 2031 m2 kat. území Libeň. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

SEI obdržela dne 25. června 2019 žádost s dotazem na existenci PENB (průkaz 
energetické náročnosti budovy=průkaz) k průmyslovému objektu č.p. 2175, ul. Na 
Košince, Praha 8 Libeň, zapsanou na LV č. 2002 katastrální území Praha, par. č. 13/19 
o výměře 2031 m2 kat. území Libeň. 

Dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále zákon 
č. 406/2000 Sb.) je SEI kompetentní ke kontrole tohoto zákona.  

Energetický specialista je povinen dle ustanovení § 10 odst. 6 písm. c) a d) zákona 
č. 406/2000 Sb. opatřit energetický audit, energetický posudek, průkaz nebo zprávu 
o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie nebo zprávu o kontrole 
klimatizačního systému vlastnoručním podpisem, svým jménem, číslem dokumentu 
vygenerovaným z evidence Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále ministerstvo) 
o provedených činnostech energetického specialisty a číslem oprávnění uděleným 
ministerstvem a datem zpracování; evidenční číslo energetického specialisty nesmí 
být používáno na jiných než na výše uvedených dokumentech, dále je povinen 
průběžně předávat způsobem umožňujícím dálkový přístup do evidence ministerstva 
o provedených činnostech energetických specialistů údaje týkající se energetického 
auditu, energetického posudku, průkazu, zprávy o kontrolách kotlů a příslušných 
rozvodů tepelné energie a zprávy o kontrolách klimatizačních systémů. Tedy dle 
ustanovení § 11 odst. 1 písm. o) zákona č. 406/2000 Sb. ministerstvo vede evidenci 



ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů, touto evidencí je 
databáze známá pod názvem ENEX. 
 

Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., povinný subjekt nemá povinnost poskytnout 
informaci, pakliže se to týká názorů, budoucích rozhodnutí a vytváření nových 
informací. V souvislosti s § 2 odst. 4 je povinný subjekt povinen poskytovat pouze ty 
informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít k dispozici. 
Naopak režim zákona č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet 
či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice či provádět právní 
výklady. 

Z důvodu neexistence požadované informace, tj. o vyhotovení konkrétního PENB SEI 
nemá žádné informace. SEI provádí pouze kontrolu dodržování ustanovení zákona 
č. 406/2000 Sb. (např. kontrolu energetických specialistů a kontrolu zpracování 
PENB). Ministerstvo průmyslu a obchodu vede evidenci o provedených činnostech 
energetických specialistů, tedy i o vyhotovených PENB. 

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 do 15 dnů ode dne jeho doručení k ústřednímu inspektorátu Státní 
energetické inspekce, a to podáním učiněným u územního inspektorátu, který toto 
rozhodnutí vydal. S odkazem na ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb. lze podání 
učinit i prostřednictvím datové schránky Státní energetické inspekce (ID: hq2aev4). 
Podle § 97 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., má včasné a přípustné odvolání vždy 
odkladný účinek. Nebude-li podáno v uvedené zákonné lhůtě, stává se toto rozhodnutí 
pravomocným. 
 
 
Praha 08. 07. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavla Lipenská     
ředitelka územního inspektorátu 
 
 
 
 
 
 


