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Ústřední ředitel

Zástupce ústředního ředitele, ředitel sekce

Odbor správní, právní a personální
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Odbor kontroly

Odbor kontroly - oddělení kontroly úspor energie, oddělení dohledu nad trhem, informace o činnosti veř. správy

Ředitel ÚzI

1. stupeň
Oddělení kontroly

Oddělení správního řízení

KONTROLNÍČINNOST
ČINNOST SEI
KONTROLNÍ
Kontrolní činnost SEI pro rok 2019:
 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o
změně některých souvisejících zákonů

Počet kontrol leden – srpen 2019
Zákon č. 406/2000 Sb.

Zákon č. 526/1990 Sb.

506

174

KONTROLNÍČINNOST
ČINNOST SEI
KONTROLNÍ
Zaměření činnosti v roce 2019 v oblasti „cenových kontrol“
 Obnovení provádění cenových kontrol ze strany SEI
 zmocnění v § 3 odst. 3 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,
 SEI tyto činnosti nevykonávala od roku 2016, kdy v důsledku legislativní změny
došlo k převedení pravomocí ke kontrolám POZE na ERÚ,
 SEI pravomoc k provádění cenových kontrol POZE formálně zůstala,
 SEI po dohodě s MPO od roku 2019 vyčleňuje část své personální kapacity na
tyto kontroly, cca 40% kontrolní činnosti
 důslednější dohled nad oprávněností výplaty podpory elektřiny vyrobené z OZE,
 koordinace činnosti v oblasti cenových kontrol POZE s ERÚ,
 kontroly se týkají výrobců elektřiny z POZE, kteří čerpají podle zákona
č.165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých
zákonů,
 převážná část kontrol je vedena z podnětu a týká se FVE

KONTROLNÍČINNOST
ČINNOST SEI
KONTROLNÍ
Zaměření činnosti v roce 2019 v oblasti hospodaření energií:
A/ Kontroly týkající se zajištění…
• Kotle/klimatizace - povinnosti vlastníků kotlů a klimatizací
- povinnosti energetických specialistů
•

Přístroje regulující, registrující dodávku TE

•

Průkazy




povinnosti při výstavbě/větších změnách
povinnosti při prodeji a pronájmu, zprostředkovatelé
povinnosti energetických specialistů

•

Energetické štítky

•

Ekodesign

•

Energetické audity – povinnost velkého podnikatele

•

Energetičtí specialisté – další povinnosti podle § 10

KONTROLNÍČINNOST
ČINNOST SEI
KONTROLNÍ
Zaměření činnosti v roce 2019 v oblasti hospodaření energií:
B/ Kontroly kvality
•

zpracované průkazy ENB – alespoň jednu dvacetinu PENB vydaných v
předchozím roce

•

zpracované zprávy o kontrolách provozovaných kotlů – alespoň jednu
dvacetinu zpráv vydaných v předchozím roce

•

zpracované zprávy o kontrolách provozovaných klimatizací – alespoň jednu
dvacetinu zpráv vydaných v předchozím roce

•

Energetické štítky, ekodesign

C/ Vydávání závazných stanovisek
•

Průkazy ENB

•

Energetické posudky

STATISTIKA KONTROLNÍ
ČINNOSTI
KONTROLNÍ
ČINNOST
SEI

Rok 2018

5%
18%

1/ Kontrola provozovaných kotlů a
příslušných rozvodů, kontrola
klimatizačních systémů
9%

53%

13%

2/ Vybavenost objektů regulační
technikou, pravidla vytápění, účinnost
zařízení z hlediska tepelných ztrát apod.
3/ Povinnosti spojené s průkazy
energetické náročnosti

4/ Zpracování EA, EP
2%
1

2

3

4

5

6

5/ Povinnosti energetických specialistů
6/ Štítkování a ekodesign

STATISTIKA KONTROLNÍ
ČINNOSTI
KONTROLNÍ
ČINNOST
SEI

Rok 2019

1%
9%

1/ Kontrola provozovaných kotlů a
příslušných rozvodů, kontrola
klimatizačních systémů

9%

2/ Vybavenost objektů regulační
technikou, pravidla vytápění, účinnost
zařízení z hlediska tepelných ztrát apod.

17%

60%

3/ Povinnosti spojené s průkazy
energetické náročnosti
4%

4/ Zpracování EA, EP
5/ Povinnosti energetických specialistů

1

2
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4

5

6

6/ Štítkování a ekodesign

STATISTIKA KONTROLNÍ
ČINNOSTI
KONTROLNÍ
ČINNOST
SEI
Počty zahájených kontrol za rok 2018 a část roku 2019

2018
PENB

2019
PENB

Orgány veřejné moci

25

Výstavba + rekonstrukce

4

Vlastníci budov + SVJ

61

Vlastníci jednotek

13

Zprostředkovatelé

36

Energetičtí specialisté

373

Orgány veřejné moci

7

Výstavba + rekonstrukce

2

Vlastníci budov + SVJ

17

Vlastníci jednotek

9

Zprostředkovatelé

23

Energetičtí specialisté

207

STATISTIKA KONTROLNÍ
ČINNOSTI
KONTROLNÍ
ČINNOST
SEI
Statistika kontrol ES za rok 2018 a část roku 2019

2018

2019

Energetický specialista

373

Počet průkazů

1602

% chybovosti

37

Výše uložených pokut

1 330 000 Kč

Energetický specialista

186

Počet průkazů

524

% chybovosti

33

Výše uložených pokut

1 330 550 Kč

STATISTIKA KONTROLNÍ
ČINNOSTI
KONTROLNÍ
ČINNOST
SEI

Meziroční srovnání chybnosti PENB
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Počet chybných

2019

KONTROLY
PENB
KONTROLNÍ
ČINNOST
SEI
Posouzení kvality zpracování PENB:
• Protokol rozdělen na pole: formální, důležitá, zásadní
• Posouzení závažnosti:
 posun mezi klasifikačními třídami
 posun měrných hodnot
 přítomnost analýzy, doporučení
 nevyplněná/chybně vyplněná pole

Kombinace nalezených pochybení
• I nalezená formální pochybení jsou v protokolu zaznamenána, ale
neodráží se do pokuty
• Dále se posuzuje např. energetická významnost budovy, zda se jedná
o první porušení této povinnosti ES či zda došlo ke změně hodnocení
budovy v rámci stavebního řízení

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ
PENB
KONTROLNÍ
ČINNOST
SEI
Nejzásadnější důsledky
• Změna zatřídění
• Výrazná změna měrných
hodnot
• Počet pochybení s vlivem na
výpočet

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ
PENB
KONTROLNÍ
ČINNOST
SEI

Zaškrtnutí

Šipky doporučení

Statistika úspěšnosti uchazečů o oprávnění ES
za rok 2018 a 2019

KONTROLNÍ ČINNOST SEI
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AE a EP 2018

AE a EP 2019

PENB 2018

PENB 2019

Počet zkoušených uchazečů

Kontrola KS 2018 Kontrola KS 2019 Kontrola K a RTE Kontrola K a RTE
2018
2019

Počet úspěšných uchazečů

PRŮBĚH KONTROLY
SEI SEI
KONTROLNÍ
ČINNOST
KONTROLNÍ ŘÁD
podle zákona č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád)

- Oznámení o zahájení kontroly

Zahájení kontroly

- Pověření ke kontrole včetně seznamu
požadovaných podkladů (lze dodatečně rozšířit
během kontroly)

- Shromažďování důkazů, podkladů pro závěry kontroly

Průběh kontroly

Závěr kontroly

- Provedení místních šetření v exteriéru budovy
v interiéru budovy
- Spolupráce s dalšími orgány státní správy - stavební úřady,
obce atd.

- Protokol o kontrole
- Kontrolní závěr – porušení zákona ANO / NE

PRŮBĚH KONTROLY
SEI SEI
KONTROLNÍ
ČINNOST
Protokol o kontrole:

KO - Podání námitek do 15 dnů ode dne doručení protokolu (lze prodloužit)
SEI - Vyřízení námitek do 30 dnů (lze prodloužit)
 Námitky vyřizuje kontrolující, v případě, že jim nevyhoví, předání námitek
řediteli ÚzI.


Proti vyřízení námitek ředitelem ÚzI již není opravný prostředek.

 Ukončení kontroly (uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem doručení vyřízení
námitek)

Námitkám vyhověno

Dodatek k protokolu, kontrola ukončena

Námitkám vyhověno
částečně

Dodatek k protokolu, který zapracuje přijaté námitky
a dále postup viz níže

Námitkám nevyhověno

Řízení o přestupku, Rozhodnutí o uložení pokuty

PRŮBĚH KONTROLY
SEI SEI
KONTROLNÍ
ČINNOST
KONTROLA

ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU

Po ukončení kontroly, v případě že bylo zjištěno porušení zákona,
přechází věc do tzv. „řízení o přestupku“.
podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

V 1. stupni vede příslušný územní inspektorát
V 2. stupni vede ústřední inspektorát

PŘÍKAZ X ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU
PŘÍKAZNÍ ŘÍZENÍ
=

zjednodušené řízení

-

pokud je výsledkem kontroly dostatečné skutkové zjištění a kontrolovaná osoba nerozporuje závěry
kontroly
možnost podat proti příkazu odpor do 8 dnů od doručení účastníku řízení
příkaz je podáním odporu zrušen a pokračuje se v „klasickém“ správním řízení

-

PŘESTUPKOVÉ
ŘÍZENÍ SEI
KONTROLNÍ
ČINNOST
ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU
Příslušné ÚzI = 1. stupeň

Rozhodnutí o uložení pokuty
Účastník řízení podá odvolání
ÚzI odvolání vyhoví – zruší rozhodnutí
nebo

ÚzI odvolání vyhoví – změní rozhodnutí
(autoremedura)
nebo
ÚzI odvolání nevyhoví – postoupí spis 2. stupni

Děkuji za pozornost!

mjurackova@cr-sei.cz

