
Řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím

ERÚ v roce 2017 vyřídil následující žádosti o poskytnutí informace podané na základě zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1. Žádost sp. zn. 00406/2017-ERU ze dne 6. 1. 2017
ERÚ poskytl žadateli Oživení o.s., IČO: 6736 5353, sídlem Muchova 13, Praha 6 kopii
požadovaného spisu vedeného Energetickým regulačním úřadem ve správním řízení pro 
udělení licence.

2. Žádost sp. zn. 00210/2017-ERU ze dne 3. 1. 2017
Žádost o poskytnutí „Rozhodnutí Evropské komise k takzvané notifikaci podpory
obnovitelných zdrojů energie uvedených v Česku do provozu mezi lety 2006 až 2012, které 
Energetický regulační úřad obdržel od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže“. V současné 
době neexistuje veřejná verze požadovaného rozhodnutí Evropské komise. Na základě 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona mají povinné subjekty povinnost poskytovat informace pouze 
vztahující se k jejich působnosti. Žádost odmítnuta Rozhodnutím povinnému subjektu podle 
ustanovení § 15 odst. 1 zákona ve spojení s ustanovením § 11 odst. 3 zákona.

3. Žádost sp. zn. 00437/2017-ERU ze dne 8. 1. 2017
ERÚ poskytl žadateli vyjádření k problematice výše dividend vyplácených výrobcem tepla 
obchodní korporací Dalkia Česká republika, a.s., IČ: 45193410 (od 1. 1. 2015 obchodní 
korporace Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava).

4. Žádost sp. zn. 00661/2017-ERU ze dne 12. 1. 2017
Žadatel se domáhá, aby mu Energetický regulační úřad na základě Zákona poskytl:
„Vysvětlení pojmů ze zákona 458/2000 Sb.“ Žadatel se může domáhat poskytnutí pouze těch 
informací, jež se vztahují k působnosti povinného subjektu. Na základě ustanovení § 2 odst. 1 
zákona mají povinné subjekty povinnost poskytovat informace pouze vztahující se k jejich 
působnosti. Povinný subjekt odmítl žádost žadatele Rozhodnutím podle ustanovení § 15 
odst. 1 zákona.

5. Žádost sp. zn. 00684/2017-ERU ze dne 16. 1. 2017
ERÚ poskytl žadateli kopii rozhodnutí o zrušení licence na podnikání v energetických
odvětvích společnosti ELDEX s.r.o.

6. Žádost sp. zn. 00907/2017-ERU ze dne 20. 1. 2017
ERÚ poskytl žadateli odkaz na zveřejněnou informaci na webu ERÚ týkající se kontroly 
obchodní korporace Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava.

7. Žádost sp. zn. 01578/2017-ERU ze dne 2. 2. 2017
ERÚ poskytl žadatelce informace týkající se sporu o výši podpory mezi obchodní korporací 
OTE, a.s., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 a obchodní korporací E.ON Distribuce, se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.



8. Žádost sp. zn. 01876/2017-ERU ze dne 6. 2. 2017
ERÚ poskytl žadatelce kopii rozhodnutí týkající se sporu o výši podpory mezi obchodní 
korporací OTE, a.s., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 a obchodní korporací E.ON 
Distribuce, se sídlem České Budějovice.

9. Žádost sp. zn. 01890/2017-ERU ze dne 9. 2. 2017
ERÚ poskytl žadateli rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydaných v rámci řízení 
sporných zahájených na návrh obchodní společnosti ZONAS a.s., se sídlem Horní náměstí 
14/17 Olomouc, vedených proti odpůrci obchodní společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.

10. Žádost sp. zn. 02126/2017-ERU ze dne 10. 2. 2017
ERÚ poskytl žadateli informace o kárném řízení se státními zaměstnanci Energetického 
regulačního úřadu za rok 2016.

11. Žádost sp. zn. 02127/2017-ERU ze dne 13. 2. 2017
ERÚ žadateli poskytl požadované rozhodnutí o sporu mezi panem Jiřím Karpjukem
a obchodní korporací BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Na Poříčí, Praha 1.

12. Žádost sp. zn. 02487/2017-ERU ze dne 15. 2. 2017
ERÚ žadateli poskytl informace o počtu kontrol fotovoltaických elektráren provedených 
v roce 2010 ERÚ a o počtu FVE uvedených do provozu v roce 2010 a v roce 2011 včetně 
informací o celkovém instalovaném výkonu.

13. Žádost sp. zn. 02848/2016-ERU ze dne 15. 2. 2017
ERÚ poskytl žadateli požadované písemné materiály vztahující se k Návrhu nové struktury 
cen a tarifů pro novou regulační periodu.

14. Žádost sp. zn. 02481/2017-ERU ze dne 22. 2. 2017
ERÚ rozhodnutím odmítl žádost žadatele o konzultaci možnosti zahájit správní řízení
o platnosti smlouvy na základě telefonicky sjednaného dodatku smlouvy o prodeji elektřiny 
dědicem zemřelého.

15. Žádost sp. zn. 02482/2017-ERU ze dne 27. 2. 2017
ERÚ žadateli poskytl informace o neúspěšných pokusech společnosti Energie pod kontrolou, 
o.p.s., se sídlem Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín a společnosti EPK Trade s.r.o., sídlem 
Brněnská 3883/48, 69501 Hodonín, týkající se jejich žádostí o udělení licence pro distribuci 
elektřiny.

16. Žádost sp. zn. 02559/2017-ERU ze dne 27. 2. 2017
ERÚ svým přípisem odložil žádost žadatele o poskytnutí veškerých revizních zpráv
energetických zařízení, a to v souvislosti s podáním žádostí o udělení licence na výrobu 
elektřiny v období roku 2010, z důvodu nezaplacení požadované úhrady spojené s mimořádně 
rozsáhlým vyhledáváním údajů.

17. Žádost sp. zn. 02196/2017-ERU ze dne 14. 2. 2017
Žádost o poskytnutí dokumentu "Žádost o udělení licence pro podnikání v energetických 
odvětvích" podaného společností Solar CD s.r.o., IČO:29188 628, se sídlem Příkop 
843/4,60200 Brno, na jehož základě je vedeno správní řízení o udělení licence k výrobě 
elektřiny pod č. 111634204 a žádost o poskytnutí všech příloh uvedeného dokumentu." Ve 



věci držitele licence společnosti Solar CD s.r.o. je vedeno trestní řízení; povinný subjekt 
žádost odmítl Rozhodnutím v souladu s § 11 odst. 6) zákona.

18. Žádost sp. zn. 02395/2017-ERU ze dne 21. 2. 2017
Žádost o „Seznam držitelů platných licencí na výrobu, rozvod a distribuce tepelné energie“ 
V souladu s ustanovením zákona povinný subjekt informaci poskytl seznam držitelů platných 
licencí na výrobu, rozvod a distribuce tepelné energie.

19. Žádost sp. zn. 02260/2017-ERU ze dne 17. 2. 2017
Žádost: „Potřebujeme změnit osobu odpovědného zástupce. K tomu potřebujeme vědět, jaké 
podklady pro provedení této změny Vám máme odeslat ( žádost - je na to formulář?, vzdělání, 
praxe…) Není žádost podle zákona – postoupeno odbornému útvaru ERÚ.

20. Žádost sp. zn. 02580/2017-ERU ze dne 22. 2. 2017
žádám o poskytnutí těchto informací:
„1) Počet žádostí o mimosoudní řešení sporů (ADR) k 31. 12. 2016?
2) Nejčastější typ sporů řešení formou ADR?
3) Počet vyřešených sporů na základě využití ADR?
4) Počet řešených přeshraničních sporů v rámci ADR, případně uvedení státu, kterých se tyto 
spory týkali, o jaký spor se jednalo a kolik z celkového počtu přeshraničních sporů bylo 
vyřešeno.“
V souladu s ustanovením zákona po odstranění vad v podání informace poskytnuta.

21. Žádost sp. zn. 02612/2017-ERU ze dne 22. 2. 2017
„Schválení přemístění fotovoltaické elektrárny v areálu přístavu Mělník, z důvodu výstavby 
nového kontejnerového terminálu. Přípojné místo se nemění. Dle merita dotazu se nejedná 
o žádost ve smyslu zákona – informace poskytnuta.

22. Žádost sp. zn. 02614/2017-ERU ze dne 27. 2. 2017
Žádost „O poskytnutí informace, zda jsme oprávněni provádět dodávku el. energie na základě 
udělené licence skupiny 11, výroba el. energie, a zda stále platí i vyjádření ČR-SEI z roku 
2007“
1. Poskytnuta informace:
Problematikou rozúčtování se zabývá § 28 zákona č. 458/2000 Sb. odst. 1) písm. g). Žadatel 
upozorněn na znění § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
2. K části žádosti o poskytnutí informace "zda stále platí i vyjádřeni ČR-SEJ z roku 2007" 
vydáno Rozhodnutí o odmítnutí podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona, ve spojení 
s ustanovením § 11 odst. 3 zákona.

23. Žádost sp. zn. 02958/2017-ERU ze dne 8. 3. 2017
ERÚ poskytl žadateli odkaz na web ERÚ se zveřejněnými informacemi o organizační
struktuře ERÚ, o pracovních životopisech vedoucích zaměstnanců ERÚ a o kontaktech na 
vedoucí pracovníky a odmítl poskytnutí seznamu všech zaměstnanců ERÚ.

24. Žádost sp. zn. 03334/2017-ERU ze dne 8. 3. 2017
Žádost o „ Kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je
součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle 
§22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.“



Informace poskytnuta – Zaslána kopie Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce
č. 416/2004 Sb., která je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné 
správě vytvořené podle § 22 zákona Č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.

25. Žádost sp. zn. 03060/2017-ERU ze dne 8. 3. 2017
ERÚ odmítl rozhodnutím žádost žadatele o poskytnutí databáze výrobců elektrické energie 
registrovaných u společnosti OTE pro rok 2017 v režimu podpory Zelený Bonus a Povinný 
výkup a seznam všech výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně uvedení statistických 
údajů týkajících se předmětných výrobních zdrojů.

26. Žádost sp. zn. 03342/2017-ERU ze dne 13. 3. 2017
Žádost o „Kopii Rozhodnutí 10004-8/2015-ERÚ ze dne 2. 12. 2015 byť i anonymizované“
Informace poskytnuta - Zasíláno Rozhodnutí č. j. 10004-8/2015-ERU.

27. Žádost sp. zn. 03415/2017-ERU ze dne 15. 3. 2017
ERÚ odmítl žádost žadatele o výklad právních předpisů týkajících se možnosti návrhu na 
zahájení správního řízení.

28. Žádost sp. zn. 03724/2017-ERU ze dne 23. 3. 2017
Žádost o „Rozhodnutí předsedkyně Energetického regulačního úřadu ze dne 21. září 2016, 
č.j. 04822-20/2016-ERÚ“. Informace poskytnuta.

29. Žádost sp. zn. 09135/2017-ERU ze dne 17. 3. 2017
ERÚ poskytl žadateli odkaz na web ERÚ se zveřejněnou informací týkající se stanoviska ve 
věci posouzení časové posloupnosti jednotlivých typů revizí a prvního paralelního připojení 
a současně poskytl žadateli požadovaný listinný materiál ohledně náležitosti revizí.

30. Žádost sp. zn. 03894/2017-ERU ze dne 27. 3. 2017
ERÚ žadateli poskytl požadované rozhodnutí ve věci sporu o podporu zdrojů energie mezi 
společnostmi OTE, a.s., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, a společností Energetické 
centrum, Otín 36, 377 01 Jindřichův Hradec.

31. Žádost sp. zn. 03896/2017-ERU ze dne 28. 3. 2017
ERÚ poskytl žadatelce požadovaná rozhodnutí týkající se finančního nároku výrobce
elektřiny z obnovitelných zdrojů na podporu dle zák. č. 180/2005 Sb., o podpoře a výrobě 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů.

32. Žádost sp. zn. 04145/2017-ERU ze dne 2. 4. 2017
ERÚ svým přípisem odložil žádost žadatele o poskytnutí písemných materiálů, a to z toho 
důvodu, že žadatel přes učiněnou výzvu i upozornění na možnost odložení žádosti nedoplnil 
zákonem stanovené náležitosti žádosti.

33. Žádost sp. zn. 04146/2017-ERU ze dne 3. 4. 2017
ERÚ z důvodu své nepůsobnosti odložil žádost žadatelky jako koncové zákaznice týkající se 
správnosti rozúčtování tepla a teplé a studené vody ze strany dodavatele Valašskokloboucké 
polikliniky, se sídlem Krátká 798, IČ: 70986941, PSČ: 766 01 Valašské Klobouky, když 
působnost k této problematice je dána Ministerstvu pro místní rozvoj.

34. Žádost sp. zn. 12318/2016
Žádost o poskytnutí:



1. Všechny dokumenty a údaje týkající se provozních nákladů na plynárenskou přenosovou 
soustavu provozovanou společností NET4GAS, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na 
Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 21, IČO: 272 60 364 („NET4GAS“) za období let 2010 -
2016. Poskytnutí regulačních výkazů předložených ERÚ společností NET4GAS v souladu
s ustanovením § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů („energetický zákon“). Poskytnutí všech kalkulací a dalších dokumentů 
vypracovaných ERÚ v souvislosti s daty obsaženými v těchto regulačních výkazech NET4GAS 
nebo s jejich využitím.
2. Všechny dokumenty a informace, které má ERÚ k dispozici, související s náklady
NET4GAS na provoz česko-polského propojovacího plynovodu (na trase Třanovice – Český 
Těšín – Skoczow) STORK („STORK“) za celou dobu jeho provozu a jakékoli kalkulace nebo 
jiné dokumenty vypracované ERÚ v souvislosti s těmito informacemi nebo s jejich využitím.
3. Formulář pro podání návrhu („Proposal submission form“), podaný společností
NET4GAS, za účelem poskytnutí finanční pomoci Unie v rámci Evropského energetického 
programu pro hospodářské oživení (EEPR) – Pomoc na projekty plynárenských 
a elektrifikačních infrastruktur na AKCI č. EEPR-2009-INTg-RF-CZPL – SI2.567654 / 
SI2.567657 / SI2.567662 v oblasti nařízení (ES) č. 663/2009 pro propojení elektrizačních 
a plynárenských soustav a jakékoli kalkulace nebo jiné dokumenty vypracované ERÚ 
v souvislosti s těmito informacemi nebo s jejich využitím.
4. Všechny dokumenty, které má ERÚ k dispozici, týkající se nákladů spojených s výstavbou 
STORK (včetně plánovací fáze), včetně jakýchkoli dokumentů týkajících se analýzy nákladů a 
přínosů a rozdělení nákladů mezi NET4GAS and Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A., se sídlem Polská republika, Varšava, Mszczonowska 4 („GAZ-SYSTEM“) 
a jakékoli kalkulace nebo jiné dokumenty vypracované ERÚ v souvislosti s těmito 
informacemi nebo s jejich využitím.
5. Všechny dokumenty, které má ERÚ k dispozici, týkající se jakýchkoli podání společnosti 
NET4GAS určených Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky v souvislosti s žádostí 
NET4GAS o udělení státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení v souladu 
s § 67 energetického zákona v souvislosti s výstavbou plynovodu STORK a jakékoli další 
dokumenty vypracované ERÚ v souvislosti s těmito informacemi nebo s jejich využitím.
6. Všechny dokumenty, ze kterých vyplývají důvody pro zavedení následujících pravidel 
týkajících se rezervace dlouhodobé pevné přepravní kapacity ze strany ERÚ:
a. Vložení ustanovení § 5a odst. 2 do vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, 
prostřednictvím pozměňovací vyhlášky č. 370/2010 Sb., v důsledku čehož byla stanovena 
maximální doba trvání rezervace přesahující 65 % technické kapacity, a to v délce 10 let.
b. Novelizace ustanovení § 5a odst. 2 vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, 
prostřednictvím pozměňovací vyhlášky č. 436/2012 Sb., v důsledku čehož byla maximální 
doba trvání rezervace přesahující 65 % technické kapacity zkrácena na 5 let.
c. Vypuštění tohoto omezení vztahujícího se k rezervaci dlouhodobé kapacity v nové vyhlášce 
č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem. 7. Přehled všech dokumentů obsahujících 
informace požadované v bodech 1. - 6.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti v bodě 3 a 5 a částečné v bodě 7. Ostatní informace
poskytnuty.

35. Žádost sp. zn. 04137/2017-ERU ze dne 3. 4. 2017
Dotaz na právo výrobců tepelné energie dodávat tepelnou energii prostřednictvím
rozvodného tepelného zařízení jiného dodavatele tepelné energie v rámci jedné soustavy 
zásobování tepelnou energií. Dle merita dotazu se nejedná o žádost ve smyslu zákona 



o svobodném přístupu k informacím, přesto však odpověď vyhotovena v daném termínu pro
tyto žádosti.

36. Žádost sp. zn. 04148/2017-ERU ze dne 14. 3. 2017
Žádost společnosti OTE, a.s., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8. o poskytnutí Protokolu 
o kontrole č. POZE_PR_007416 v Zemědělské akciové společnosti Hluboš. Rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti na základě ustanovení § 11 odst. 3 zákona.

37. Žádost sp. zn. 04176/2017-ERU ze dne 5. 4. 2017
ERÚ poskytl žadateli Urban-Hejduk, Jugoslávská 620/2, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
písemnosti vztahující se k rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny vydané pro 
obchodní korporaci Solar CD s.r.o., IČ: 29188628, se sídlem Příkop 843/4, Brno.

38. Žádost sp. zn. 04317/2017-ERU ze dne 5. 4. 2017
ERÚ poskytl žadateli Energie Pro s.r.o., U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8 informaci 
o registraci a průběhu realizace dodávek energií ze strany žadatele pro jím vyjmenované 
subjekty.

39. Žádost sp. zn. 04388/2017-ERU ze dne 7. 4. 2017
1. Žádost o informace týkající se návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., 
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích - veškerou 
písemnou komunikaci a zápisy jednání v rámci meziresortního připomínkového řízení 
a případně související dokumentaci i s dalšími účastníky.
2. Žádost o informaci, v jaké fázi se návrh vyhlášky v současné době nachází, neboť je zřejmé, 
že doposud schválena nebyla. Prosím o krátké zdůvodnění, proč se tak dosud nestalo.
Informace poskytnuta.

40. Žádost sp. zn. 04401/2017-ERU ze dne 6. 4. 2017
Žádost týkající se držitele licence Veolia Energie ČR, a.s. a držitele licence Arcelor Mittal 
Ostrava a.s., kdy žadatel dožaduje sdělení:
,,1) Zda ERÚ někdy kontroloval soulad cen uvedených společností s Vaší věcnou regulací cen 
tepla, a pokud ano
2) Kdy to bylo, a co ERÚ tehdy zjistil?
3) Pokud to ERÚ neposuzoval, zda je taková výše dividend v souladu s dle regulace možnou 
přiměřenou ziskovostí teplárenské firmy, a
4) jaká ustanovení kterého zákona problematiku přiměřenosti cen tepla upravují, a
5) za jaké ceny prodávala loni teplo energetika Nové Huti v Ostravě, nyní Arcelor Mittal 
Ostrava a.s., IČ 45193258?“
Informace poskytnuta.

41. Žádost sp. zn. 04578/2017-ERU ze dne 17. 4. 2017
ERÚ žadatelce poskytl informace týkající se činnosti a sdělení aktuálního počtu rozkladových 
komisí ERÚ, včetně zaslání kopií statutu a jednacího řádu rozkladové komise.

42. Žádost sp. zn. 04753/2017-ERU ze dne 20. 4. 2017
Žádost o rozhodnutí ERÚ ve sporu o úhradu plateb na krytí nákladů spojených s podporou 
elektřiny, vedeném mezi společností OTE, a.s. a společností E.ON Distribuce, a.s. Informace 
poskytnuta v anonymizované podobě.



43. Žádost sp. zn. 04754/2017-ERU ze dne 19. 4. 2017
Žádost o „posouzení a zodpovězení dotazu v rámci výše smluvní pokuty v případě připojení 
klienta k NMT jak je specifikováno ve VOP (Česká regionální energetika s.r.o.)“ Rozhodnutí 
o odmítnutí. Dle merita dotazu se nejedná o žádost ve smyslu zákona o svobodném přístupu
k informacím, neboť žadatel se zjevně domáhá poskytnutí názoru k věci přiměřenosti
sjednané výše smluvní pokuty. Ekonomické a právní poradenství nespadá do působnosti 
Energetického regulačního úřadu.

44. Žádost sp. zn. 04823/2017-ERU ze dne 25. 4. 2017
Žádost o „zaslání interního sdělení ERÚ č. 11268/2016- ERU ze dne 1. 11. 2016“.
Rozhodnutí o odmítnutí na základě ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona.

45. Žádost sp. zn. 04825/2017-ERU ze dne 25. 4. 2017
Žádost o „poskytnutí dokumentů související s vyhláškou č. 154/2001 Sb. vyhláška, kterou se 
stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích“ Dokumenty 
skartovány v souladu se skartačním řízením.

46. Žádost sp. zn. 04893/2017-ERU ze dne 25. 4. 2017
Žádost o „poskytnuti informace, zda byla podána žaloba proti rozhodnutí předsedkyně 
Energetického regulačního úřadu ze dne 13.07.2015, č. j.: 15168-37/2013-ERU“ ERÚ není 
účastníkem řízení – přesto informace poskytnuta odkazem na dostupné zdroje.

47. Žádost sp. zn. 04989/2017-ERU ze dne 27. 4. 2017
Žádost o zodpovězení otázek:
„• Má ERÚ k dispozici seznam veškerých obnovitelných zdrojů energie nacházejících se na 
území Moravskoslezského kraje?
- je v rámci seznamu uveden také jejich výkon?
- je v rámci seznamu uveden i vlastník?
• Má ERÚ statistiky o celkové hodnotě vyrobené energie z OZE v Moravskoslezském kraji 
a také i z neobnovitelných zdrojů energie?
• Má ERÚ jiné studie, statistiky týkající se OZE v Moravskoslezském kraji?“
Informace poskytnuta.

48. Žádost sp. zn. 05044/2017-ERU ze dne 2. 5. 2017
Dotaz na smlouvu na dodávku plynu. Dle merita dotazu se nejedná o žádost ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

49. Žádost sp. zn. 05045/2017-ERU ze dne 2. 5. 2017
Žádost o informace o nové tarifní struktuře
Poskytnutí informace v jedné části + Rozhodnutí o odmítnutí v části druhé – rozklad proti 
rozhodnutí – předání odboru II. instance.

50. Žádost sp. zn. 05071/2017-ERU ze dne 3. 5. 2017
Žádost o poskytnutí obsahu vyjádření Energetického regulačního úřadu k návrhu na zrušení 
části zákona č. 402/2010 Sb. a části zákona č. 346/2010 Sb. adresovaném Ústavnímu soudu 
České Republiky pod čj. 02714-4/2012-ERU ze dne 13. dubna 2012. Informace poskytnuta.

51. Žádost sp. zn. 05333/2017-ERU ze dne 5. 5. 2017
ERÚ poskytl žadateli FVE Světlík, Pod lesem 229, 370 01 Litvínovice – Šindelovy Dvory
zastoupeného na základě plné moci advokátní kanceláří Doucha Šikola advokáti, s.r.o., 



Mezibranská 7, 110 01 Praha 1, požadované materiály týkající se prověřování obchodní 
korporace žadatele.

52. Žádost sp. zn. 05334/2017-ERU ze dne 5. 5. 2017
ERÚ žadateli poskytl vysvětlení týkající se využití informace z registru obyvatel o osobě 
žadatele v rámci agendy A 648.

53. Žádost sp. zn. 05353/2017-ERU ze dne 9. 5. 2017
ERÚ poskytl žadateli EMJ s.r.o., K. Světlé 1121, 464 01 Frýdlant informace týkající se 
vysvětlení pojmu elektrické přípojky nízkého napětí a jejího chápání jako součásti veřejné 
technické infrastruktury.

54. Žádost sp. zn. 05355/2017-ERU ze dne 9. 5. 2017
ERÚ poskytl žadateli vysvětlení týkající se odeslané písemnosti – odpovědi na dotaz –
ohledně povinnosti obchodníka fakturovat svému zákazníkovi položku „Podpora elektřiny 
z podporovaných zdrojů energie“.

55. Žádost sp. zn. 05446/2017-ERU ze dne 11. 5. 2017
ERÚ poskytl žadateli OM Solutions, s.r.o., Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 
informace o palivu používaném pro výrobu elektřiny u jednotlivých výroben elektřiny, které 
mají ke dni 11. května 2017 nebo pozdějšímu udělenou licenci pro podnikání v energetických 
odvětvích s předmětem podnikání "výroba elektřiny“.

56. Žádost sp. zn. 05678/2017-ERU ze dne 17. 5. 2017
ERÚ poskytl žadateli ČEZ Prodej, Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053 odkaz na web ERÚ se 
zveřejněnou informací o držitelích licencí na výrobu elektřiny a svým přípisem částečně 
odložil žádost týkající se zodpovězení dotazu ohledně nároku na výplatu podpory za elektřinu 
vyrobenou v žadatelem označených výrobnách v období od 1. 4. do 30. 4. 2017.

57. Žádost sp. zn. 05732/2017-ERU ze dne 2. 2. 2017
Žádost o informace, zda bude licence, které je žadatel držitelem platná i po ukončení
podnikatelské činnosti, tj. zrušení uvedeného IČ. Informace poskytnuta.

58. Žádost sp. zn. 05730/2017-ERU ze dne 17. 5. 2017
Žádost o poskytnutí rozhodnutí ERÚ. Odloženo.

59. Žádost sp. zn. 04176/2017-ERU ze dne 5. 5. 2017
Žádost o poskytnutí rozhodnutí o udělení licence k výrobě elektřiny vydaného ve prospěch 
společnosti Solar CD s.r.o., IČO: 291 88 628, se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno.
Poskytnutí informace v části jedné + Rozhodnutí o odmítnutí v části druhé.

60. Žádost sp. zn. 05884/2017-ERU ze dne 22. 5. 2017
ERÚ poskytl žadatelce odpověď na otázku, zda Energetický regulační úřad od roku 2016 
rozhodoval ve věci účtování spotřeby plynu při situaci, že měřidlo nesplňovalo požadavky 
obecné povahy č. 0111-OOP-C007, tedy za situace, že společnost dodávající plyn účtovala 
spotřebu 24 hod denně / 7 dní v týdnu na všechny přihlášené plynové spotřebiče.



61. Žádost sp. zn. 05980/2017-ERU ze dne 24. 5. 2017
Informace o využívaném palivu pro výrobu elektřiny u jednotlivých výroben elektřiny, které 
mají ke dni 11. května 2017 nebo pozdějšímu udělenou licenci pro podnikání v energetických 
odvětvích s předmětem podnikání "výroba elektřiny". Informace poskytnuta.

62. Žádost sp. zn. 06020/2017-ERU ze dne 25. 5. 2017
ERÚ poskytl žadatelce statistická čísla ohledně počtu stížností a podnětů, které byly doručeny 
na Energetický regulační úřad v průběhu roku 2016.

63. Žádost sp. zn. 04578/2017-ERU ze dne 15. 5. 2017
1. sdělení aktuálního počtu rozkladových komisí ve Vašem úřadu a jaké je jejich zaměření;
2. zaslání kopií statutu a jednacího řádu rozkladové komise ve smyslu § 152 odst. 3 správního 
řádu, byla-li zřízena, a to v současné době v účinném znění;
3. zaslání kopií co nejvyššího možného počtu rozhodnutí ministra nebo vedoucího ústředního 
správního úřadu, a to ve vztahu k aktuálnímu statutu a jednacího řádu, nejpozději však za 
posledních 5 let;
4. Zaslání kopií co nejvyššího možného počtu návrhů na rozhodnutí ministra nebo vedoucího 
ústředního správního úřadu, a to ve vztahu k aktuálnímu statutu a jednacího řádu, nejpozději 
však za posledních 5 let;
5. Zaslání statistik rozhodování podle aktuálních znění statutu a jednacího řádu (viz bod 2), 
tzn. zejména počet vydaných rozhodnutí v prvním stupni, počet podaných rozkladů proti nim a 
způsoby rozhodnutí o rozkladech ve smyslu § 152 odst. 5 správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů.
Informace poskytnuta.

64. Žádost sp. zn. 06297/2017-ERU ze dne 2. 6. 2017
ERÚ odmítl požadavek žadatele na prošetření způsobu uzavírání smluv ze strany obchodní 
firmy vvtradegroup s.r.o., se sídlem Kollárova 2346/2, 586 01 Jihlava, IČO: 05482518 se 
žadatelem a sdělil, zda poplatek požadovaný označenou společností je žadatel povinen 
uhradit.

65. Žádost sp. zn. 06460/2017-ERU ze dne 6. 6. 2017
Informace ze seznamu výrobců POZE. Rozhodnutí o odmítnutí.

66. Žádost sp. zn. 06487/2017-ERU ze dne 8. 6. 2017
ERÚ poskytl žadateli Česká bioplynová asociace, Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České 
Budějovice požadované informace uvedené v tabulce výroby elektřiny a v tabulce výroby 
tepla dle typů podporovaných zdrojů energie.

67. Žádost sp. zn. 06969/2017-ERU ze dne 21. 6. 2017
ERÚ žadateli poskytl informace o možnosti získání údajů o množství MWh za rok 2016 
vyrobených na vodním toku Březná a o výši podpory vyplacené těmto elektrárnám a dále 
poskytl odkaz na zveřejněnou informaci na webu ERÚ, kterým se stanovuje podpora pro 
podporované zdroje energie.

68. Žádost sp. zn. 06925/2017-ERU ze dne 21. 6. 2017
Výroba elektřiny z OZE – 2016
Rozhodnutí o zamítnutí



69. Žádost sp. zn. 07097/2017-ERU ze dne 26. 6. 2017
ERÚ poskytl žadateli PROTECO AGRO, Ohaře 160, 281 30 Ohaře odkaz na web ERÚ se 
zveřejněnou informací o metodice, včetně konkrétních vstupních dat a z nich plynoucích 
výsledků, pro výpočet výkupní ceny elektrické energie pro fotovoltaické elektrárny o velikosti 
nad 100kW připojené k distribuční soustavě v roce 2010 a v roce 2011, a dále žadateli poskytl 
samostatné vysvětlení ke skutečným nákladům pro elektrárny připojené v roce 2010 a 2011, 
včetně doby návratnosti investic do těchto FVE.

70. Žádost sp. zn. 07514/2017-ERU ze dne 7. 7. 2017
ERÚ poskytl žadatelce informace k její žádosti o pomoc při řešení problému s dodavatelem 
plynu a elektřiny společností Česká Regionální Energetika a.s., se sídlem Jahnova 8, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, konkrétně s úmyslem vystavit smluvní sankci za nedodržení 
sjednaných podmínek smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu.

71. Žádost sp. zn. 07640/2017-ERU ze dne 12. 7. 2017
ERÚ poskytl žadateli Kverulant o.p.s, Pražská 1148, 102 00 Praha 10 informace provozního 
charakteru o činnosti ERÚ, konkrétně o budovách, které jsou ERÚ využívány ke své činnosti, 
jejich výměře, počtu zde zaměstnaných pracovníků i o firmách zajišťujících úklid.

72. Žádost sp. zn. 07647/2017-ERU ze dne 13. 7 .2017
ERÚ jednak svým přípisem odložil pro nepůsobnost část žádosti žadatele THERMOIL s.r.o., 
Mostní 747, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou a zbylou část odmítl rozhodnutím, když se 
tazatel domáhal sdělení sahající mimo zákonem vymezenou působnost úřadu a dále požadoval 
výklad právních předpisů, kde povinnost poskytovat informace dle zákona o svobodném 
přístupu k informacím není stanovena.

73. Žádost sp. zn. 07670/2017-ERU ze dne 13. 7. 2017
Kopie všech rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (prvního nebo druhého stupně) ve 
sporném řízení podle §52 zákona č. 165/2012 Sb. týkající se (ne)uvedení výrobny elektřiny do 
provozu dle §12 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.
Poskytnuto.

74. Žádost sp. zn. 07993/2017-ERU ze dne 21. 7. 2017
Určení dodavatele. Dle merita dotazu se nejedná o žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

75. Žádost sp. zn. 07999/2017-ERU ze dne 21. 7. 2017
1. Jaké jsou legální parametry, na základě kterých správní orgán určuje osoby dle bodů 2., 4. 
a 5. Ustanovení §2 odst. (2) písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon?“
2. Jaká je podle platné právní úpravy působnost orgánů finanční a celní správy v zákoně 
č. 458/2000 Sb., energetický zákon?
Rozhodnutí o odmítnutí v části jedné a odložení v části druhé.

76. Žádost sp. zn. 08198/2017-ERU ze dne 26. 7. 2017
- Počet rozhodnutí o odmítnutí (včetně částečných) žádosti o poskytnutí informací v roce 2011
- Počet podaných stížností podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2011, 2012, 2013 a 
2014
Informace poskytnuta.



77. Žádost sp. zn. 08201/2017-ERU ze dne 27. 7. 2017
Kdy a kým byla schválena úhrada distribuce za elektřinu a plyn, když toto rozhodnutí bylo 
striktně zamítnuto samotnou pí. při prohlášení tohoto stanoviska v TV!!! V současnosti se 
nestačím coby důchodce divit, jak vysoké náhrady mám platit za tuto "distribuci". Jde o 2x 
vyšší náklady než za samotnou spotřebu!!!! Dle merita dotazu se nejedná o žádost ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb.

78. Žádost sp. zn. 08225/2017-ERU ze dne 25. 7. 2017
Ukončení smlouvy na odběr elektřiny a plynu.
Dle merita i formy dotazu se nejedná o žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

79. Žádost sp. zn. 08367/2017-ERU ze dne 28. 7. 2017
Požadované informace jsou vymezeny pouze velmi obecně, resp. Nejasně formulovány, 
a jejich vyhledání a zpracování by bylo časově náročné a spojené s finančními náklady.

80. Žádost sp. zn. 08439/2017-ERU ze dne 30. 7. 2017
ERÚ poskytl žadateli sdělení týkající se výskytu poruch plynových zařízení v lokalitě města 
Opavy, a to z důvodů jejich poškození prachem obsaženým v zemním plynu z plynového řádu 
distribuční sítě.

81. Žádost sp. zn. 08445/2017-ERU ze dne 3. 8. 2017
ERÚ poskytl žadateli kopie požadovaných 2 stejnopisů rozhodnutí v právní moci.

82. Žádost sp. zn. 08581/2017-ERU ze dne 8. 8. 2017
ERÚ odmítl rozhodnutím žádost žadatele o sdělení týkající se povinnosti vracení poskytnuté a 
vyplacené garantované výkupní ceny elektrické energie v případě, kdy držiteli licence je 
zrušeno rozhodnutí o udělení licence.

83. Žádost sp. zn. 08875/2017-ERU ze dne 16. 8. 2017
ERÚ odložil z důvodu nepůsobnosti žádost žadatele týkající se oprávnění fotovoltaické 
elektrárny FVE TWO k fakturování výkupní ceny elektřiny platné pro zdroje připojené k síti 
v roce 2010.

84. Žádost sp. zn. 09065/2017-ERU ze dne 23. 8. 2017
ERÚ vyhověl žádosti žadatele a poskytl kopii stejnopisu rozhodnutí v právní moci.

85. Žádost sp. zn. 09171/2017-ERU ze dne 24. 8. 2017
ERÚ odložil z důvodu absence své působnosti žádost žadatele o poskytnutí dokumentů 
týkajících se notifikačního řízení Evropské komise zajišťované Ministerstvem průmyslu 
a obchodu.

86. Žádost sp. zn. 09741/2017-ERU ze dne 12. 9. 2017
ERÚ poskytl žadateli sdělení týkající se neexistence posudku zabývajícího se nárokem 
provozovatele fotovoltaické elektrárny na podporu z obnovitelných zdroj a energie 
v mezidobí mezi právní mocí rozsudku o zrušení licence k výrobě elektřiny a nabytím právní 
moci usnesení o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti či ústavní stížnosti a současně 
poskytl informace o počtu řízení týkajících za splnění uvedené podmínky.



87. Žádost sp. zn. 10280/2017-ERU ze dne 21. 9. 2017
Rozhodnutí o odmítnutí. Ustanovení § 11 odst. 3 zákona z informační povinnosti vylučuje 
informace, které kontrolní orgán získal v průběhu provádění kontroly od jiných osob 
(podklady). Některé z těchto informací mohou být takového charakteru, že jich sice lze využít 
ke splnění účelu kontroly, jejich zveřejnění nicméně může mít negativní dopady do sféry 
třetích osob, a toto zveřejnění proto není žádoucí. Tuto skutečnost lze dovodit z důvodové 
zprávy k zákonu č. 61/2006 Sb., kterým byl mj. novelizován i zákon.

88. Žádost sp. zn. 10426/2017-ERU ze dne 27. 9. 2017
Rozpad odběrných míst, rozhodnutí o odmítnutí

89. Žádost sp. zn. 10430/2017-ERU ze dne 1. 10. 2017
Dle merita dotazu se nejedná o žádost ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, 
přesto však odpověď vyhotovujeme v daném termínu pro tyto žádosti.

90. Žádost sp. zn. 10827/2017-ERU ze dne 12. 10. 2017
ERÚ poskytl žadateli odkaz na webové stránky úřadu týkající se zveřejněných informací 
ohledně požadovaných údajů, a to na http://www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci, které se týkaly 
držitele licence, resp. jeho vymezeného území

91. Žádost sp. zn. 04823/2017-ERU ze dne 25. 4. 2017
Rozhodnutí o odmítnutí. U žádosti o poskytnutí interního sdělení ERÚ č. 11268/2016-ERU ze 
dne 1. 11. 2016 je v informační systému ERÚ poznámka „Stornováno. Nearchivuje se“.

92. Žádost sp. zn. 10960/2017-ERU ze dne 13. 10. 2017
Rozhodnutí o odmítnutí. Na základě testu proporcionality dospěl povinný subjekt k závěru, že 
převažuje povinnost mlčenlivosti kontrolujících podle § 20 zákon č. 255/2012 Sb. Zákon 
o kontrole (kontrolní řád) nad právem žadatele obdržet požadované informace. Poskytnutí 
informace - V záležitosti spojené s činností Energie pod kontrolou o.p.s. byly obce 
a právnické osoby upozorněny, že kompetenci k rozhodování sporů mezi právnickými 
osobami nemá Energetický regulační úřad, ale příslušný soud.

93. Žádost sp. zn. 11215/2017-ERU ze dne 18. 10. 2017
ERÚ poskytl žadateli informace o držitelích licence na výrobu elektřiny pro plynový 
a spalovací motor s palivem zemní plyn.

94. Žádost sp. zn. 11263/2017-ERU ze dne 23. 10. 2017
ERÚ poskytl žadateli vysvětlení k požadovanému sdělení zjištění počtu porušení ustanovení 
§ 11 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, 
v souvislosti s kontrolou ERÚ, tedy zda výrobce elektrické energie neprováděl úpravu 
fakturovaného podporovaného množství elektrické energie o technologickou vlastní spotřebu 
odebranou ze sítě postupem podle §4 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb.

95. Žádost sp. zn. 11316/2017-ERU ze dne 22. 10. 2017
Informace poskytnuta. Odeslána tabulka s aktuálními daty o instalovaném výkonu 
jednotlivých fotovoltaických elektráren.

96. Žádost sp. zn. 11455/2017-ERU ze dne 26. 10. 2017
ERÚ rozhodnutím odmítl požadavek žadatele na prošetření korektnosti jednání obchodní 
korporace BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046,1047/24-26, Praha 1 -



Nové Město, PSČ 110 00, Identifikační číslo: 27386732, v souvislosti s vyúčtovaným 
deaktivačním poplatkem v důsledku nedodržení sjednaných podmínek uzavřené smlouvy 
o sdružených službách dodávky plynu.

97. Žádost sp. zn. 11662/2017-ERU ze dne 6. 11. 2017
ERÚ vyhověl žádosti žadatele a poskytl požadovaná rozhodnutí ve věci, která byla zahájena 
na podnět žadatele.

98. Žádost sp. zn. 11697/2017-ERU ze dne 6. 11. 2017
ERÚ doporučil žadateli další postup ve věci požadované informace týkající se trafostanice 
umístěné na pozemku parc. č. st. 2068/33, k. ú. Beroun, která je v majetku žadatele.

99. Žádost sp. zn. 11700/2017-ERU ze dne 6. 11. 2017
ERÚ rozhodnutím odmítl žádost žadatele o vysvětlení oprávnění příslušného provozovatele 
distribuční soustavy ke změně uzavřené smlouvy.

100. Žádost sp. zn. 11493/2017-ERU ze dne 25. 10. 2017
Poskytnuta informace o počtu zahájených cenových kontrol u výrobců nebo distributorů 
tepelné energie v letech 2015, 2016 a 2017

101. Žádost sp. zn. 11974/2017-ERU ze dne 14. 11. 2017
ERÚ záznamem odložil žádost žadatelky o sdělení návodu k vyhledání dokumentu „Provozní 
podmínky distribuční soustavy“ z důvodu své nepříslušnosti.

102. Žádost sp. zn. 12074/2017-ERU ze dne 18. 11. 2017
ERÚ poskytl žadateli vysvětlení ohledně stanovení cen tepla a odkazu na webové stránky 
úřadu, kde lze dohledat příslušná cenová rozhodnutí včetně cen dle cenových lokalit.

103. Žádost sp. zn. 11892/2017-ERU ze dne 13. 11. 2017
Dle merita dotazu se nejedná o žádost ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

104. Žádost sp. zn. 12190/2017-ERU ze dne 20. 11. 2017
ERÚ odmítl rozhodnutím žádost žadatelky o posouzení reklamace správnosti vyúčtování 
dodávky tepla do nebytových prostor umístěných ve Squash centru.

105. Žádost sp. zn. 10430/2017-ERU ze dne 13. 11. 2017
Cena tepelné energie není úředně stanovenou cenou (maximální, pevnou), nýbrž je cenou 
věcně usměrňovanou, což spočívá ve stanovení podmínek pro sjednání cen, které jsou 
zakotveny v cenovém rozhodnutí ERÚ k cenám tepelné energie. ERÚ ceny tepelné energie 
ani jejich kalkulace (kalkulační vzorce) dodavatelům tepelné energie neschvaluje ani 
nevydává.
Jednotlivá cenová rozhodnutí týkající se cen tepla, lze dohledat na webových stránkách ERÚ 
a to http://www.eru.cz/cs/teplo/cenova-rozhodnuti, a přehledy cen tepelné energie v členění 
podle cenových lokalit lze dohledat na webových stránkách ERÚ - viz 
http://www.eru.cz/cs/teplo/statistika/prehled-cen-tepelne-energie-v-cleneni-podlecenovych-
lokalit.

105/1. Žádost sp. zn. 10430/2017-ERU ze dne 13. 11. 2017
Na opětovnou žádost ERÚ poskytl žadateli informace k otázce cen tepla a dosahování 
ziskovosti konkrétních držitelů licencí na výrobu tepla a dále ERÚ poskytl žadateli informace 



k dozoru prováděnému v energetických odvětvích v rozsahu vyplývajícím z ustanovení § 18 
energetického zákona a k dozoru nad dodržováním povinností stanovených ustanovením § 23 
odst. 11 zákona o ochraně spotřebitele v oblasti podnikání v energetických odvětvích.

106. Žádost sp. zn. 12313/2017-ERU ze dne 22. 11. 2017
ERÚ jednak poskytl žadatelce informace o jednání Rady ERÚ a dále rozhodnutím zamítl 
požadavek na poskytnutí zápisů z jednání všech zápisů ze všech porad vedení, a to z důvodů 
výlučného vztahu k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu.

107. Žádost sp. zn. 12361/2017-ERU ze dne 27. 11. 2017
ERÚ poskytl žadateli vysvětlení týkající se údajů o kalkulaci ceny tepelné energie předložené 
cenovému orgánu dodavatelem ČEZ Energo, s.r.o., vztahující se k provozovně Kotelna 
Bradlo, Na Bradle 969, 582 91 Světlá nad Sázavou.

108. Žádost sp. zn. 12362/2017-ERU ze dne 27. 11. 2017
ERÚ poskytl žadateli vysvětlení týkající se přerušení výroby z důvodu oprav či rekonstrukcí 
zdrojů energie.

109. Žádost sp. zn. 12673/2017-ERU ze dne 1. 11. 2017
ERÚ poskytl sdělení žadateli týkající se podání subjektů směřujících vůči žadateli.

110. Žádost sp. zn. 12715/2017-ERU ze dne 6. 12. 2017
ERÚ poskytl žadatelce informace týkající se uplatňování zákona č. 82/1998 Sb., v rámci 
úřadu.

111. Žádost sp. zn. 12805/2017-ERU ze dne 8. 12. 2017
ERÚ poskytl žadateli informace, zda někdy vedl řízení, jehož předmětem bylo řešení sporu 
o uhrazení rozdílu dodávky a spotřeby v situaci, kdy směrný elektroměr vykazoval nesoulad 
naměřených hodnot s podružným elektroměrem, přičemž daný nesoulad byl způsoben 
technickými problémy elektroměru osazeného za účelem měření hodnot dodávky a spotřeby 
fotovoltaické výrobny.

112. Žádost sp. zn. 12806/2017-ERU ze dne 8. 12. 2017
ERÚ neposkytl žadateli požadované stejnopisy rozhodnutí, a to s ohledem na neprovedení 
úhrady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním údajů.

113. Žádost sp. zn. 12946/2017-ERU ze dne 13. 12. 2017
ERÚ záznamem o odložení odložil žádost žadatelky o sdělení počtu fotovoltaických
elektráren připojených v období od 3. 5. 2007 do 31. 12. 2011 k elektrizační soustavě ČEZ 
Distribuce, a.s. v uzlové oblasti Lískovec.

114. Žádost sp. zn. 13122/2017-ERU ze dne 18. 12. 2017
ERÚ jako povinný subjekt dle zákona o svobodném přístupu k informacím vyhodnotil žádost 
žadatelky jako žádost nesplňující náležitosti zákona č. 106/1999 Sb., a předal ji k vyřízení 
příslušnému odbornému útvaru ERÚ k vyřízení, a to odboru statistickému a bezpečnosti 
dodávek.

115. Žádost sp. zn. 13262/2017-ERU ze dne 22. 12. 2017
ERÚ poskytl žadateli informace o počtu kontrol výroben elektřiny s instalovaným výkonem 
do 10 kW provedených po datu účinnosti zákona č. 131/2015 Sb., tedy po 1. 1. 2016.
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