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Řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

ERÚ v roce 2018 řešil 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. 00118/2018-ERU ze dne 29. 12. 2017 

ERÚ poskytl žadateli vyjádření k neplánovanému přerušování dodávek elektřiny způsobené 

poruchou mající původ v zařízení distribuční soustavy nebo jejím provozu 

za nepříznivých povětrnostních podmínek. 

 

2. Žádost sp. zn. 00383/2018-ERU ze dne 9. 1. 2018 

ERÚ poskytl žadateli sdělení ohledně náležitostí rozhodnutí o udělení licence na výrobu 

elektřiny, i o ev. možnosti/nemožnosti nahradit údaj IČ identifikačním údajem DIČ. 

 

3. Žádost sp. zn. 00501/2018-ERU ze dne 11. 1. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informaci týkající se seznamu fotovoltaických výroben elektřiny, 

u nichž došlo ode dne 1. ledna 2011 do dne doručení žádosti k dodatečnému navýšení 

celkového instalovaného výkonu provozovny výrobny elektřiny. 

 

4. Žádost sp. zn. 00502/2018-ERU ze dne 11. 1. 2018 

ERÚ záznamem o odložení odložil žádost žadatele týkající se poskytnutí seznamu 

právnických a fyzických osob, které nahlédly do spisu vedeného Energetickým regulačním 

úřadem. 

 

5. Žádost sp. zn. 00703/2018-ERU ze dne 17. 1. 2018 

ERÚ odložil z důvodu nepůsobnosti žádost žadatele týkající se poskytnutí údajů týkajících se 

provozních nákladů a výnosů na plynárenskou distribuční soustavu STL plynovodu v majetku 

Městyse Sepekov, provozovanou společností E.ON Distribuce, a. s, a odmítl požadavek 

žadatele na poskytnutí regulačních výkazů a kalkulací v souvislosti s daty obsaženými 

v těchto regulačních výkazech držitele licence na distribuci plynu společnosti E.ON 

Distribuce, a.s. 

 

6. Žádost sp. zn. 00831/2018-ERU ze dne 19. 1. 2018  

ERÚ záznamem o odložení odmítl požadavek žadatele na zaslání seznamu všech 

fotovoltaických elektráren, zdrojů vyrábějících elektřinu využitím slunečního záření, 

s instalovaným výkonem nad 30 kW, které byly ve smyslu čl. 1.9. Cenového rozhodnutí ERÚ 

č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009 uvedeny do provozu v období od 1. prosince 2010 do 

31. prosince 2010 a připojeny k distribuční soustavě provozovatele distribuční soustavy ČEZ 

Distribuce a.s., IČO: 272 32425, sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ40502 včetně zaslání příslušných rozhodnutí o udělení licence k výrobě elektřiny. 

 

7. Žádost sp. zn. 00834/2018-ERU ze dne 23. 1. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace týkající se personálního materiálu. 

 

8. Žádost sp. zn. 01054/2018-ERU ze dne 26. 1. 2018 

ERÚ poskytl žadateli požadovaný seznam sporů o připojení k distribuční soustavě řešených 

se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO: 272 32425, sídlem Děčín - Děčín IV Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ40502, v období let 2010 a 2011. 
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9. Žádost sp. zn. 01207/2018-ERU ze dne 26. 1. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace, zda společnost ČEZ Teplárenská a.s. postupovala v souladu 

s pravidly při vytvoření cenové lokality území Bohumín a Orlova. 

 

10. Žádost sp. zn. 01126/2018-ERU ze dne 26. 1. 2018 

ERÚ odmítl požadavek žadatele na sdělení doporučení postupu vůči MPO vedoucího 

k uzavření smíru. 

 

11. Žádost sp. zn. 01216/2018-ERU ze dne 29. 1. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně zabezpečení přístupu k jeho osobnímu spisu. 

 

12. Žádost sp. zn. 13262/2017-ERU ze dne 29. 1. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně problematiky dodávek „přetoků“ elektřiny do sítě, 

včetně případné odměny za tyto dodávky. 

 

13. Žádost sp. zn. 01202/2018-ERU ze dne 30. 1. 2018 

ERÚ poskytl žadateli údaje týkající se žadatele o udělení licence na distribuci elektřiny 

společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČO: 272 32425, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ40502. 

 

14. Žádost sp. zn. 01442/2018-ERU  ze dne 1. 2. 2018 

ERÚ poskytl žadatelce informace ohledně statistických údajů o žádostech vyřizovaných na 

základě zákona o svobodném přístupu k informacím v průběhu roku 2017. 

 

15. Žádost sp. zn. 01533/2018-ERU ze dne 9. 2. 2018 

ERÚ odmítl žádost žadatele týkající se poskytnutí dokumentů 2 konkrétních výroben 

fotovoltaických elektráren, a to z důvodu neupřesnění žádosti. 

 

16. Žádost sp. zn. 01534/2018-ERU ze dne 12. 2. 2018 

ERÚ poskytl žadateli požadované kopie rozhodnutí ve sporech rozhodovaných 

Energetickým regulačním úřadem mezi konkrétními držiteli licence na výrobu elektřiny 

a provozovateli příslušné distribuční soustavy. 

 

17. Žádost sp. zn. 01638/2018-ERU ze dne 13. 2. 2018 

ERÚ rozhodnutím odmítl požadavek žadatele o poskytnutí informace týkající se konkrétního 

právního předpisu a ustanovení zákona, na základě kterého má Rada Energetického 

regulačního úřadu pravomoc projednat jeho žádost o nicotnosti udělení rozhodnutí o udělení 

licence k distribuci elektřiny společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

18. Žádost sp. zn. 01761/2018-ERU ze dne 19. 2. 2018 

ERÚ svým rozhodnutím odmítl poskytnutí informace žadateli, zda lze uzavřenou Smlouvu 

o připojení s lokální distribuční soustavou považovat za Smlouvu o připojení ve smyslu 

ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále 

Záznamem o odložení odmítl informace týkající se požadavku žadatele, zda Smlouva 

o připojení mezi provozovatelem LDS a Odběratelem (Investorem) je dostatečná pro 

prokázání připravenosti Žadatele k realizaci projektu - pro hodnocení dotace na program 

„Úspory energie“, a to z důvodu nepůsobnosti. 
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19. Žádost sp. zn. 01847/2018-ERU ze dne 20. 2. 2018 

ERÚ poskytl žadatelce informace o platu předsedy platu předsedy Rady Energetického 

regulačního úřadu i člena Rady Energetického regulačního úřadu, a to ve smyslu, že plat je 

upraven přímo v zákoně, a to v ustanovení § 17 b) odst. 13 zákona č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů. 

 

20. Žádost sp. zn. 01849/2018-ERU ze dne 20. 2. 2018 

ERÚ rozhodnutím o odmítnutí, resp. Záznamem o odložení, odmítl, resp. odložil žádost 

žadatele na poskytnutí kopie listin opravňující vybudovat, provozovat, distribuovat a napájet 

elektrickým proudem energetické zařízení "Trafostanice Větrušice" v obci Čeradice, a to 

z důvodu absence působnosti povinného subjektu. 

 

21. Žádost sp. zn. 02038/2018-ERU ze dne 22. 2. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace týkající se cenové lokality Ostrava, konkrétně týkající se 

Elektrárny Třebovice a Výtopny Přívoz. 

 

22. Žádost sp. zn. 02101/2018-ERU ze dne 19. 2. 2018 

ERÚ poskytl žadateli požadovanou informaci, kde jsou dostupné pravomocné příkazy vydané 

na základě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

 

23. Žádost sp. zn. 02102/2018-ERU ze dne 23. 2. 2018 

ERÚ poskytl žadateli požadovanou informaci, ohledně rozhodnutí, která se vztahují k 

výrobnám elektřiny z energie slunečního záření a ohledně přístupu ke stanovisku ohledně 

rozdělování výroben elektřiny. 

 

24. Žádost sp. zn. 02347/2018-ERU ze dne 5. 3. 2018 

ERÚ poskytl žadateli dokument ve věci společnosti SKYGOLD, a.s., se sídlem v Olomouci, 

Ostružnická 361/5, PSČ: 779 00. 

 

25. Žádost sp. zn. 02433/2018-ERU ze dne 7. 3. 2018 

ERÚ rozhodnutím odmítl poskytnutí informace o držiteli licence na obchod s elektřinou 

dodávajícím elektřinu konkrétní třetí osobě. 

 

26. Žádost sp. zn. 12313/2017-ERU ze dne 22. 11. 2018 

ERÚ částečně vyhověl žádosti žadatelky a poskytl jí Přehled přijatých Usnesení Rady 

Energetického regulačního úřadu a výtah ze Zápisů Rady ERÚ. 

 

27. Žádost sp. zn. 02546/2018-ERU ze dne 10. 3. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně provozní a investiční podpory u malých vodních 

elektráren uváděných do provozu od roku 2019. 

 

28. Žádost sp. zn. 02811/2018-ERU ze dne 19. 3. 2018  

ERÚ odmítl rozhodnutím požadavek žadatele na poskytnutí informace týkající se 

zodpovězení dotazu ohledně výměny poškozených panelů na žadatelem provozované výrobně 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. 
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29. Žádost sp. zn. 02938/2018-ERU ze dne 23. 3. 2018 

ERÚ záznamem odložil žádost žadatele o poskytnutí informace ohledně minimální doby 

odepisování majetku při technickém zhodnocení rekonstrukce kotelny, a to z důvodu absence 

působnosti povinného subjektu. 

 

30. Žádost sp. zn. 03307/2018-ERU ze dne 4. 4. 2018 

ERÚ rozhodnutím odmítl poskytnutí informací na zaslání všech dokumentů (referátníků, 

usnesení Rady Energetického regulačního úřadu, odůvodnění, informaci pro Radu, apod.), 

které byly vytvořeny v souvislosti s přijetím výkladového stanoviska Rady č. 1/2018 a které 

odůvodňují účel jeho přijetí a osvětlují způsob jeho přijetí včetně sdělení všech úředních osob, 

které výkladové stanovisko Rady č. 1/2018 připravovaly. 

 

31. Žádost sp. zn. 03379/2018-ERU ze dne 7. 4. 2018 

ERÚ žadateli částečně poskytl a současně rozhodnutím částečně odmítl určité informace 

ohledně konkrétního zaměstnance ERÚ. 

 

32. Žádost sp. zn. 03409/2018-ERU ze dne 10. 4. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně rozhodnutí o vydání výkladového stanoviska Rady 

ERÚ č. 1/2018 ze dne 19. února 2018 k uvedení výrobny elektřiny z obnovitelného zdroje do 

provozu v roce 2010. 

 

33. Žádost sp. zn. 03642/2018-ERU ze dne 13. 4. 2018  

ERÚ žadateli poskytl informace ohledně držitele licence na distribuci elektřiny společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, dále informace vztahující se 

k trafostanici Větrušice v obci Čeradice a k oprávněnosti účtování ceny za distribuci ze strany 

dodavatele žadatele. 

 

34. Žádost sp. zn. 03738/2018-ERU ze dne 11. 4. 2018 

ERÚ žadateli poskytl informace ohledně požadavku na elektroměr měřící výrobu FVE. 

 

35. Žádost sp. zn. 03741/2018-ERU ze dne 12. 4. 2018 

ERÚ žadatelce poskytl informace ohledně pověřence a správy osobních údajů s ohledem na 

nařízení GDPR. ERÚ žadateli odmítl poskytnutí informací ohledně problémů a výhod GDPR, 

neboť výklad právních předpisů a jejich hodnocení nespadá do kompetence ERÚ, a navíc 

v době podání žádosti nenabylo nařízení GDPR účinnosti. 

 

36. Žádost sp. zn. 03779/2018-ERU ze dne 12. 4. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně požadovaných 2 fotovoltaických elektráren. 

 

37. Žádost sp. zn. 03854/2018-ERU ze dne 22. 4. 2018 

ERÚ poskytl žadateli požadovanou listinu týkající se žádosti o výklad ustanovení vyhlášky 

č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení 

některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška 

o vykazování energie z podporovaných zdrojů). 

 

38. Žádost sp. zn. 03922/2018-ERU ze dne 24. 4. 2018 

ERÚ žadateli poskytl informace ohledně dohledání licencovaných subjektů. 
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39. Žádost sp. zn. 03923/2018-ERU ze dne 24. 4. 2018 

ERÚ žadateli poskytl informaci, že nevede záznamy o činnostech zpracování dle čl. 30 

Nařízení 2016/679 GDPR, když toto nařízení nabyde účinnosti až dne 25. 5. 2018. 

 

40. Žádost sp. zn. 03961/2018-ERU ze dne 26. 4. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně plánované činnosti ERÚ v roce 2018. 

 

41. Žádost sp. zn. 02506/2018-ERU ze dne 28. 2. 2018 

ERÚ žadateli sdělil, ohledně požadovaného výkladu § 1753 OZ, § 1800 OZ, a § 1813 OZ, že 

právní poradenství nespadá do kompetence ERÚ a dále sdělil, že odběrné útvary ERÚ 

doposud tuto problematiku neřešily. 

 

42. Žádost sp. zn. 04076/2018-ERU ze dne 26. 4. 2018 

ERÚ žadateli poskytl informace ohledně zákonných předpokladů pro udělení licence. 

 

43. Žádost sp. zn. 04201/2018-ERU ze dne 3. 5. 2018 

ERÚ poskytl žadateli v obecné rovině informace o předpokládané výši podpory v období od 

roku 2024 do roku 2029 pro výrobny využívající obnovitelné zdroje energie, respektive, pro 

výrobny, kdy elektřina vzniká v procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, 

s tím, že výše podpory bude odvislá od novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných 

zdrojích energie a o změně některých zákonů, kterou připravuje garant zákona, tedy 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 

 

44. Žádost sp. zn. 04349/2018-ERU ze dne 9. 5. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace k duplicitním žádostem týkajících se Elektrárny Třebovice 

a Výtopny Přívoz, zejména informace vedoucí k identifikaci výroben v lokalitě Ostrava 

uvedených na webových stránkách ERÚ v přehledech o cenách tepelné energie, a dále se 

ERÚ vyjádřil k otázce výše dividend vyplácených společností Veolia Energie ČR, a.s. 

 

45. Žádost sp. zn. 04350/2018-ERU ze dne 9. 5. 2018 

ERÚ odmítl rozhodnutím žádost žadatelky o prověření okolností poukázání přeplatku 

elektřiny ze strany obchodní společnosti innogy Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 

Strašnice, 108 00 Praha 10, na chybný účet, a to z toho důvodu, že povinnost poskytovat 

informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 

 

46. Žádost sp. zn. 04606/2018-ERU ze dne 17. 5. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informaci ohledně přerušení vedení vysokého napětí na staveništi 

autosalonu SAMOHÝLMOTOR, a.s., na Tř. Kosmonautů 846/2, 779 00 Olomouc, ke 

kterému došlo v roce 2014. 

 

47. Žádost sp. zn. 04586/2018-ERU ze dne 13. 5. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace o nejvyšších sankcích uložených za porušení zákona 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v období let 2016, 2017 a 2018, a to včetně uvedení 

nejvyšší sankce uložené od roku 2010 v důsledku porušení zákona o ochraně spotřebitele. 

 

48. Žádost sp. zn. 04717/2018-ERU ze dne 18. 5. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace týkající se počtu stížností nebo podnětů pro porušení zákona 

doručených ERÚ ze strany třetích osob vůči poskytovatelům výběrových řízení/aukcí energií, 

a to odkazem na uplatnění žádosti u příslušného orgánu, kterým je u poskytovatelů aukcí 

Česká obchodní inspekce. 
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49. Žádost sp. zn.05606/2018-ERU ze dne 30. 5. 2018 

ERÚ odložil žádost žadatele o poskytnutí seznamu držitelů licencí v důsledku nedoplnění 

žádosti na základě učiněné výzvy. 

 

50. Žádost sp. zn. 05785/2018-ERU ze dne 6. 6. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně hospodaření ERÚ a ohledně uzavírání smluv, a to na 

http://www.eru.cz/cs/, a na https://zakazky.eru.cz, kde jsou standardně zveřejňovány 

jednotlivá výběrová řízení na nákup materiálu a služeb pro potřeby úřadu i na samotný registr 

smluv, viz https://smlouvy.gov.cz/. 

 

51. Žádost sp. zn. 04473/2018-ERU ze dne 9. 5. 2018 

Žadateli byly poskytnuty informace týkající se držitele licence na výrobu a rozvod tepla 

společnosti Veolia Česká republika. 

 

52. Žádost sp. zn.05928/2018-ERU ze dne 6. 6. 2018 

ERÚ odložil žádost žadatele z důvodu nepůsobnosti úřadu k řešení žadatelkou požadované 

informace. 

 

53. Žádost sp. zn. 06001/2018-ERU ze dne 7. 6. 2018 

ERÚ poskytl žadateli písemnosti týkající se podezření na porušování ochranného pásma 

elektrické stanice na pozemkové parcele č. 824 v katastrálním území Kovářská. 

 

54. Žádost sp. zn. 06142/2018-ERU ze dne 11. 6. 2018 

ERÚ poskytl žadateli odkaz na webovou stránku úřadu, a to na 

http://www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci , kde lze vyhledat údaje o držiteli licence na obchod 

s elektřinou, číslo licence 140504814, obchodní korporaci BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., 

se sídlem Na Poříčí 1046,1047/24-26, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00, Identifikační číslo: 

27386732. 

 

55. Žádost sp. zn.06885/2018-ERU ze dne 7. 7. 2018 

Poskytnuta informace o ukončení smluvního vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem 

v případě, že se zákazník odstěhuje z odběrného místa. 

 

56. Žádost sp. zn. 07000/2018-ERU ze dne 17. 7. 2018.  

ERÚ poskytl žadateli odkaz na webovou stránku úřadu, a to na http://www.eru.cz/-/ecoeg-s-r-

o-e2-80-93-rozhodnuti-o-zastaveni-rizeni, kde lze dohledat požadované rozhodnutí 

o zastavení řízení. 

 

57. Žádost sp. zn. 07177/2018-ERU ze dne 15. 7. 2018. 

ERÚ poskytl žadateli požadované vyjádření ERÚ k připojení FVE. 

 

58. Žádost sp. zn. 07492/2018-ERU ze dne 25. 7. 2018  

ERÚ poskytl informace o vyřizování žádostí o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb. 

 

http://www.eru.cz/cs/
https://zakazky.eru.cz/
https://smlouvy.gov.cz/
http://www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci
http://www.eru.cz/-/ecoeg-s-r-o-e2-80-93-rozhodnuti-o-zastaveni-rizeni
http://www.eru.cz/-/ecoeg-s-r-o-e2-80-93-rozhodnuti-o-zastaveni-rizeni
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59. Žádost sp. zn. 07559/2018-ERU ze dne26. 7. 2018  

ERÚ poskytl žadateli požadované vyjádření ERÚ k připojení FVE. 

 

60. Žádost sp. zn. 07578/2018-ERU ze dne 24. 7. 2018 

ERÚ poskytl informaci, že Nejvyšší správní soud v případě společnosti Zdeněk-Sun 

i společnosti Saša-Sun zamítnutím kasace potvrdil zrušení licence provedené krajským 

soudem. 

 

61. Žádost sp. zn. 07973/2018-ERU ze dne 1. 8. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně důvodu ukončování služebního/pracovního poměru 

zaměstnanců k ERÚ. 

 

62. Žádost sp. zn. 08125/2018-ERU ze dne 12. 8. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace týkající se držitele licence na výrobu a rozvod tepla 

společnosti Veolia Česká republika. 

 

63. Žádost sp. zn. 08337/2018-ERU ze dne 17. 8. 2018  

ERÚ poskytl informaci, kdo je vlastníkem fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše 

Stadionu a Hotelové části Stadionu je společnost Eden Arena, a.s. 

 

64. Žádost sp. zn. 08612/2018-ERU ze dne 16. 8. 2018 

ERÚ odmítl žádost žadatele na poskytnutí listin týkajících se šetření výrobny elektřiny Větrný 

Park Mníšek. 

 

65. Žádost sp. zn. 08515/2018-ERU ze dne 27. 8. 2018 

ERÚ pro nepříslušnost odložil žádost, zda společenství vlastníků bytových jednotek, i přesto, 

že má povinnost dle ustanovení § 7 odst., 4 písm. g) zákona č. 406/2000 Sb., zákon o 

hospodaření energií, vybavit každý byt přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, musí 

instalovat tato měřidla, i když dojde k rozhodnutí a souhlasu všech vlastníků bytových 

jednotek, že instalaci těchto zařízení nechtějí. 

 

66. Žádost sp. zn. 08501/2018-ERU ze dne 22. 8. 2018 

ERÚ poskytl seznamu držitelů licence pro provozování lokální distribuční soustavy 

(elektřiny) dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, které mají sídlo ve Zlínském, 

Olomouckém a Moravskoslezském kraji. 

 

67. Žádost sp. zn. 08634/2018-ERU ze dne 30. 8. 2018 

ERÚ poskytl žadateli odkaz na webové stránky úřadu, a to na 

http://www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci, kde lze za pomocí filtru vyhledat výrobny elektřiny 

z obnovitelných zdrojů splňující žadatelem zadané parametry, které jsou umístěny na území 

okresů Klatovy, Strakonice, Písek a Prachatice. 

 

68. Žádost sp. zn. 08666/2018-ERU ze dne 30. 8. 2018 

ERÚ poskytl informaci o držitelích platných licencí pro distribuci elektřiny. 

http://www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci
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69. Žádost sp. zn. 08730/2018-ERU ze dne 16. 8. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace o počtu podání doručených prošetřovateli úřadu. 

 

70. Žádost sp. zn. 08802/2018-ERU ze dne 5. 9. 2018 

Žadateli byly poskytnuty informace týkající se držitele licence na výrobu a rozvod tepla 

společnosti Veolia Česká republika s tím, že část žádosti byla odmítnuta. 

 

71. Žádost sp. zn. 08841/2018-ERU ze dne 5. 9. 2018  

Žadateli byla poskytnuta informace ohledně databáze držitelů licencí na FVE. 

 

72. Žádost sp. zn. 08825/2018-ERU ze dne 5. 9. 2018 

Rozhodnutí o odmítnutí – porušení § 46 odst. 10 energetického zákona – ERÚ v dané věci 

doposud nerozhodl. 

 

73. Žádost sp. zn. 08878/2018-ERU ze dne 6. 9. 2018 

Žadateli byly poskytnuty informace týkající se obměny vozového parku úřadu a užívání 

osobních automobilů zaměstnanci ERÚ. 

 

74. Žádost sp. zn. 09097/2018-ERU ze dne 12. 9. 2018 

Žadateli byly poskytnuty informace ohledně možného porušení cenových předpisů držitelem 

licence na výrobu a rozvod tepla v cenové lokalitě Praha. 

 

75. Žádost sp. zn. 08995/2018-ERU ze dne 10. 9. 2018 

Žadateli byla poskytnuta informace o kompenzaci ze státního rozpočtu rozdílu mezi tržní 

cenou a regulovanou cenou plynu. 

 

76. Žádost sp. zn. 09214/2018-ERU ze dne 17. 9. 2018 

Žadateli bylo poskytnuto požadované Rozhodnutí Rady ERÚ. 

 

77. Žádost sp. zn. 09254/2018-ERU ze dne 17. 9. 2018 

Žadateli byly poskytnuty informace týkající se závěrů vyplývajících z kontrol fotovoltaických 

elektráren provedených v roce 2010 a o výsledku podaných trestních oznámení. 

 

78. Žádost sp. zn. 09255/2018-ERU ze dne 17. 9. 2018 

Žadateli byly poskytnuty informace týkající se závěrů auditu provedeného společností BDO . 

s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha, a to odkazem na webové stránky 

Energetického regulačního úřadu. 

 

79. Žádost sp. zn. 09416/2018-ERU ze dne 25. 9. 2018 

Žadateli byly poskytnuty informace týkající se výrobců elektřiny ve vybraných krajích České 

republiky pro účel řešení výzkumného úkolu TAČR TI TKO1030082 „Lokální zdroje 

elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu“. 
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80. Žádost sp. zn. 09467/2018-ERU ze dne 25. 9. 2018 

Žadateli byly poskytnuty informace týkající se držitele licence na výrobu a rozvod tepla 

společnosti Veolia Česká republika s tím, že část žádosti byla odmítnuta. 

 

81. Žádost sp. zn. 09485/2018-ERU ze dne 26. 9. 2018 

Žadateli byly poskytnuty materiály týkající se metodických pokynů a výkladových stanovisek 

ERÚ vztahujícím se k fotovoltaickým elektrárnám. 

 

82. Žádost sp. zn. 09513/2018-ERU ze dne 27. 9. 2018 

ERÚ odložil žádost žadatele týkající se poskytnutí seznamu právnických i fyzických osob, 

kterým byla v roce 2015, 2016 a 2017 vyplacena podpora při kombinované výrobě elektřiny 

a tepla, a to z důvodu, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti. 

 

83. Žádost sp. zn. 09525/2018-ERU ze dne 21. 9. 2018 

Žadateli bylo poskytnuto rozhodnutí ERÚ a předsedy Rady ERÚ ve věci udělení licence pro 

výrobu elektřiny. 

 

84. Žádost sp. zn. 09698/2018-ERU ze dne 3. 10. 2018 

Žadateli byla poskytnuta informace o podnětech a stížnostech zaslaných na ERÚ. 

 

85. Žádost sp. zn. 09977/2018-ERU ze dne 10. 10. 2018 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - ERÚ nedisponuje požadovanými podněty. 

 

86. Žádost sp. zn. 10317/2018-ERU ze dne 22. 10. 2018 

Žadateli byly poskytnuty statistické údaje o udělování licence na provozování fotovoltaických 

elektráren s instalovaným výkonem nad 30 kWh v období od 8. 11. 2010 do 30. 11. 2010. 

 

87. Žádost sp. zn. 10318/2018-ERU ze dne 16. 10. 2018 

Žadateli byla zaslána Výzva k doplnění žádosti. 

 

88. Žádost sp. zn. 10372/2018-ERU ze dne 18. 10. 2018 

Žadateli byla poskytnuta informace o právní úpravě cenotvorby tepelné energie. 

 

89. Žádost sp. zn. 10377/2018-ERU ze dne 22. 10. 2018 

Žadateli byla poskytnuta informace o držitelích licencí, kde elektrický Pinst je větší než 

1 MW. 

 

90. Žádost sp. zn. 10490/2018-ERU ze dne 23. 10. 2018 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace o výrobě elektřiny – Povinný subjekt 

neposkytuje informace získané od třetí osoby. 

 

91. Žádost sp. zn. 10690/2018-ERU ze dne 31. 10. 2018 

ERÚ poskytl žadateli vyjádření k tiskové zprávě ERÚ ohledně účelového zvyšování 

zálohových plateb energií. 
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92. Žádost sp. zn. 10867/2018-ERU ze dne 5. 11. 2018 

Žadateli bylo poskytnuto vysvětlení o dělení působnosti ERÚ a České obchodní inspekce na 

úseku výkonu dozoru v energetických odvětvích a dozoru nad dodržováním povinností 

stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v oblasti podnikání v energetických odvětvích. 

 

93. Žádost sp. zn. 04589/2018-ERU ze dne 13. 5. 2018 

Žadateli byla poskytnuta informace o implementaci předpisů Evropské unie do 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. 

 

94. Žádost sp. zn. 04797/2018-ERU ze dne 22. 5. 2018 

Žadateli byly poskytnuty informace o řízeních vedených držiteli licencí s předmětem 

podnikání v energetických odvětvích se společností OTE, a.s., Praha. 

 

95. Žádost sp. zn. 02870/2018-ERU ze dne 19. 3. 2018 

ERÚ svým rozhodnutím odmítl žádost žadatele o poskytnutí databáze výrobců elektřiny 

v režimu zeleného bonusu a povinného výkupu. 

 

96. Žádost sp. zn. 10616/2015-ERU ze dne 23. 11. 2015 

Žadateli byly poskytnuty informace o seznamu výrobců tepla v požadovaných lokalitách 

České republiky. 

 

97. Žádost sp. zn. 10897/2018-ERU ze dne 5. 11. 2018 

Žadateli byla poskytnuta informace; seznam subjektů, které vlastní licenci KVET. 

 

98. Žádost sp. zn. 08825/2018-ERU ze dne 9. 11. 2018 

Žadateli byla poskytnuta informace; opatření k nápravě spočívající v povinnosti odstranit 

protiprávní stav, a to odstranění trvalého porostu dřevin z ochranného pásma podzemního 

vedení zařízení elektrizační soustavy. 

 

99. Žádost sp. zn. 11268/2018-ERU ze dne 14. 11. 2018 

Žadateli byla poskytnuta informace; počet vydaných, zrušených nebo zaniklých licencí v roce 

2016, 2017 a 2018. 

 

100. Žádost sp. zn. 11367/2018-ERU ze dne 16. 11. 2018 

Žadateli byla poskytnuta informace; druhy energetických zdrojů ve smyslu rozlišení na 

kategorie obnovitelných zdrojů. 

 

101. Žádost sp. zn. 11509/2018-ERU ze dne 21. 11. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informaci o zásadách provádění kontrol u jednotlivých držitelů licencí 

na předmět podnikání v energetických odvětvích i informace o společnosti Veolia Energie ČR 

a podmínkách užívání nebytových prostor na dislokovaném pracovišti v Ostravě. 
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102. Žádost sp. zn. 11840/2018-ERU ze dne 26 11. 2018 

Žadateli byla poskytnuta informace; rozdělení ceny za služby dodávky plynu na část 

regulovanou Energetickým regulačním úřadem a část neregulovanou, kterou stanovuje 

obchodník s plynem. 

 

103. Žádost sp. zn. 12010/2018-ERU ze dne 5. 12. 2018 

Žadateli byla poskytnuta informace; přehled společností se sídlem ve Velké Británii, kterým 

bylo pro podnikání v energetických odvětvích na území ČR uznáno oprávnění k podnikání 

pro obchod s elektřinou a plynem. 


