Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, za rok 2015
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“), poskytuje úřad informace o své činnosti v oblasti
zmiňované působnosti. V roce 2015 bylo Energetickému regulačnímu úřadu doručeno celkem
79 žádostí o poskytnutí informace ze strany žadatelů o informace.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Žádosti (§ 18 odst. 1 písm. a))
Počet podaných žádostí o informace: 79
Vyřízeno přímo: 79
Postoupeno: 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí: 16
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 4

Počet stížností podaných podle § 16a zákona: 1
Další informace vztahující se k uplatňování zákona:
Počty přijatých a vyřízených žádostí o informace v roce 2015 z hlediska působnosti ERÚ:
Oblast licencí: 28
Oblast regulace: 8
Oblast kontroly: 4
Oblast legislativně správní: 12
Oblast podporovaných zdrojů: 12
Ostatní: 15
Žádosti žadatelů směřovaly zejména k problematice licencí, jejich udělování a splňování
podmínek pro vydání rozhodnutí o udělení licence. Stejně tak velký zájem byl o oblast
podporovaných zdrojů energií, zejména o informace týkající se fotovoltaických elektráren
a s tím související otázkou vyplácení podpory jednotlivým výrobnám energií. Zájem žadatelů
byl i o vedená řízení Energetického regulačního úřadu před soudy různých stupňů
a v neposlední řadě i o informace o platech a odměnách vyplácených v ERÚ.
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Počet žádostí o informace v roce 2015 se zaznamenal oproti počtu žádostí o informace
doručených na ERÚ v roce 2014 mírně navýšil, a to o 13 žádostí, z čehož lze důvodně
usuzovat, že zájem o oblast energetiky u občanů České republiky přetrvává, resp. mírně
vzrůstá, stejně tak se zvyšuje odborná náročnost žádostí žadatelů, která si vyžaduje nezbytnou
součinnost mezi jednotlivými organizačními útvary Energetického regulačního úřadu
v souvislosti s vyřizováním této agendy.
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