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1. Úvod
Název zpracovatele: ČR – Státní energetická inspekce
Adresa sídla: Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2
Identifikační číslo: 61387584
Poštovní adresa: ČR- Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2
Telefonní a faxové spojení: 224 907 340, fax 224 907 370
Adresa elektronické pošty: posta@sei.gov.cz
Internetové stránky: www.cr-sei.cz
Úřední hodiny: pondělí – pátek každý den od 8,30 do 14,30
Státní energetická inspekce (dále SEI) je správní úřad, který je podřízen Ministerstvu
průmyslu a obchodu ČR (dále MPO), zřízený zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon). Jeho působnost je
dána energetickým zákonem a poskytuje bezúplatně i odbornou pomoc a konzultace zejména
orgánům státní správy a samosprávy.
SEI kontroluje dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů. Je účastníkem územního řízení a dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů
chráněných zvláštními právními předpisy, což jsou § 94 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 13 zákona č. 406/2000 Sb.
Dále SEI kontroluje dodržování zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů.
SEI ukládá pokuty na základě vlastního zjištění a při výkonu kontroly se řídí zákonem
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
SEI je správcem pokut, který tuto činnost provádí dle zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen Daňový řád).
Organizační uspořádání SEI představuje od 1.1.2012 deset územních inspektorátů se sídlem
v příslušných krajských městech a ústřední inspektorát v Praze. V čele ústředního
inspektorátu je ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu.
Územní inspektorát řídí ředitel územního inspektorátu, kterého jmenuje a odvolává ústřední
ředitel SEI.
Vlastní výkon činnosti SEI je prováděn podle pracovních instrukcí a směrnic, které vydává
ústřední ředitel, zástupce ústředního ředitele a jednotliví ředitelé odborů ústředního
inspektorátu v rámci své působnosti, dané Organizačním řádem.
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2. Odborně technická činnost
2.1 Zaměření kontrolní činnosti
Působnost a oprávnění Státní energetické inspekce je dáno ustanovením § 93 a 94
energetického zákona a její činnost v rámci kontroly se řídí zákonem o státní kontrole
a správní řízení se vede ve smyslu správního řádu.
V rámci kontrolní činnosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie Státní energetická
inspekce prováděla v roce 2012 dozor nad plněním povinností vyplývajících ze zákona č.
180/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to u výrobců – provozovatelů obnovitelných
zdrojů energie v kategorii:
•
•
•
•
•
•

malých vodních elektráren,
zdrojů využívajících biomasu a bioplyn,
skládkového plynu, kalového plynu a důlního plynu z uzavřených dolů,
větrných elektráren,
výroben využívajících sluneční záření
výroben využívající geotermální energii.

Dosavadní právní úprava v oblasti obnovitelných zdrojů energie vychází ze směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou a do zaměření
kontrolní činnosti SEI spadala zejména:
• kontrola povinností spojených s provozem výroben z obnovitelných zdrojů,
• kontrola povinností povinně vykupujících elektrickou energii,
• kontrola výrobců z hlediska plnění podmínek podpory, výkupu a evidence výroby
elektřiny z podporovaných zdrojů a měření vyrobené elektřiny,
• kontrola výrobců z hlediska poskytování informací o připojení a údajů o vyrobené
elektřině provozovatelům distribučních soustav,
• činnost prováděná z vlastní iniciativy nebo podnětu MPO a ERÚ, především v oblasti
provozu OZE, a to:
o ověřování skutečného využití instalovaného výkonu zařízení,
o dodržování předpisů související s využitím energie, na kterou je poskytována
podpora
o kontroly měřidel výrobců
o kontroly dodržování výše podpory na elektrickou energii při spalování
biomasy,
o kontroly dodržování výše příspěvku při kombinované výrobě elektřiny a tepla a
při výrobě elektřiny z druhotných zdrojů,
o kontroly dodržování výše podpory na elektrickou energii při využívání
energetického potenciálu OZE, ,
o kontroly výroby elektřiny z OZE podle novely zákona č. 180/2005 Sb. se
zaměřením na vyhodnocování požadovaných kritérií u nových zařízení, které
budou uvedené v novele zákona č. 180/2005 Sb. a v nové prováděcí vyhlášce
k tomuto zákonu.
o kontroly vyhodnocování podílů elektrické energie z teplárenských procesů u
spoluspalování a paralelního spalování příslušející jednotlivým druhů paliv
(vyhl. č.475/2005 Sb., č. 502/2005 Sb. a č. 482/2005 Sb.).
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V oblasti ochrany spotřebitele podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, byla
kontrolní činnost Státní energetická inspekce zaměřena na:
• dohled nad plněním zásad, na základě nichž jsou pro vybrané výrobky
spotřebovávající elektrickou energii, kupující – spotřebitelé informováni o jejich
technických parametrech ovlivňujících spotřebu elektřiny, účinnost provozu atd.
Předmětem kontrol v této oblasti bylo vybavení elektrických spotřebičů pro domácnosti a
kanceláře na trhu energetickými štítky a ověřování deklarovaných parametrů těchto
spotřebičů ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19.
května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků
spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku.
Na úseku štítkování je dodavatel (výrobce, jeho zplnomocněný zástupce, resp. dovozce
výrobku ze třetích zemí) podle zák. č. 299/2011 Sb., kterým je novelizován zák. č 406/2000
Sb., povinen podle § 8 odst.(2) písm. g) uvést na štítcích a informačních listech správné
informace. SEI je pak podle § 94 EZ oprávněna kontrolovat shodu energetického spotřebiče
s direktivami EU vztahujícími se ke konkrétnímu výrobku, a to buď podle svého uvážení
nebo na základě podnětu. Předmětem ověřování byl jak vybraný parametr, tak i ostatní údaje
uváděné ve zmíněných dokumentech. Nejednalo se tudíž o plošnou kontrolu všech druhů
spotřebičů, na něž se štítkování vztahuje. Pravdivost těchto údajů garantuje dodavatel při
prvním uvedení výrobku na trh v zemích EU a jsou součástí technické dokumentace spolu
s protokoly o příslušných zkouškách provedených akreditovanými zkušebnami podle
harmonizovaných norem. Závěry těchto zkoušek jsou jednotlivými zeměmi EU vč. ČR
v plném rozsahu přejímány.
Zaměřením kontrolní činnosti v této oblasti Státní energetické inspekce byla též:
• kontrola plnění požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou elektřiny ve
smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009
o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se
spotřebou energie.
Požadavky spojené s vybavením spotřebičů energetickými štítky, požadavky na ekodesign
výrobků spojených se spotřebou elektřiny, upravené jednotlivými direktivami EU a
vztažnými ke konkrétnímu spotřebiči, jsou implementovány do české legislativy. Státní
energetická inspekce, jako příslušný kontrolní orgán v rozšířené kompetenci, vykonává nově
kontrolu plnění povinností u výrobců, zplnomocněných zástupců, dovozců, dodavatelů,
obchodníků a určených výrobků spojených se spotřebou energie, a to v celém rozsahu jejich
životnosti počínaje uvedením na trh, a to na základě přímo aplikovatelných předpisů
(Nařízení EU) vztahujících se ke konkrétním spotřebičům spojených se spotřebou energie,
přičemž počet těchto nařízení bude i nadále narůstat.
V oblasti požadavků na ekodesign výrobků je výrobce podle zák. č. 406/2000 Sb., ustanovení
§ 8a odst. (2) písm. a) povinen uvádět na trh nebo do provozu pouze výrobky, které splňují
příslušné požadavky, po posouzení shody, po označení CE a po vydání prohlášení o shodě.
Výrobce je tedy tou osobou, která na základě zkoušek provedených akreditovanými
zkušebnami, garantuje příslušné parametry výrobku. SEI je pak následně, jako ve výše
uvedeném štítkování, oprávněna provádět u vybraných výrobků ověřování, např. na základě
podnětů.
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Dalším okruhem kontrolní činnosti Státní energetické inspekce ve smyslu zákona č.
406/2000 Sb., o hospodaření energií byla oblast úspor energie, zaměřena na:
• kontroly energetických auditů zpracovaných podle vyhlášky č. 213/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů,
• vydávání stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci
podle vyhlášky č. 195/2007 Sb., zejména k problematice výstavby zdrojů rozvodů
energie i v závislosti na tzv. cestnost zásobování,
• vydávání závazných stanovisek při územním a stavebním řízení pro stavební úřady
v oblasti hospodaření energií v rámci zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,
• kontroly dodržování vnitřních teplot ve vytápěných místnostech podle vyhlášky
č. 194/2007 Sb. zaměřené na přetápění nebo nedotápění v objektech s ústředním
vytápěním, kde došlo k přerušení nebo zastavení dodávky tepla,
• kontroly dodržování účinnosti energetických zařízení v rámci zákona č. 406/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (jedná se o kontroly u provozovaných energetických
zařízení, zda jsou dodržovány principy účinnosti užití energie, a zda tato zařízení
vyhovují hospodárnému provozu zařízení),
• kontroly dodržování zákona č. 455/1991 Sb. u držitelů koncesí na výrobu a rozvod
tepelné energie, jež budou zaměřeny na koncesované výrobce, zda dodržují
požadavky vyplývající ze živnostenského zákona a z dalších souvisejících předpisů.
Pro potřebu živnostenských úřadů a ERÚ se budou provádět kontroly, zda výrobci
tepelné energie v tomtéž objektu podnikají na základě správného oprávnění, jelikož
podle § 3 odst. 3 energetického zákona objektové kotelny nespadají pod tento zákon,
• kontroly vnějších a vnitřních rozvodů u provozovaných energetických zařízení
určených na distribuci tepla chladu z hlediska účinnosti užití energie, včetně jejich
povinného vybavení z hlediska regulace a měření, (podle zákona č. 406/2000 Sb. § 6
odst. 9, vyhl. č. 193/2007 Sb. a vyhl. č. 194/2007 Sb.), především zda jsou
dodržovány principy účinnosti užití energie a zda tato zařízení vyhovují
hospodárnému provozu zařízení,
• kontroly požadavků u budov z hlediska energetické náročnosti (PENB/průkazu) podle
zákona č. 406/2000 Sb. u § 6a odst. 1, splnění porovnávacích ukazatelů, § 6a odst. 2,
nepředloží PENB, § 6a odst. 8, zda-li nespadá stavebník nebo vlastník do skupiny
vyjmenované v odst. 8, zda-li nedoložil požadavky dané § 6a odst. 3, 4 a 5,
• kontrola, zda budova splňuje měrné ukazatele spotřeby tepla, chlazení a pro přípravu
TV, podle zákona č. 406/2000 Sb. § 6a odst. 9 a vyhl. č. 194/2007 Sb.,
• kontrola vybavení budov regulačními přístroji podle § 6a odst. 10 zákona č. 406/2000
Sb.,
• kontrola u vlastníků nemovitostí, zda se řídí pravidly vytápění a chlazení a u dodávky
TV § 6a odst. 11podle zákona č. 406/2000 Sb.,
• kontrola, zda nové nebo rekonstruované zdroje tepla nebo elektřiny nad 5MWt a
10MWe byly zrealizované v souladu s platnou legislativou, vyhl. č. 349/2010 Sb. a
344/2009 Sb., a to i v případě, kdy se SEI vyjadřovala k projektu podle vyhl. č.
195/2007 Sb.
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Kontrolní činnost byla prováděna podle směrnice č. 1/06 a kontrolní postupy pro jednotlivé
základní okruhy činnosti byly řešeny pracovními instrukcemi (PI). Kontrolní postupy pro
ostatní specializované kontroly byly řešeny vydáním samostatných PI. Zahájení kontrol bylo
prováděno i na základě interních sdělení ÚI. Přehled činnosti dle jednotlivých inspektorátů je
uveden v příloze č. 1.
2.2. Odbor kontroly a ochrany spotřebitele
Úsek kontroly a ochrany spotřebitele se svými 604 provedenými a ukončenými kontrolami
podílel na celkové kontrolní činnosti SEI v hodnoceném období uplynulého roku 57 %.
Porovnáváním těchto údajů s předchozím rokem 2011, při němž je vykazován nárůst téměř o
20 %, není ale zcela srovnatelné, neboť v roce 2012 se počala v plném rozsahu promítat do
kontrolní činnosti nová věcná působnost inspekce opírající se již výhradně o dozorovou
činnost zaměřenou na dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákona
č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nicméně lze porovnávat
porušení zákona, vydaná rozhodnutí či započatá správní řízení, tedy faktickou účinnost
kontrolní činnosti ve vztahu ke kontrolovaným zákonům. Z tohoto pohledu lze konstatovat
nárůst porušení zákonů o více jak 10 % a tudíž i úspěšnost prokázání kontrolní činnosti.
Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií
V průběhu sledovaného roku bylo provedeno celkem 341 kontrol zaměřených na dodržování
náležitostí označování elektrických spotřebičů uváděných na trh energetickými štítky podle §
8 zákona a dále další 3 kontroly, jejichž předmětem bylo dodržování požadavků na ekodesign
spotřebičů umístěných na tuzemském trhu. Bližší podrobnosti a seznamy spotřebičů, na které
se vztahuje štítkování a ekodesign se řídí vyhláškou č. 337/2011 Sb., o energetickém
štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie. Z výsledků kontrol na
štítkování vyplynulo, že cca u 36 % kontrolovaných subjektů bylo shledáno porušení
spočívající v nesprávném umístění štítku, správnosti na něm uváděných údajů, použité
jazykové mutace, či použití příslušného štítku pro daný výrobek obecně. Náležitosti štítků
byly kontrolovány např. u ledniček, mrazniček a jejich kombinací, praček, myček nádobí,
televizorů, ale i u zdrojů světla. Závady byly zjištěny zejména u drobných samostatných
prodejců a dokumentují především neinformovanost o náležitostech spojených se štítkováním
spotřebičů. Výrazně menší počet porušení byl zjištěn u specializovaných a větších
obchodníků. Energetické štítky jsou nástrojem srovnávání energetické náročnosti provozu
jednotlivých modelů spotřebičů stejné kategorie a spotřebitelům umožňují orientovat se
v jejich energetické náročnosti a být předem informování o jejich budoucí provozní
energetické náročnosti.
Kontroly dodržování požadavků na ekodesign byly provedeny u konkrétních dodavatelů
nesměrových světelných zdrojů určených pro domácnosti, kde jsou tyto upraveny Nařízením
Komise (ES) č. 244/2009. Jednalo se o případy, kdy konkrétní typy světelných zdrojů byly
označovány jako zdroje pro zvláštní účely použití, na něž se požadavky na ekodesign podle
tohoto nařízení nevztahují. V této oblasti byl zaznamenán značný podíl nesprávného či
klamavého vyznačení ekvivaletního výkonu světelného zdroje určeného pro použití v
domácnosti ve vztahu k úsporným zdrojům světla.
Kontrolní činnost podle zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
V roce 2012 byly již nastaveny právními předpisy a cenovým rozhodnutím ERÚ standardní
srovnatelné podmínky podpory pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie. Byl
výrazně omezen v podstatě spekulativní nekontrolovatelný rozvoj výroby elektřiny ze
slunečního záření a v rámci pravidel provozu byly provozovateli distribučních soustav řešeny
zejména případy skutečného připojení výrobny k příslušné soustavě a osazení měření
7
Zpráva o čerpání prostředků státního rozpočtu za rok 2012

ČR – Státní energetická inspekce

___________________________________________________________________________
s přihlédnutím k Pravidlům provozu distribučních soustav. Na toto skutečnost reagovala pak
inspekce zaměřením kontrolní činnosti na jinou problematiku v oblasti provozu obnovitelných
zdrojů, a to zejména na věcně správnou výši vyrobené elektřiny, která je předmětem podpory
u výroben spalujících bioplyn a ověření vykazovaného množství vyrobené elektřiny, na níž je
uplatňována podpora u výroben využívajících sluneční záření ( FVE ), kde je identifikováno
vysoké roční využití instalovaného výkonu, které neodpovídá statistickým hodnotám
slunečního záření v dané oblasti.
Kontroly technologické vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektrické energie u výroben
OZE spalujících bioplyn
Předmětem podpory je podle zák. č. 180/2005 Sb., elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů,
kterou je v případě podpory formou zeleného bonusu svorková výroba elektřiny snížená o
technologickou vlastní spotřebu elektřiny. Technologická vlastní spotřeba je pak vymezena
ustanovením § 2 vyhl. č. 475/2005 Sb., resp. § 2 vyhl. č. 364/2007 Sb. Ve spolupráci
s Energetickým regulačním úřadem byl zpracován soubor cca 225 výroben využívajících pro
výrobu elektřiny výhradně bioplyn a dále kalový plyn či skládkový plyn, u nichž je postupně
prováděna kontrola, jejímž cílem bylo ověřit skutečně vyrobenou elektřinu z OZE. To
znamená vymezení technologické vlastní spotřeby elektřiny, skutečnou výši instalovaného
výkonu, měření vyrobené elektřiny a dále také charakterizovat technologické zařízení
hlavního výrobního procesu i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí a
způsob jeho napájení.
Za první pololetí hodnoceného roku bylo provedeno celkem 72 kontrol u výroben
uplatňujících zelený bonus a 15 kontrol u výroben s přímým výkupem, o nichž byla úřadu
podána průběžná informace. Ve druhém pololetí byly kontroly realizovány u dalších 35
výroben a následně provedeno celkové zhodnocení. Obecně lze konstatovat, že existují
značné nejasnosti ve vyplňování údajů spojených s uplatněním podpory, uváděných ve
výkazu, který je přílohou č. 6 vyhl. č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění
pozdějších předpisů. Největší problémy vyplynuly v objektivním kvalifikování výrobního
zařízení, jehož spotřeba je technologickou vlastní spotřebou ve smyslu vyhlášky č. 475/2005
Sb., u čističek odpadních vod (ČOV), kde existuje technologie čištění odpadních vod jako
samostatně pracující provoz, jenž je předmětem hlavní činnosti a vedle toho zařízení pro
výrobu elektřiny závislé na produkci kalového plynu. Z hlediska vymezení pojmu
technologické vlastní spotřeby elektřiny, na kterou se nevztahuje podpora, se jeví jako
žádoucí stanovit zásady samostatně pro kalový plyn, případně pro skládkový plyn a odlišit tak
problematiku od výroben spalujících čistý bioplyn, u nichž výrobní zařízení na výrobu
bioplynu a zařízení na výrobu elektřiny jsou provozována společně.
Kontroly vybraných technických údajů a údajů o vyrobené elektřině u výroben
využívajících sluneční záření, uplatňujících výkupní ceny a zelené bonusy
Společnost E:ON Distribuce, a.s. předala inspekci v červnu 2012 podnět k provedení kontrol
u vybraných výrobců provozujících výrobny FVE, kterým společnost proplácí podpory podle
zákona č. 180/2005 Sb., formou zelených bonusů v cenách stanovených platným cenovým
rozhodnutím ERÚ. Byl předán soubor 64 provozovatelů FVE, u nichž po vyhodnocení údajů
na základě nichž jsou společností propláceny podpory. Bylo evidováno velmi vysoké roční
využití instalovaného výkonu, překračující obvykle dosahované hodnoty 1 200 hodin za rok.
Z výsledků kontrol vyplynulo, že u 24 výrobců elektřiny z FVE identifikované vyšší roční
využití bylo ovlivněno vyšším skutečně instalovaným výkonem solárních panelů, než jsou
hodnoty uvedené v licenci, či evidované v systému společnosti. Podle získaných odborných
informací lze sice dosáhnout technickými opatřeními zvýšení instalovaného výkonu v rozsahu
cca do 10 %, nikoliv však hodnot několika desítek resp. či více jak 50 %. Bylo tudíž
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dovozeno, že u zbývajících 40 provozovatelů FVE vysoké roční využití se odvíjí od vysokého
objemu vykázané vyrobené elektřiny změřené měřidlem instalovaným výrobce, jehož
vykázané hodnoty jsou podkladem pro proplacení podpory. V převážné většině případů bylo
měření elektřiny na svorkách tj. za střídači, zajišťováno elektroměry typu DVH 3113. Toto
jedno, inspekcí zakoupené měřidlo bylo necháno k posouzení autorizovanému
metrologickému středisku co do technických vlastností měřidla. Dále bylo předáno
specializované laboratoři diagnostiky fotovoltaických systémů ČVUT Elektrotechnické
fakulty v Praze. Z výsledků vyplynulo, že měřidlo sice registruje vyšší měřené hodnoty při
vyšším napětí a z titulu vlivu vyšších harmonických, které však mají nepodstatný vliv. Závěry
ověřování ale prokázaly, že v případě použití třífázového elektroměru pro měření ve dvou
fázích, přičemž výstupní svorka jedné z těchto fází je propojena z přívodní svorkou
neobsazené fáze, měřidlo vykázalo o cca 50 % větší množství elektrické energie. Ochrana
měřicích zařízení proti neoprávněné manipulaci legislativně upravena zákonem č. 458/2000
Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 82/2011 Sb., o měření
elektřiny, ale vztahuje se pouze na měřidla instalovaná provozovateli soustav. Měřidla
sloužící k měření svorkové výroby elektřiny, jež je předmětem podpory, jsou osazena pouze
cejchovními plombami. Provozní plomby, které specielně zabraňují manipulaci s
připojovacími prvky a tím i ovlivňování měření, nemusí výrobci instalovat. V této věci podala
SEI nadřízenému orgánu informaci s možným návrhem na další řešení prostřednictvím úprav
právních předpisů.
Vyřizování došlých podání na útvaru kontroly a ochrany spotřebitele
V období od ledna do prosince roku 2012, však nadále byla na SEI evidována podání
spadající do režimu energetického zákona tj. zákona č. 458/2000 Sb., neboť ne všichni
spotřebitelé energií změnu ve výše uvedeném zákonu zaznamenali. A tak bylo běžnou praxí,
že stále docházely na inspekci dotazy či upozornění o neoprávněných odběrech a zejména
dotazy na spory mezi dodavateli a zákazníky, jenž spadají do kompetence Energetického
regulačního úřadu (ERU). Všechna tato písemná podání byla spolu s příslušnými dokumenty
v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), postoupena pro věcnou nepříslušnost tomuto
úřadu. Celkem bylo řešeno 403 podání z čehož bylo předáno 293 podání na ERU. Téměř 90
% z předaných podání bylo zaměřeno na postup a praktiky při změnách dodavatele elektřiny.
Evidování a nepostoupení podání, jakož i jejich postoupení byla podatelům oznamována a
podatelé o způsobech vybavení jejich podání písemně vyrozuměni. Bez postoupení bylo
řešeno a vyrozuměno 101 tazatelů. V 9 případech, kde se jednalo zejména o přestupky
v souvislosti s neoprávněnými odběry, byly tyto vráceny k řešení kompetentním městským
úřadům v rámci přestupkového zákona.
2.3. Odbor kontroly a úspor energie
Útvary kontroly a úspor energie v roce 2012 prováděly kontroly dodržování zákona č.
406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o hospodaření energií), zákona č.180/2005
Sb., (zákon o podpoře výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie) a zákona č.
526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o cenách), včetně všech navazujících
vyhlášek, nařízení vlády, cenových rozhodnutí, norem, vyhlášených programů apod. Dále se
vyjadřovaly k žádostem o koncesi ve smyslu živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění
zákona č. 88/2003 Sb. a Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. V rámci těchto činností se aplikovaly
též jiné právní předpisy, které souvisí s teplárenstvím, tj. občanský zákoník, obchodní
zákoník, stavební zákon, živnostenský zákon, zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů apod.
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Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií
V rámci stavebního řízení a posuzování dokumentace staveb a činnosti související se
stavebními předpisy bylo vydáno celkem 4885 stanovisek, z toho ke stavebnímu řízení 2004
stanovisek, k územnímu řízení 955 stanovisek, k územním plánům a územně plánovací
dokumentaci 1926 stanovisek. Při posuzování dokumentace se prováděli konzultace
k požadovaným tepelně izolačním vlastnostem na jejich základě byla upravována
dokumentace tak, aby vyhověla oprávněným požadavkům. Teprve pak bylo vydáno souhlasné
stanovisko. U menších staveb pod 700 GJ spotřeby bylo za rok vydáno 1172 stanovisek.
Podrobnější členění je uvedeno v souhrnné tabulce.
ÚzI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

010 Praha a Středočeský kraj
031 Jihočeský kraj
032 Plzeňský a Karlovarský
kraj
042 Ústecký kraj
051 Liberecký kraj
052 Královehradecký a
Pardubický kraj
062 Jihomoravský kraj a Kraj
Vysočina
071 Olomoucký kraj
072 Zlínský kraj
080 Moravskoslez. kraj
Celkem

Ke stavebnímu
řízení staveb
Pod 700 Nad 700
GJ
GJ
168
278
2
45

K územnímu
K územním
řízení staveb
plánům
a ÚPD
Pod 700 Nad 700
GJ
GJ
102
188
294
0
35
264

K územní
energ.
koncepci

Celkem

0
0

1030
346

21

40

7

26

94

0

188

17
81

42
151

11
1

17
29

5
64

0
0

92
326

354

154

169

38

355

0

1070

72

224

5

185

605

0

1091

28
15
65
823

57
35
155
1181

5
15
34
349

6
16
66
606

91
6
148
1926

0
0
0
0

187
87
468
4885

V průběhu tohoto roku SEI řešila pro MPO i několik odvolání v oblasti vydaných závazných
stanovisek SEI.
Bylo uskutečněno 209 kontrol zaměřených na dodržování účinnosti energetických zařízení u
provozovaných kotlů, rozvodů a klimatizačních systémů v rámci novely zákona č. 406/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 6a odst. 1, 2, 3 a 4, prováděných na základě novel
vyhlášek č. 276/2007Sb., 277/2007 Sb., č. 349/2010 Sb. 1, norem ČSN 070305 a vládních
nařízení č. 25/2003, č. 22/2003. Jednalo se o kontroly u provozovaných energetických
zařízení, zda jsou dodržovány principy účinnosti užití energie, a zda tato zařízení vyhovují
hospodárnému provozu. Dále se kontrolovali vlastníci kotlů, rozvodů a klimatizovaných
systémů, zda provádějí periodické kontroly podle novel výše uvedených vyhlášek K porušení
ustanovení právních předpisů došlo v 81 případech.
Na základě stížností od obyvatel, na dodržování pravidel vytápění předepsaných vnitřních
teplot vzduchu ve vytápěných místnostech a teplot teplé vody, se provedlo 49 kontrol a
porušení předpisů bylo zjištěno v 8 případech. Vzhledem k omezené časové kapacitě se
uvedené kontroly omezily především na vyřizování podání podaných přímo nebo
postoupených z jiných orgánů státní správy.
61 kontrol bylo zaměřeno na vybavenost obytných budov a budov občanské vybavenosti
předepsanou regulací dodávky tepelné energie. V této souvislosti bylo zjištěno, že ve 20
případech došlo porušení předpisů, neboť dané objekty nebyly vybaveny požadovanou
regulační technikou.
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Dále na základě požadavků MPO nebo z vlastního rozhodnutí byly provedeny kontroly
energetických auditů, kde se vydává rozhodnutí o realizaci opatření uvedených v auditu.
V předmětném období bylo ukončeno 19 kontrol. U dvou případů, kdy bylo zjištěno porušení
ustanovení právních předpisů, energetický audit neobsahoval veškeré náležitosti dle právních
předpisů, byla zahájena kontrola u auditora a audit byl auditorem opraven.
Kontrolní činnost podle zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
Zaměření kontrolní činnosti na dodržování ustanovení zákona o podpoře výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů směřovalo zejména na uplatňování podpory u obnovitelných zdrojů
spalujících biomasu. V této souvislosti bylo kontrolováno v 12 subjektů a porušení ustanovení
právních předpisů bylo zjištěno ve 2 případech.
Vyřizování došlých podání na útvaru kontroly a úspor energie
V roce 2012 bylo na úseku kontroly a úspor energie vyřízeno 57 podání. Většina podání byla
přímá, ostatní podání byla postoupena od jiných orgánů (MPO, ČOI atd.). Značná část podání
se týkala vysokých spotřeb tepla.
Byla vyřizována řada telefonických dotazů ke zpracování průkazu energetické náročnosti
budovy, k minimálním teplotám v bytě, k pravidelným kontrolám účinnosti kotlů, k výpočtům
účinnosti KVET, k povinnosti měření veličin při KVET, k výpočtům UPE, k měrným
ukazatelům spotřeby tepelné energie, k pravidlům vytápění a ohřevu teplé vody, k regulaci a
měření tepelné energie.
Ostatní odborné činnosti
− Zpracovávání stanovisek a odpovědí k dotazům týkajících se energetických právních
předpisů a to zejména zákonů č. 458/2000 Sb., zákona č. 406/2000 Sb., zákona č.
180/2006 Sb., zákona č. 526/1990 Sb., a prováděcích vyhlášek. Celkem bylo v této oblasti
zpracováno 561 stanovisek a odpovědí.
− Na základě požadavků živnostenských úřadů pracovníci úseku kontroly a úspor energie
zpracovaly 29 stanovisek k vydání koncesí na výrobu a rozvod tepelné energie, která
nespadá do působnosti energetického zákona.
− Spolupráce na ČSN v oblasti vytápění, kotlů, tlakových nádob, plynových spotřebičů
v příslušných Technicko normalizačních komisích.
− Účast v poradním orgánu ÚNMZ a v hodnotící komisi Státního programu úspor energie
v resortu dopravy.
− Legislativní spolupráce s MPO na energetických předpisech. SEI se podílí na tvorbě novel
vyhlášek: o stanovení minimální účinnosti užití energie, KVET, vyhlášky č. 195/2007 Sb.
− Spolupráce s MMR v oblasti výstavby výroben elektřiny z OZE. (Dojednání společných
postupů.), spolupráce v oblasti metodiky vydávání stanovisek a závazných stanovisek.
− Členství v komisích zřízené MPO (CzechInvest, EFFIS, komise KVET na ERÚ).
− Spoluúčast na společném stanovisku SEI a MPO k průkazům energetické náročnosti
stávajících budov.
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3. Personalistika
Rozpis závazných ukazatelů na rok 2012 určil závazný limit počtu pracovníků SEI ve výši
130 zaměstnanců. Skutečný počet zaměstnanců SEI k 31.12.2012 dosáhl 121 zaměstnanců,
přičemž průměrný přepočtený stav zaměstnanců od počátku roku 2012 činil 120,45
zaměstnanců.
Na rodičovské dovolené byly 2 zaměstnankyně. ČR-SEI zaměstnávala k 31.12.2012 celkem
23 starobních důchodců, kteří odešli do důchodu v SEI. Věková struktura SEI je velmi
nepříznivá. Ve věkové skupině 60-69 let pracuje 37 zaměstnanců a ve věkové skupině 50-59
let je evidováno 45 zaměstnanců, a proto je zvýšená pozornost věnována získávání nových
mladých zaměstnanců. Bohužel při náboru zaměstnanců SEI vznikají problémy s platovým
ohodnocením. Podnikatelský sektor v energetice až několikanásobně přesahuje výši možného
platového zařazení, které SEI může novým perspektivním zaměstnancům nabídnout.
Nástupy a odchody pracovníků

Nástupy

Odchody

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

v produktivním věku *

9

5

16

pracující důchodci

2

1

0

celkem *

11

6

13

důchodci na dobu určitou **

13

3

4

- z toho skutečně odešlí

13

3

0

zaměstnanci na dobu určitou ***

2

0

3

ukončení ve zkušební době

4

1

1

ukončení dohodou § 49 ZP

3

21

5

ukončení dohodou z org. dův.

0

7

1

ukončení výpovědí § 50 odst. 3 ZP

0

2

3

ukončení výpovědí § 52 odst. 1 c) ZP

0

0

0

ůmrtí či odchod na MD či RD

1

1

1

23

35

14

Celkem

* přepočteno na plnou pracovní dobu
** údaj zahrnuje i ty pracující důchodce, kterým byla pracovní smlouva v následujícím období prodloužena nebo s nimi
byla uzavřena smlouva nová.
*** údaj nezahrnuje důchodce
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4. Majetek
Stálá aktiva organizace představují pracovní prostředky potřebné k výkonu kontrolní činnosti
vyplývající ze zákona. Přehled majetku dle druhů a umístění je uveden v příloze č. 2 této
Zprávy.
Nákup dlouhodobého hmotného majetku se ve sledovaném období neuskutečnil. Pouze bylo
pokračováno v rozšíření spisové služby a ekonomického informačního systému.
Ve sledovaném období bylo rozhodnuto o nepotřebném majetku v hodnotě Kč 3,605.707,15.
Z toho bylo Památníku národního písemnictví předán nepotřebný majetek v pořizovací ceně
Kč 263.101,85 a zůstatkové ceně Kč 63.509,00.
4.1. Pohledávky za rozpočtovými příjmy
Přehled pohledávek k 31.12.2012 je uveden v následující tabulce
Číslo
účtu
377
315
377

335

Text
Pohledávky za rozpočtovými příjmy Celkem
Z toho neuhrazené faktury EI, TP za PO
neuhrazené faktury za RO
neuhrazené nájmy
Pokuty
Ostatní pohledávky celkem
Pojistné soudně uplatněné
Obvodní soud –znalecký posudek
Pohledávky za zaměstnanci celkem
Z toho půjčky z FKSP
Ostatní pohledávky (stravné zaměstnanců za
12/12)
Ostatní pohledávky (stálé a cest. zál. )
Náhrada škody

Stav
k 31.12.2012
12 049 382,60
155 640,98
25 600,00
262 231,00
11 223 591,62
144 171,00
0,00
144 171,00
238 148,00
238 148,00
0,00

Stav
k 31.12.2011
11 890 619,54
155 640,98
25 600,00
158 129,00
11 186 833,56
130 131,00
0,00
130 131,00
233 885,00
233 885,00
0,00

000
0,00

0,00
0,00

Vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti za minulá období (příspěvkové organizace do r.
1994 a rozpočtové organizace za rok 1995) bylo zajištěno. Splátky z půjček z FKSP jsou
měsíčně sráženy z platu zaměstnanců. Nájemné za jeden byt (pí Bendová) v Legerové 49 bylo
soudně vymáháno a jedná se o její soudní vystěhování neboť dluží na nájemném, úrocích a
pokutě částku 2,490.503,00 Kč. Neuhrazeny zůstaly 3 znalecké posudky v celkové výši Kč
144.171,00 (Kč 57.707,00 a Kč 61.600,00 a Kč 24.864,00).
Vymáhání pohledávek bylo prováděno přímým předáním neuhrazených pohledávek právnímu
oddělení. Pohledávky vzniklé ve sledovaném období v počtu patnácti byly předány
k exekučnímu vymáhání včetně nákladů správního řízení v hodnotě Kč 165.500,00. Z těchto
pohledávek bylo uhrazeno celkem třináct pohledávek ve výši Kč 150.218,39. Z pohledávek
předaných ERU a vyjmutých z evidence SEI nebyly uhrazeny žádné pohledávky. Ve
splátkách bylo od počátku roku uhrazeno Kč 264 500,00.
4.2. Vykonávací řízení a správní řízení
Z důvodu neuhrazení pokuty povinným ve stanovené lhůtě bylo přikročeno k výkonu
rozhodnutí celkem v 1.099 případech, z toho v roce 2012 bylo 55 nových caus. Úplného
uspokojení oprávněného po provedení exekuce bylo dosaženo celkem v 802 případech, z toho
u 51 subjektů v roce 2012. U pokračujících exekucí byla v hodnoceném období v 48
případech vymožena částečná úhrada pohledávky.
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Přezkumu zákonnosti rozhodnutí SEI soudem dle zák. č. 150/2002 Sb. se domáhal v roce
2012 pouze jeden subjekt.
V sledovaném období byl v důvodných případech, vedle exekucí vedených na účet, mzdu,
stavební a důchodové spoření, nemocenské dávky, sociální dávky a důchody povinných,
podán návrh na nařízení soudního výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí. K zjištění
možného zaměstnavatele povinných – fyzických osob byly k soudům podávány návrhy na
předvolání těchto k prohlášení o majetku. Mimoto bylo provedeno prostřednictvím
příslušných soudů, v případech zjištěné existence nemovitého majetku, zajištění
neuhrazených pokut soudcovským zástavním právem na těchto nemovitostech povinných.
Z 212 vymáhaných pokut k 31. 12. 2012 byl prohlášen na 20 povinných - úpadců konkurz
podle zákona č. 329/1991 Sb. nebo bylo zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení. Všechny pohledávky byly řádně přihlášeny u příslušných
soudů. K výše uvedenému datu nebyla podána žádná přihláška do likvidace.
V roce 2012 bylo v prvním stupni celkem vedeno 249 správních řízení, z toho 4 případy ve
věci uložení opatření z energetického auditu. Ve věci uložení pokuty bylo zahájeno 245
správních řízení včetně řízení zahájených ještě v roce 2011. Na výstupech správních řízení
bylo vydáno 230 rozhodnutí o uložení pokuty s celkovou výší uložených pokut 2.500.500 Kč.
K vydaným rozhodnutím o uložených pokutách ve výši 678.000 Kč bylo podáno celkem 35
odvolání, kdy v 1 případě bylo odvolání řešeno v rámci autoremedury v I. stupni správního
řízení. U této pokuty uložené ve výši 60.000 Kč bylo vyhověno odvolání účastníka řízení
a rozhodnutí o uložení pokuty bylo po přehodnocení celého případu zrušeno a správní řízení
zastaveno. Ve 28 případech bylo odvolání proti uložené pokutě (včetně 1 případu uložené
pořádkové pokuty) postoupeno k vyřízení na ústřední inspektorát.
V prvním stupni byla dále vydána 4 rozhodnutí ve věci uložení povinnosti provést opatření
navržená energetickým auditem objektů. Ve věci povinnosti úhrady nákladů správního řízení
á 1.000 Kč bylo v I. stupni vydáno 235 rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb.
Přehled ukazatelů správních řízení za porušení zákonů
č. 526/1990 Sb., 406/2000 Sb. a 180/2005 Sb.
zákon č.
zákon č.
zákon č.
Řízení o pokutě v I. stupni
526/1990 Sb.
406/2000 Sb.
180/2005 Sb.
24
vedená správní řízení
0
221
19
vydaná rozhodnutí
0
211
výše pokut (Kč)

0

podaná odvolání

0

26

původní výše pokut (Kč) +)

0

327.000

z toho: autoremedura

0

původní výše pokut (Kč)

1.967.500

0
0

0

533.000
8

Celkem
245
230
2.500.500
35

351.000
1

678.000

60.000

60.000
0
60.000

výše po autoremeduře (Kč)

0

0

0

snížení pokut o (Kč)

0

0

60.000

1

+) výše pokut v rozhodnutích, ke kterým bylo podáno odvolání

1. Odvolacím správním orgánem bylo v roce 2012 vydáno celkem 28 rozhodnutí:
a) ve 22 případech kontrol zákona č. 406/2000 Sb.,
b) v 5 případech kontrol zákona č. 180/2005 Sb.,
c) v 1 případě pořádkové pokuty podle zákona č. 552/1991 Sb.
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2. Z toho bylo rozhodováno o uložených pokutách:
a) v 1 případě ve věci dokončované z roku 2011,
b) v 1 případě byla uložená pokuta zrušena a správní řízení ve věci zastaveno.
zákon č.
552/1991 Sb.
1

zákon č.
406/2000 Sb.
22

zákon č.
180/2005 Sb.
5

původní výše pokut (Kč) ++)

5.000

273.000

290.000

568.000

potvrzená rozhodnutí I. stupně

1

21

4

26

výše potvrzených pokut (Kč)

5.000

225.000

230.000

460.000

zrušená rozhodnutí I. stupně

0

1

1

2

výše zrušených pokut (Kč)

0

48.000

60.000

108.000

změněná rozhodnutí I. stupně

0

1

0

1

původní výše pokut (Kč)

0

9.000

0

9.000

výše změněných pokut (Kč)

0

5.000

0

5.000

snížení pokut o (Kč)

0

4.000

0

4.000

Řízení o odvolání ve II. stupni
rozhodnutí o uložení pokuty +)

Celkem
28

+) řízení o uložení pokuty včetně dokončených případů z roku 2011
++) výše pokut v rozhodnutích, ke kterým bylo podáno odvolání a o kterých bylo rozhodnuto v roce 2012

4.3. Správa pokut
Na zvláštním účtu vedeném u České národní banky č. 3754-34826011/0710 byly přijaty
pokuty uložené SEI.
Přehled konečných zůstatků příjmového účtu pokut
31. 12. 2012
31. 12. 2011
31. 12. 2010
31. 12. 2009
31. 12. 2008
31. 12. 2007
31. 12. 2006
31. 12. 2005
31. 12. 2004
31. 12. 2003
31. 12. 2002
31. 12. 2001
31. 12. 2000
31. 12. 1999
31. 12. 1998
31. 12. 1997
31. 12. 1996
31. 12. 1995
Celkem

2,735.602,94
7,978.278,76
10,930.512,02
11,642.966,43
10,112.556,36
16,153.437,46
14,610.388,37
10,868. 579,20
11,737.848,71
9,145.205,00
7,876.992,55
3,795.828,92
8,724.959,94
8,714.682,48
9,030.917,98
12,662.901,90
11,703.640,00
1,735.800,00
170,161.099,02

Od počátku roku 2012 bylo provedeno celkem 1063 kontrol, v nichž bylo v 334 případech
zjištěno porušení zákonů a bylo zahájeno 245 správních řízení, na základě kterých bylo
vydáno 230 rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši Kč 2,500.500,00.
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Celkem bylo od roku 1995 vybráno Kč 170,161.099,02 za pokuty a uložené úroky ze splátek,
z toho k 31.12.2012 bylo vybráno celkem (vč. nákladů správního řízení a exekučních
nákladů) Kč 2,735.602,94. Před nabytím právní moci bylo zaplaceno celkem Kč 898.500,00.
Vykonatelné pokuty (rozhodnutí nabylo právní moci) dosáhly od roku 1995 výše
Kč 191,525.008,20. Z vykonatelných pokut k 31.12.2012 ve výši Kč 2,223.120,00 bylo
uhrazeno celkem Kč 1,120.120,00 tj. 95,4%. Od roku 1995 zůstává dosud neuhrazeno Kč
11,223.591,62. Za předepsané úroky bylo od roku 1995 vybráno Kč 231.438,00 z toho za
sledované období Kč 1.750,00.
Celkem bylo ve sledovaném období dosaženo výnosů z uložených pokut ve výši
Kč 2,530.491,00, výnosy z úroků představovaly Kč 1,750,00, výnosy z exekučních nákladů
činily Kč 7.520,00, výnosy z nákladů správního řízení činily Kč 227.600,00.
4.3. Poskytnuté zálohy
Zálohové platby jsou tvořeny nezbytnými provozními zálohami na spotřeby energií a služeb
k nájmům, předplatné a CCS karty.
Číslo
účtu

314

Text

Stav k 31.12.2012

Poskytnuté provozní zálohy
celkem
Z toho záloha: na elektřinu
na vodné
na plyn
na střežení
na tiskoviny
na služby k nájmům
na CCS karty
Zálohy ostatní
z toho CA ESD

Stav k 31.12.2011

Stav k 31.12.2010

2 524 538,63

286 682,00

611 779,00

481 570,00
35 214,00
289 050,00
0,00
51 000,00
1 416 710,50
37 331,13
3 900,00
209 763,00

0,00
2 510,00
5 430,00
0,00
148 700,00
18 164,00
107 978,00
3 900,00
0,00

0,00
0,00
4 970,00
0,00
324 270,00
31 839,00
107 978,00
142 722,00
138 672,00

Záloha 30 % účast na projektu CA ESC II ve výši Kč 209 763,00 bude vyúčtována po
ukončení projektu. Vlivem změny metody účetnictví v oblasti účtování záloh (budou
převáděny do nákladů až v okamžiku došlého vyúčtování) došlo ke zvýšení záloh oproti
minulým rokům.

5. Rozpočet příjmů a výdajů
V roce 2012 byly pro činnost SEI vyčleněny prostředky, jejichž výše byla určena rozpisem
schválených ukazatelů rozpočtu na rok 2012 čj. 1312/12/02300 ze dne 6.1.2012. Systémové
výdaje na financování akcí programu EDS/SMVS byly evidovány v podprogramu – 122 014
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny SEI a podprogramu 122 011 – Pořízení a
provozování ICT systému řízení SEI. Hospodaření s rozpočtovými prostředky se řídilo
zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů,
Směrnicí o hospodaření s rozpočtovými prostředky a oběhu dokladů Ministerstva průmyslu a
obchodu (Opatření č. 1/2012), směrnicí č. 1/12 Pravidla hospodaření s rozpočtovými
prostředky Státní energetické inspekce pro rok 2012, vyhláškou 410/2009 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro
některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou o účetních záznamech v technické formě
vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací
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státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o
účetních záznamech) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb. daňový řád, v platném znění, zákonem č. 586/1992
Sb., o dani z příjmu, v platném znění a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy. V příloze č. 3a je uvedena
účetní uzávěrka k 31.12.2012.
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v tis. Kč)
ukazatel

Schválený
rozpočet 2012

Příjmy
z toho daňové příjmy
Výdaje celkem
z toho neinvestiční
výdaje celkem
- z toho věcné
Pojistné
FKSP
Mzdové prostředky
celkem
z toho
prostředky na platy
OON
odstupné
Systémové výdaje EDS
z toho 122 014
122 011 ICT
Limit počtu zaměstnanců
Limit na pohoštění

*) včetně mimorozpočtových zdrojů CAESD

Rozpočet po
změnách 2012

Skutečnost
k 31.12.2012

Skutečnost
k 31.12.2011

2 410
0
76 670

2 410
0
74 340

3 854,675
0
74 145,819

9 173 ,74
0
88 935

73 670

73 740

73 546,299

85 939

14 989
14 051
398

14 233
14 853
422

14 225,084
14 631,372
422,364

18 488
16 664
480

44 232

44 232

44 267,479

50 307

39 860

42218

42 254,593

*) 48 130

1 468
2 904
3 000
1 000
2 000
130
104

1 868
146
600
0
600
130
104

1 867,848
145,038
599,520
0
599,520
121
103,981

1 446
731
2 996
2147
849
139
104

V souladu s koncepcí IISSP jsou údaje skutečnosti vykazovány v Kč, proto jsou hodnoty
uváděny na 3 desetinná místa. Podrobné zhodnocení příjmů a výdajů je uvedeno v části 6.2. a
6.3.

6. Hodnocení prostředků státního rozpočtu
6.1. Rozpočtová opatření
Schválené ukazatele rozpočtu SEI byly rozepsány do jednotlivých položek rozpočtové
skladby dle rozpisu výdajů státního rozpočtu pro rok 2012, kapitola 322 - Ministerstvo
průmyslu a obchodu, rozpočtová skupina 2 oddíl 21 paragraf 2162 listu „Státní energetická
inspekce. Vnitřním rozpočtovým opatřením č. 1/12 byly provedeny vnitřní přesuny mezi
rozpočtovými položkami tak, aby byly zajištěny všechny potřebné provozní výdaje pro 10
územních inspektorátů a ústřední inspektorát.
Rozpočtovým opatřením MPO č. 1 byl na základě usnesení vlády č. 178/2012 ze dne 21.
března 2012 snížen rozpočet SEI o 3,95% tj. Kč 3,000.000,00 v investičních výdajích.
Rozpočtovým opatřením MPO č. 2 byl na základě usnesení vlády č. 159 ze dne 14. března
2012 zvýšen rozpočet SEI o Kč 70.000,00 na částečné pokrytí nákladů spojených se
zajištěním informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných
účetních jednotek. Rozpočtové opatření MPO č. 2 bylo provedeno na základě dopisu MF č.j.
44988/2012/19-193 ze dne 15.6.2012. Pro činnost SEI bylo v roce 2012 přiděleno pouze
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14 989 tis. Kč provozních výdajů a některé výdaje nemohly být financovány. Proto jsme byli
nuceni zajistit některé provozní potřeby organizace svépomocí zaměstnanců SEI pomocí
dohod o provedení práce či pracovní činnosti. Za tím účelem SEI požádala o převod 400 tis.
Kč v rámci OON z odstupného do ostatních osobních výdajů. Žádosti MPO vyhovělo a
rozpočtovým opatřením č.j. 38262/12/21200/21500 č. 3 ze dne 20.9.2012 bylo poníženo
odstupné a navýšeny prostředky ostatních osobních výdajů.
Vnitřní rozpočtové opatření č. 2/12 se týkalo drobných vydání inspektorátů a č. 3/12
převodům projektu CA ESD. Vnitřním rozpočtovým opatřením č. 4/12 byly upraveny výdaje
i příjmy všech inspektorátů dle jejich očekávaného plnění a vnitřním rozpočtovým opatřením
č. 5/12 byly upraveny výdaje některých inspektorátů v souvislosti s jejich neočekávanými
výdaji. Na základě naší žádosti o přesun výdajů na odstupné ve výši 400 tis. Kč do ostatních
osobních výdajů bylo provedeno dopisem č.j. 38262/12/21200/21500 ze dne 20.9.2012
vnějším rozpočtovým opatřením č. 3 vnitřní rozpočtové opatření č. 6 ze dne 20.9.2012.
Vnitřním rozpočtovým opatřením č. 7/12 ke dni 30.9.2012 byly upraveny výdaje některých
inspektorátů dle jejich žádostí.
Vzhledem k mimořádným úkolům a potřebě zajistit kontrolní činnosti dle nových zákonů a
příprava kontrol pro rok 2013 jsme požádali o převod nečerpaných prostředků z odstupného
do mezd. Naší žádosti bylo vyhověno vnějším rozpočtovým opatřením č. 4, dopisem ze dne
29. listopadu 2012 čj. 46931/12/21500/21200 a v rámci mzdových výdajů byl proveden
přesun 2 358 tis. Kč z odstupného do mzdových prostředků.
Naší žádosti ze dne 6.12.2012, kterou jsme požádali o kapitálové výdaje ve výši 600 tis. Kč
na rozšíření spisové služby a ekonomického informačního systému, bylo vyhověno a vnějším
rozpočtovým opatřením č. 5 byly přiděleny SEI investiční prostředky v rámci programu
122V011003011 „Rozšíření spisové služby“ a programu 122V011003012 „Rozšíření
funkcionality EIS JASU“.
6.2. Rozpočtové příjmy
Přehled rozpočtových příjmů k 31.12.2012 v Kč
Číslo
pol.
1361
2132
2141
2212
2310
2322
2324
2324
2329
3113
4132
4135

Název
Příjmy – správní poplatky
Příjmy pronájem nemovitostí
Úroky
Příjmy – pokuty celkem
Prodej DHM majetku
Přijaté pojistné náhrady
Ostatní přijaté náhrady
Příjmy – náklady správního řízení
Ostatní příjmy
Příjmy z prodeje HIM
Převody vl. fondů
Převody z RF OSS
Příjmy celkem

Rozpočet
2012

140 000,00
2 200 000,00

70 000,00

2,410.000,00

Skutečnost
k 31.12.2012
0,00
292 271,41
254,55
2 534 602,94
20 356,00
80 450,00
186 681,06
201 000,00
0,00
175 350,00
57 594,00
306 115,96
3 854 675,92

Skutečnost
k 31.12.2011
0,00
282 226,55
292,76
7 734 278,76
39 150,00
272 165,00
155 676,95
244 500,00
0,00
289 720,00
17 296,00
137 937,99
9 173 744,01

Za pronájem 3 bytů v budově Legerova 49, Praha 2 bylo získáno Kč 99 312,00. Nájemné za
byt pí Bendové stále zůstává neuhrazeno, pohledávka za vlastní nájem dosáhla výše
Kč 258 113,00. Za pronájem nebytových prostor v budově v Olomouci jsme obdrželi Kč
112.219,41 a za pronájem prostor v budově Zlínského inspektorátu Kč 80.400,00. Úrok od
počátku roku u ČNB činil Kč 254,55. Za vrácené tonery bylo získáno Kč 340,00.
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Ostatní přijaté náhrady představovaly:
1 710,00 dobropis - dobropis ke gelov.podložkám r.2011 ÚzI pro Hl. město Praha a
Středočeský kraj
35,00 dobropis - vyúčtování předplatného (ERV, CV,FZ) za rok 2011
7 766,00 dobropis - vyúčtování zál.plynu r.2011 ÚzI pro Hl. město Praha a Středočeský
kraj
5 185,00 dobropis - vyúčtování el.energie 12/10-12/11 ÚzI pro Zlínský kraj
85,00 dobropis - vyúčtování vodné, stočné 10-12/11 ÚzI ÚzI pro Hl. město Praha a
Středočeský kraj
5 495,49 dobropis - vyúčtování tepla 1.1.-26.1.11 ÚzI pro Pardubický kraj
16 507,00 dobropis - vyúčtování zál. Plyn 1-12/11 Úzl pro Jihočeský kraj
6 231,00 dobropis - vyúčtování el.energie 2/11/-1/12 Úzl pro Ústecký kraj
7 669,00 dobropis - vyúčtování el.energie 3/11-3/12 ÚzI pro Olomoucký kraj
60,40 dobropis - vyúčtování zál.komun.odpadu 10-12/11 Úzl pro Pardubický kraj
300,00 dobropis - vyúčtování zál.revize 10-12/11 ÚzI pro Pardubický kraj
1 159,60 dobropis - vyúčtování zál.vodné, stočné 10-12/11 ÚzI pro Pardubický kraj
5 485,70 dobropis - vyúčtování zál.tepla 2-12/11 ÚzI pro Pardubický kraj
4 722,00 dobropis - vyúčtování zál.tepla 2011 ÚzI pro Liberecký kraj
6 546,83 dobropis - vyúčtování zál.tepla 2011 ÚzI pro Královehradecký kraj
527,00 dobropis - vyúčtování vodné, stočné 2011 Úzl pro Ústecký kraj
1 817,13 dobropis - vyúčtování záloh 2011 ÚzI pro Zlínský kraj
3 009,91 dobropis - vyúčtování záloh vodné,stočné 2011 ÚzI pro Liberecký kraj
10 150,00 znalečné - okr.soud Mělník
87 978,00 vrácení záruky od společnosti CCS
10 824,00 za znalecký posudek z roku 2008
1 750,00 náhrada škody zaměstnancem
Převody z vlastních fondů ve výši Kč 57 594,00 představují odvod zůstatku depozitního účtu
za rok 2011.
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6.3. Rozpočtové výdaje
Výdaje na financování činnosti SEI byly hrazeny ze státního rozpočtu.
Č.
pol.
5011

Platy zaměstnanců

39 860 000,00

42 218 000,00

5021
5024
5031
5032
5132
5136
5137
5139
5142
5151
5152
5153
5154
5156
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5182
5192
5199
5342
5346
5362
5363
5424
5909

OON
Odstupné
Pojistné sociální
Pojistné zdravotní
Ochranné pom.
Knihy, tisk
Drobný hmot.maj.
Nákup materiálu
Kursové rozdíly
Spotřeba vody
Spotřeba teplo
Spotřeba plynu
Spotřeba el.energie.
Pohonné hmoty
Služby pošt
Služby telekomun.
Služby penež.úst.
Nájemné
Konzul.práv.služby
Školení vzdělávání
Ostatní služby
Opravy a udržov.
Software do 60tis.
Cestovné
pohoštění
Dotace pokladny
Náhrady soud.říz.
Ost. výdaj-vzorky
FKSP
Převody do RF
Daně a poplatky
Úhrady sankcí
Náhr.mezd v nem.
Náhr.škody zaměst.

1 468 000,00
2 904 000,00
10 332 000,00
3 719 000,00
3 000,00
444 000,00
675 000,00
575 000,00
2 000,00
179 000,00
369 000,00
871 000,00
1 249 000,00
726 000,00
168 000,00
770 000,00
330 000,00
825 000,00
200 000,00
161 000,00
5 132 000,00
430 000,00
0,00
1 665 000,00
104 000,00
0,00
40 000,00
0,00
398 000,00
0,00
21 000,00
0,00
50 000,00
0,00

1 868 000,00
146 000,00
10 922 000,00
3 931 000,00
4 900,00
373 370,00
270 600,00
916 340,00
1 300,00
144 200,00
264 600,00
641 200,00
946 500,00
465 600,00
95 100,00
616 200,00
266 412,00
828 428,00
72 000,00
80 200,00
6 737 890,00
332 000,00
0,00
896 300,00
104 000,00
0,00
40 000,00
23 360,00
422 000,00
0,00
22 500,00
0,00
130 000,00
0,00

42 254 593,00
1 867 848,00
145 038,00
10 804 737,00
3 826 635,00
3037,00
368 427,00
266 524,40
700 972,76
1 088,38
136 642,52
262 729,50
639 530,03
941 662,11
465 562,13
94 370,00
611 853,58
266 391,29
825 176,00
70 700,00
75 708,00
6 947 603,66
330 238,78
0,00
943 210,62
103 981,00
0,00
0,00
21 720,00
422 364,72
0,00
18 421,00
0,00
129 534,00
0,00

100,09
99,99
99,34
98,93
97,35
61,98
98,68
98,49
76,50
83,72
94,76
99,29
99,74
99,49
99,99
99,23
99,29
99,99
99,61
98,19
94,40
103,11
99,47
0,00
105,23
99,98
0,00
0,00
92,98
100,09
0,00
81,87
0,00
99,64
0,00

48 129 552,00
1 445 906,00
730 864,00
12 239 681,00
4 424 762,00
2 464,00
266 219,00
487 518,80
1 644 446,70
688,88
149 148,82
344 000,66
672 983,93
1 077 711,01
520 214,17
128 986,00
761 596,30
327 982,44
819 477,00
108 052,00
195 380,00
8 795 950,91
960 695,42
0,00
961 315,58
103 966,90
0,00
14 040,00
0,00
480 544,99
0,00
32 444,00
0,00
106 000,00
6 523,00

Celkem neinvestiční
výdaje

73 670 000,00

73 740 000,00

73 546 299,48

99,74

85 939 145,51

Název

Schválený
rozpočet 2012

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
2012

%

Skutečnost
2011

Neinvestiční výdaje věcné po odpočtu osobních výdajů dosáhly výše Kč 14 225 083,76. Tyto
výdaje byly použity na běžný provoz 10 územních a ústředního inspektorátu, ve kterých
pracovalo v průměru 121 osob.
Za nákup knih a tiskovin bylo vydáno Kč 368 427,00 (Sbírky zákonů, Správní právo, Veřejná
správa, Topenářství, Energetický regulační věstník, Cenový věstník, Finanční zpravodaj,
Energetika, Stavebnictví, Mzdová účetní, PAM, Daňové zákony, Důchodové pojištění apod.)
Celkově byl pořízen drobný hmotný majetek v hodnotě Kč 266 524,40 (UPS k serverům,
USB modemy, fotoaparát Olympus, tepelný vazač, kopírovací zařízení).
Spotřeba materiálu dosáhla Kč 700 972,76 (za kancelářské potřeby tonery Kč 302 836,00,
kancelářský papír Kč 79 402,00, materiál pro autoprovoz, hygienické a čistící prostředky,
elektromateriál např. úsporné žárovky apod.).
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Kurzové ztráty dosáhly částky Kč 1 088,38.
Spotřeba vody dosáhla výše Kč 136 642,52, spotřeba tepla Kč 262 729,50. Úspora v obou
případech byla ovlivněna snížením počtu inspektorátů. Ve spotřebě plynu v částce
Kč 639 530,03 došlo oproti stejnému období v loňském roce k úspoře Kč 33 453,90. Za
spotřebu elektrické energie bylo vydáno Kč 941 662,11.
Od počátku roku 2012 najelo 19 vozidel 173.408 km při průměrné spotřebě 6,78 l/100 km a
průměrných nákladech 7,36 Kč/1km, průměrném vytížení vozidla 2,11, včetně nákladu 2,33,
průměrném počtu cílů 1,7 a počtu dnů provozu 1640 dnů. Spotřeba pohonných hmot dosáhla
celkově Kč 465 562,13.
Výdaje na služby pošt představovaly Kč 94 370,00. Výdaje za telekomunikační služby byly
Kč 611 853,58 z toho Kč 430 567,58 za pevné linky a Kč 181 286 za mobilní linky.
Výdaje za služby peněžních ústavů tvořilo povinné a havarijní pojištění 19 vozidel v částce
Kč 266 391,29.
Výdaje za nájemné činilo Kč 825 176,00. Jednalo se zejména o stálé nájmy kancelářských
prostor v Českých Budějovicích a Brně, nahodilé pronájmy jednacích místností a garážová
stání.
Za školení bylo vynaloženo Kč 75 708,00 (mzdové, personální, zákoník práce, nové předpisy
VZ, PAP, rozpočtová skladba ).
Výdaje za ostatní služby ve výši Kč 6 947 603,66 Kč byly použity na úhradu služeb
k nájmům a za pronajaté prostory v Gorazdově 24, za parkování 2 vozidel ve Štěpánské 1, na
stravování (příspěvek organizace na jednu stravenku byl Kč 33,00), úklid a čištění
v pronajatých prostorách, střežení objektů Kč 110 790,00, za připojení VPN Kč 2 668 054,00,
úpravy a provoz EIS JASU Kč 346 080,00, monitoring Kč 430 000,00, poplatky za parkovné
a na zajištění PO+BOZP.
Výdaje na opravy byly ve výši Kč 330 238,78, z toho na opravy vozidel Kč 132 480,00,
servisní prohlídky, STK a výměny pneumatik Kč 85 550,00.
Na cestovném bylo vyplaceno Kč 943.210,62 z toho na tuzemském cestovném bylo
zaměstnancům SEI při jejich 2636 cestách (3046 dnů strávených na cestách) uhrazeno
Kč 834.053,00. Zahraniční cestovné činilo Kč 109.157,62 (10 služební cesty, 24,5 dnů
strávených na cestách). Z toho dvě třídenní služební cesty ústředního ředitele byla
uskutečněna do Kodaně a na Kypr na jednání komise mezinárodního projektu „Concerted
Action for the Energy Service Directive“, jehož je SEI členem. Pět služebních cest uskutečnil
Ing. Hyksa do Bruselu na jednání komise Ecodesignu ADCO. Dvě cesty byly uskutečněny do
Londýna a Haagu na jednání správní (organizační) skupiny pro kooperaci dohledu nad trhem
v oblasti ekodesignu a štítkování ADCO MS a třídenní cestu do Bruselu na jednání komise
Ecodesignu ADCO. V květnu se Ing. Český zúčastnil třídenního zasedání CA RES v Tallinu.
Přínosem pro SEI z těchto jednání byla možnost uplatnit zkušenosti SEI v oblasti
hospodárného využívání paliv a energií v podmínkách České republiky v připravovaných
legislativních aktech EU.
Výdaje na limit pohoštění činily Kč 103.981,00, náhrady mezd v době nemoci Kč 129.534,00
a platby daní a poplatků Kč 18.421,00 (dálniční známky).
Náhradní plnění za nedostatečné plnění předepsaného zaměstnávání 4 % zdravotně
postižených zaměstnanců prováděla SEI formou nákupů od vybraných společností, které
zaměstnávají více než 50 % těchto zaměstnanců. Celkem bylo takto nakoupeno od organizací
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zaměstnávající ZPS zboží za Kč 336.431,35 bez DPH tj.
(náhradní plnění uskutečnily téměř všechny inspektoráty).

Kč 411.157,86 včetně DPH

V následující tabulce je uveden přehled počtu zaměstnanců a jednotkových výdajů na osobu
v Kč dle jednotlivých inspektorátů.
inspektorát
Hl.m.Prahu a
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský a Karlovarský
kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký a
Pardubický kraj

Věcné výdaje od
počátku roku
celkem

Počet
osob*

Výdaje na osobu roku
2012

Výdaje na osobu
V roce 2011

13

1 558 261,83

119 866,29

138 504,68

10

1 291 137,59

129 113,76

135 236,22

11

927 724,77

84 338,62

136 671,18

6
7

679 039,16
702 580,02

113 173,19
100 368,57

134 230,29
117 838,62

10

637 801,71

63 780,17

85 026,88

Jihomorav. kraj a
Kraj Vysočina

13

1 133 099,57

87 161,51

97 321,87

Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslez.kraj
ústřední
Celkem

7
7
11
26
121

673 992,98
525 021,47
851 965,43
5 244 459,23
14 225 083,76

96 284,71
75 003,07
77 451,40
201 709,97
117 562,68

95 820,73
104 174,42
98 011,58
233 128,98
133 006,01

*fyzický stav k 31.12.2012

V roce 2012 byl zahájen projekt „Concerted Action for the Energy Service of Directive II“,
jehož cílem bylo umožnit aplikaci energetické legislativy EU do legislativy ČR. Následně
bylo provedeno vyhodnocení projektu.
Skutečné čerpání mimorozpočtových zdrojů projektu CAESD II:
text

Mimorozpočtové zdroje v
Kč

I. záloha z EU

Čerpání mimorozpočtových zdrojů v
Kč

204 229,12

Jednání v Kodani 2012

49 996,02

Jednání na Kypru 2012

46 356,94

I. záloha ENVIROS

209 763,00

Celkem

306 115,96

Celkový projekt byl zahrnut do programu IEE a pro SEI měl dosáhnout EUR 40.864,00. V
roce 2012 SEI obdržela zatím jednu zálohu ve výši Kč 204.229,12 (8 084,12 EUR). Tyto
prostředky byly použity na služební cesty ústředního ředitele v rámci projektu a na úhradu
faktury subdodavatele společnosti ENVIROS s.r.o. Vyúčtování za projekt „Concerted Action
for the Energy Service of Directive“ SEI dosud ve výši Kč 166.170,24 neobdržela.
Koordinátorem projektu byla nizozemská agentura SenterNovem společně s anglickou
agenturou Energy Saving Trust.
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Cílem projektu bylo:
• vytvoření platformy pro výměnu informací o postupech při implementaci směrnice
ESD
• vytvoření podmínek pro snazší implementaci směrnice
• doplnění práce dalších pracovních skupin, jako např. Energy Demand Management
Committee
• vydání doporučení pro novelizaci směrnice ESD
Na jednotlivých plenárních zasedáních se pracovalo v pěti pracovních skupinách na
následující témata:
• akční plány energetických úspor
• úloha veřejného sektoru
• úloha energetického sektoru
• audity, měření a vyúčtování
• finanční nástroje pro úspory energie
V rámci těchto pracovních skupin byly vždy předneseny tři krátké prezentace vybraných
členských států EU a následně formou diskuse a popř. brainstormingu si účastníci vyměňovali
zkušenosti v příslušných oblastech. Zástupci České republiky se zúčastnili převážně jednání
ve skupině audity, měření a účtování. Jednotlivé příspěvky byly zaměřeny na provádění
energetických auditů v jednotlivých členských státech, na kvalitu prováděných energetických
auditů a kvalifikaci energetických auditorů, na způsob jejich přezkušování a certifikaci. V této
oblasti má ČR bohaté zkušenosti a jejich předání může být velkým přínosem pro ostatní
členské státy EU. Dále se zástupci ČR zúčastnili jednání v pracovní skupině úloha
energetického sektoru a ve skupině pro akční plány energetických úspor.
Další výměna informací a zkušeností na jednotlivá témata se uskutečňovala prostřednictvím
zřízených webových stránek a v období mezi jednotlivými plenárními zasedáními
zpracováním dotazníků na jednotlivá témata příslušných pracovních skupin. Veškerá
korespondence probíhala pouze elektronickou formou. Výstupem tohoto projektu bylo
následně vypracování dvou zpráv týkající se implementace hlavních bodů ESD a jejich
předložení v termínech stanovených tímto projektem.
Výhoda účasti České republiky na tomto projektu spočívá v možnosti získání řady dokumentů
z jednotlivých členských států o implementaci příslušné směrnice a výměnu informací o
stávajících i nových nástrojích energetické politiky vyplývajících ze směrnice ESD.
6.4. Výdaje ISPROFIN
Výdaje účelově určené na financování programů
v informačním systému programového financování.

reprodukce

majetku

vedených

Akce rozpočtované v EDS/SMVS v roce 2012
Program č.
122 014
122 011

Název
Rozvoj a obnova materiálně technické
základny SEI
Pořízení a provozování ICT systému řízení
MPO
Celkem

Podprogram číslo
122 014 3002

Zdroje v tis. Kč
1 000
2 000
3 000
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Přehled investičních výdajů dle rozpočtových položek v tis.Kč
Číslo
pol.
6111
6119
6121
6122
6122
6123
6125

Název
Programové vybavení
Projektové práce
Stavební práce
Komun.technika
Stroje a zařízení
Dopravní prostředky
Výpočetní technika
Investice celkem

Schválený
rozpočet 2012
2000

Rozpočet po
změnách 2012
600

Skutečnost
k 31.12.2012
599,52

Skutečnost
k 31.12.2011
848,9

1000

0

0

1 147,3

0

999,6

599,52

2 995,8

3000

600

Na základě usnesení vlády č. 178/2012 ze dne 21. března 2012 snížen rozpočet SEI o 3,95%
tj. Kč 3,000.000,00 v investičních výdajích, čímž byly veškeré akce zrušeny. Teprve koncem
roku se podařilo realizovat dodatečné investice na rozšíření spisové služby (Kč 480.000,00) a
ekonomický informační systém (119.520,00).
7.5. Rezervní fond
Ve sledovaném období byly čerpány prostředky CA ESD II.
Stav rezervního fondu k 31.12.2012 v Kč
Stav k 1.1.2012
Rezervní fond
I.záloha z EU CAESD II
Převod vlast. fondům
Zůstatek

Změny v průběhu roku

Stav k 31.12.2012

260 593,26
204 229,12
-306 115,96
260 593,26

158 706,42

Čerpání mimorozpočtových zdrojů projektu CAESD II k 31.12.2012.
text

Mimorozpočtové zdroje

Čerpání mimorozpočtových zdrojů

Jednání v Kodani – Dánsko
2012

49 996,02

Jednání v Paphosu – Kypr
2012

46 356,94

I. záloha ENVIROS

209 763,00

Celkem

306 115,96

Náklady na jednání v Kodani uskutečněného ve dnech 26. – 28.3.2012 se skládají
z cestovného ve výši Kč 20 567,00, mzdových prostředků ve výši Kč 21 799,28, odvodů na
sociální a zdravotní pojištění ve výši Kč 7 629,74. Náklady na jednání v Paphosu
uskutečněného ve dnech 22. – 25.10.2012 obsahují cestovné ve výši Kč 26 386,00, mzdové
prostředky ve výši Kč 14 794,00, odvody na sociální a zdravotní pojištění ve výši Kč
5 176,94. V květnu 2012 byla vyplacena 30% záloha subdodavateli ve výši Kč 209 763,00 dle
Smlouvy o dílo ze dne 21.10.2011.
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