Územní inspektorát pro
Královehradecký a Pardubický kraj
Ulrichovo náměstí 810
500 02 Hradec Králové

Vaše zpráva zn. / ze
dne:
---/16. 7. 2022

Naše zn./ č. j.:

Vyřizuje:

Tel/e-mail:

SEI-2248/2022
SEI-16791/2022/52.101

V Hradci Králové dne:
26. 7. 2022

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane
územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj Státní energetické inspekce (dále jen ÚzI
SEI) obdržel dne 18. 7. 2022 Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
K Vaší žádosti uvádím tyto informace:
1. Zaslání anonymizovaných kopií aktuální verze spisového přehledu kontrolních spisů č.
5200302322 a č. 5200302422 – příloha č. 1 a 2.
2. Zaslání anonymizovaných kopií protokolů o výsledku kontroly č. 5200302322 a č.
52000302422 ze dne 7. 6. 2022 – příloha č. 3 a 4.
3. Zaslání anonymizovaných kopií protokolů o ústním jednání č. j. SEI_10834/2022/52.101 a
č. j. SEI_10837/2022/52.101 – příloha č. 5 a 6.
4. Průkaz energetické náročnosti je definován v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, v platném znění (dále jen zákon), § 2 odst. 1 písm. m) jako dokument, který obsahuje
stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Budovou
se dle písm. p) stejného ustanovení zákona rozumí nadzemní stavba a její podzemní části,
prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní
konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí za účelem vytápění nebo
chlazení. Vyhotovení průkazu energetické náročnosti na budovu dle zákona není vázáno na
kolaudaci. Kolaudační souhlas vydává příslušný stavební úřad v souladu se zákonem
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č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a není v kompetenci a dozorování Státní energetické
inspekce.

Tímto považuji Vaši žádost ze dne 16. 7. 2022 za vyřízenou.

S pozdravem

Ing. Hana Stejskalová
ředitelka územního inspektorátu
(elektronicky podepsáno)

Přílohy:
1. Anonymizovaná kopie seznamu dokumentů spisu č. 5200302322
2. Anonymizovaná kopie seznamu dokumentů spisu č. 5200302422
3. Anonymizovaná kopie protokolu č. 5200302322
4. Anonymizovaná kopie protokolu č. 5200302422
5. Anonymizovaná kopie protokolu o ústním jednání č. j. SEI-10834/2022/52.101
6. Anonymizovaná kopie protokolu o ústním jednání č. j. SEI-10837/2022/52.101

