ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
A: Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
T: 564 578 666 – ústředna
E: podatelna@eru.cz
www.eru.cz
ID datové schránky: eeuaau7

Příloha sdělení ERÚ nepochybil, přesto musí zaplatit škodu
Vývoj kauzy a časová osa
Licence: ERÚ udělil licenci společnosti FVE ČK
V prosinci 2010 získala od ERÚ společnost FVE ČK licenci na výrobu elektřiny, resp. na provoz
fotovoltaické elektrárny (elektrárna) o výkonu 2 055 kW v obci Česká Kamenice.
Žaloba I: Nejvyšší státní zástupce podal žalobu na zrušení licence
V prosinci 2013, na základě předchozího podnětu ERÚ, podal Nejvyšší státní zástupce žalobu na
zrušení rozhodnutí o udělení licence společnosti FVE ČK.
V květnu 2015 byla udělená licence Krajským soudem v Brně zrušena a elektrárna byla od 3. června
do 10. srpna 2015 mimo provoz. Společnost FVE ČK podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu
soudu.
V březnu 2016 Nejvyšší správní soud rozhodl, že rozsudek Krajského soudu v Brně byl nezákonný.
V září 2016 Krajský soud v Brně žalobu na odebrání licence zamítl, a potvrdil tak původní vydání
licence ERÚ z prosince 2010. Výsledkem je, že společnost FVE ČK měla od počátku platnou licenci.
Žaloba II: Společnost FVE ČK podala žalobu o ušlý zisk
Za období, kdy byla elektrárna mimo provoz, žalovala společnost FVE ČK Českou republiku (ČR)
o ušlý zisk spočívající v nevyplácení výkupních cen za elektřinu, která by jinak byla v elektrárně
vyrobena.
V listopadu 2019 přiznal Okresní soud v Jihlavě společnosti FVE ČK nárok na náhradu škody. ERÚ se
jako zástupce ČR proti rozsudku odvolal.
Rozsudek Okresního soudu v Jihlavě v únoru 2021 potvrdil Krajský soud v Brně.
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Časová osa

2010

2013

2015

V prosinci ERÚ udělil
firmě FVE ČK licenci
na výrobu elektřiny

ERÚ dal podnět na
NSZ

V květnu KSB rozhodl
o zrušení licence

V prosinci NSZ podalo
žalobu na zrušení
rozhodnutí o udělení
licence

V červnu musela firma
FVE ČK elektrárnu
odstavit

Firma FVE ČK podala
kasační stížnost na
NSS

2016

2019

2021

V březnu NSS
rozhodl, že rozsudek
KSB byl nezákonný

V listopadu Okresní
soud v Jihlavě přiznal
firmě FVE ČK
náhradu škody

V únoru KSB potvrdil
rozsudek Okresního
soudu v Jihlavě

V září byla žaloba
NSZ zamítnuta KSB
a rozhodnutí o licenci
zachováno

ERÚ se jako zástupce
ČR odvolal

V březnu musí ČR
prostřednictvím ERÚ
uhradit firmě FVE ČK
ušlý zisk

Firma FVE ČK žaluje
stát o ušlý zisk
NSZ – Nejvyšší státní zástupce, KSB – Krajský soud v Brně, NSS – Nejvyšší správní soud
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