
Řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
ERÚ v období od 1. ledna 2019 do 31. 12. 2019 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. 00081/2019-ERU ze dne 28. 12. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace ke kalkulátoru elektřiny, který je umístěn na webových 

stránkách úřadu, a to včetně ceny a nákladů na jeho provoz. 

 

2. Žádost sp. zn. 00258/2019-ERU ze dne 7. 1. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně vyčíslení finančních dopadů nastalých vydáním 

Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2018 ze dne 18. prosince 2018, 

kterým se mění Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2018 ze dne 25. září 2018, kterým se stanovuje 

podpora pro podporované zdroje energie. 

 

3. Žádost sp. zn. 00374/2019-ERU ze dne 7. 1. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informaci: počet zaměstnanců; technická opatření, týkající se GDPR; 

přijatá opatřeni týkající se GDPR; jméno pověřence pro ochranu osobních údajů. ERÚ 

rozhodnutím odmítl poskytnout informace o předchozí funkci/pracovní pozici pověřence pro 

ochranu osobních údajů, jelikož nezpracovává osobní údaje svých zaměstnanců nad rámec 

příslušných právních předpisů. 

 

4. Žádost sp. zn. 00456/2019-ERU ze dne 7. 1. 2019 

AK Dittrich byla poskytnuta informace, za jakých okolností došlo k převodu licence 

z TRIZON DEVELOPMENTS LIMITED na Eden Arenu a.s. 

 

5. Žádost sp. zn. 00549/2019-ERU ze dne 13. 1. 2019 

Poskytnuta informace, že termín pro vyřizování žádosti domácností o změnu distribuční sazby 

a změny ve velikosti hlavního jističe neexistuje, resp. není ukotven v žádné právní úpravě (ani 

zákon, ani vyhláška v gesci Energetického regulačního úřadu). 

 

6. Žádost sp. zn. 00698/2019-ERU ze dne 16. 1. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace o výrobě elektrické energie v MWh z obnovitelných zdrojů 

za rok 2017 včetně údajů o množství instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů a poskytl 

žadateli Metodický pokyn 4/2014 ředitele odboru licencí k postupu při vydávání licencí 

v energetických odvětvích v rámci odboru licencí. 

 

7. Žádost sp. zn. 00780/2019-ERU ze dne 18. 1. 2018 

ERÚ záznamem o odložení odložil žádost žadatele poskytnutí informace týkající se výše 

podpory, která byla vyplacena v rámci podpory při kombinované výrobě elektřiny a tepla 

(dále jen „KVET“) obchodní společnosti  Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 451 93 410, se sídlem 

28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, z důvodu své nepůsobnosti. 

 

8. Žádost sp. zn. 00961/2019-ERU ze dne 22. 1. 2018 

ERÚ poskytl žadateli informace o konkrétním ustanovení cenového předpisu, na základě 

kterého uplatňuje společnost Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 451 93 410, se sídlem 

28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, podporu při kombinované výrobě elektřiny a tepla. 

 



9. Žádost sp. zn. 00910/2019-ERU ze dne 14. 1. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace o vyúčtování plynu. 

 

10. Žádost sp. zn. 01019/2019-ERU ze dne 23. 1. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace týkající se vyčíslení finančních dopadů nastalých vydáním 

Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2018 ze dne 18. prosince 2018, 

kterým se mění Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2018 ze dne 25. září 2018, kterým se stanovuje 

podpora pro podporované zdroje energie. 

 

11. Žádost sp. zn. 01352/2019-ERU ze dne 30. 1. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně zeleného bonusu ve vztahu na elektrárnu Ostrava 

Třebovice kogeneračně vyrábějící elektřinu a teplo. 

 

12. Žádost sp. zn. 08802/2018 ze dne 5. 9. 2018 

ERÚ částečně vyhověl žádosti žadatele a poskytl žadateli informace ohledně přehledů 

výsledných cen tepelné energie regionu Ostravsko zahrnující i společnost Veolia Energie ČR, 

a.s., IČO: 451 93 410, se sídlem 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, a další část žádosti týkající 

se ziskovosti společnosti a činnosti ERÚ a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

rozhodnutím odmítl. 

 

13. Žádost sp. zn. 01808/2019-ERU ze dne 8. 2. 2019 

ERÚ poskytl žadateli rozhodnutí Rady Energetického regulačního úřadu. 

 

14. Žádost sp. zn. 02107/2019-ERU ze dne 17. 2. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně počtů rozkladových komisí Rady ERÚ, jejich 

zaměření a složení, a to včetně podmínek výkonu práce jejich členů a jednacího řádu 

rozkladové komise. 

 

15. Žádost sp. zn. 02142/2019-ERU ze dne 18. 2. 2019 

ERÚ rozhodnutím o odmítnutí odmítl požadavek žadatele na poskytnutí informací o šetřeních 

provedených ERÚ v souvislosti s podnětem žadatele na porušování ochranného pásma 

elektrické stanice na parcele č. st. 824 v k. ú. Kovářská a poskytnutí všech dokumentů 

a záznamů vytvořených nebo získaných v době od 2. 8. 2018 včetně. 

 

16. Žádost sp. zn. 03024/2019-ERU ze dne 9. 3. 2019 

Informace poskytnuta. Úřední osoby - náhrada škody dle § 6 zákona č.82/1998 Sb. 

 

17. Žádost sp. zn. 03046/2019-ERU ze dne 11. 3. 2019 

Kompletní výpis ze všech návštěvních knih ERÚ – právnické osoby poskytnuty, fyzické 

osoby rozhodnutí o odmítnutí. 

 

18. Žádost sp. zn. 03095/2019-ERU ze dne 12. 3. 2019 

Poskytnuta informace - samoodečet elektroměru podle § 42 odst. 1 vyhlášky 408/2015 Sb. 

 

19. Žádost sp. zn. 03467/2019-ERU ze dne 20. 3. 2019 

Informace poskytnuta. Právní poradenství – Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 

17.8.20106, č. j.: 22Ca97/2006-12. 

 



20. Žádost sp. zn. 03725/2019-ERU ze dne 27. 3. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně udělení licence na výrobu elektřiny společnosti 

Rouchovanská sluneční s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, 

(tehdy ještě jako obchodní firma Pure Power s.r.o., se sídlem Brno, Hrnčířská 4, PSČ: 

602 00). 

 

21. Žádost sp. zn. 03791/2019-ERU ze dne 28. 3. 2019 

Poskytnuta informace - náhrada škody a zadostiučinění za majetkovou újmu. 

 

22. Žádost sp. zn. 03799/2019-ERU ze dne 27. 3. 2019 

Poskytnuta informace - skladba ceny elektřiny. 

 

23. Žádost sp. zn. 04324/2019-ERU ze dne 12. 4. 2019 

ERÚ rozhodnutím odmítl žádost žadatele o výši finanční podpory výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu pro provozovnu malé 

vodní elektrárny Čelákovice, 250 75 Káraný, okres Praha-východ, kraj Středočeský 

provozovaný obchodní společností RenoEnergie, a.s., se sídlem Na Lysině 1181/6, Podolí, 

147 00 Praha 4. 

 

24. Žádost sp. zn. 04326/2019-ERU ze dne 10. 4. 2019 

ERÚ poskytl žadateli konečné rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v meritu věci 

vedeného pod sp. zn. SLS-10510/2014-ERU. 

 

25. Žádost sp. zn. 04328/2019-ERU ze dne 10. 4. 2019 

ERÚ poskytl žadateli seznam výrobců tepla v Jihomoravském kraji. 

 

26. Žádost sp. zn. 04419/2019-ERU ze dne 15. 4. 2019 

Informace poskytnuta - výše podpory na elektřinu z obnovitelných zdrojů. 

 

27. Žádost sp. zn. 04418/2019-ERU ze dne 16. 4. 2019 
Informace poskytnuta – evidence soudních řízení, jejichž účastníkem je ERÚ. 

 

28. Žádost sp. zn. 04639/2019-ERU ze dne 25. 4. 2019 

ERÚ poskytl žadateli požadované rozhodnutí ERÚ ze dne 26. února 2019. 

29. Žádost sp. zn. 04699/2019-ERU ze dne 25. 4. 2019 

ERÚ poskytl žadateli – České spořitelně, a.s., Praha, informace ohledně zjištění aktuálního 

přehledu držitelů licencí obnovitelných zdrojů energie v České republice, a to odkazem na 

webové stránky ERÚ, http://www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci, kde jsou údaje o držitelích 

licencí týkající se právnických osob, popřípadě obcí, včetně instalovaného výkonu 

provozovny, zveřejněny. 

 

30. Žádost sp. zn. 05122/2019-ERU ze dne 9. 5. 2019 

Informace poskytnuta – Náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí. 

 

31. Žádost sp. zn. 05228/2019-ERU ze dne 16. 5. 2019 
ERÚ poskytl žadateli informace ohledně celkového počtu instalovaných mikrozdrojů 

elektrické energie na území hlavního města Prahy a jejich celkového instalovaného výkonu. 

 

http://www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci


32. Žádost sp. zn. 05599/2019-ERU ze dne 23. 5. 2019 

ERÚ rozhodnutím odmítl žádost žadatele - Kozelka & Partner, advokátní kancelář, s.r.o., se 

sídlem Velké náměstí 7/12, Vnitřní Město, 397 01 Písek, v níž se žadatel domáhal poskytnutí 

všech rozhodnutí, jimiž byly vyřízeny námitky proti protokolu o kontrole ve věci dodržování 

povinností vyplývajících z ustanovení § 9 odst. 1 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, za období od 1. 1. 2018 do 23. 5. 2019, 

z důvodu jejich neexistence. 

 

33. Žádost sp. zn. 05601/2019-ERU ze dne 23. 5. 2019 

ERÚ poskytl žadateli - Kozelka & Partner, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Velké náměstí 

7/12, Vnitřní Město, 397 01 Písek, požadovaná rozhodnutí z důvodu porušení § 9 odst. 1 

energetického zákona. 

 

34. Žádost sp. zn. 05572/2019-ERU ze dne 24. 5. 2019 

Informace poskytnuta – podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

 

35. Žádost sp. zn. 05575/2019-ERU ze dne 23. 5. 2019. 

Informace poskytnuta – zaslání znaleckého posudku ČVUT. 

 

36. Žádost sp. zn. 05904/2019-ERU ze dne 30. 5. 2019 

Informace poskytnuta – kopie podacího deníku ERÚ. 

 

37. Žádost sp. zn. 05905/2019-ERU ze dne 30. 5. 2019 

ERÚ vydal žadateli rozhodnutí o odmítnutí v souladu s § 11 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. 

 

38. Žádost sp. zn. 06267/2019- ERÚ ze dne 5. 6. 2019 

ERÚ odložil v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. žádost žadatele Městské 

části Prahy 17 o prověření výměny vedení technické infrastruktury prováděné společností 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 

 

39. Žádost sp. zn. 06287/2019-ERU ze dne 12. 6. 2019 

ERÚ poskytl žadateli - IC-PARK ENERGO, a.s., Slovanská alej 1960/24, 326 00 Plzeň - 

Východní Předměstí, požadované listiny. 

 

40. Žádost sp. zn. 06364/2019-ERU ze dne 13. 6. 2019 

ERÚ rozhodnutím odmítl žádost žadatele - HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, 

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, o poskytnutí přehledu skutečné 

netto výroby uhelné Elektrárny Chvaletice (provozované společností Sev.en EC, a.s.) členěné 

podle jednotlivých bloků elektrárny po hodinách v konkrétním období. 

 

41. Žádost sp. zn. 06501/2019-ERU ze dne 20. 6. 2019 

ERÚ rozhodnutím odmítl žádost žadatele o zodpovězení dotazů na konkrétní otázky, neboť 

povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření 

nových informací. 

 

42. Žádost sp. zn.06874/2019-ERU ze dne 2. 7. 2019 

ERÚ rozhodnutím odmítl žádost žadatele Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 

o zodpovězení dotazů na konkrétní otázky týkající se oblasti licencí, neboť povinnost 



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

informací. 

 

43. Žádost sp. zn. 07337/2019-ERU ze dne 16. 7. 2019 

ERÚ rozhodnutím odmítl žádost žadatele BPS Ptení s.r.o., neboť žadatel ani přes výzvu ERÚ 

svou žádost neupřesnil. 

 
44. Žádost sp. zn. 07446/2019-ERU ze dne 19. 7. 2019 

ERÚ v části rozhodnutím odmítl a v části odložil žádost žadatele ohledně počtu výběrových 

řízení na služební místa konaných v letech 2017 až 2019, účasti členů Rady ERÚ jako 

přísedících ve výběrových komisích a o počtu neuzavřených dohod o výběru nejvhodnějšího 

uchazeče ze strany Rady ERÚ. 

 
45. Žádost sp. zn. 07863/2019-ERU ze dne 1. 8. 2019 

ERÚ částečně vyhověl žádosti žadatele a poskytl žadateli informace o zveřejněných výtazích 

ze zápisů z jednání Rady ERÚ od července 2017 do července 2019. Další část žádosti týkající 

se poskytnutí všech zápisů z jednání Rady ERÚ od července 2017 do července 2019 

rozhodnutím odmítl. 

 
46. Žádost sp. zn. 07878/2019-ERU ze dne 1. 8. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace ve formě výsledků auditu od společnosti BDO Audit s. r. o., 

který ERÚ zadal pro účely ověření správnosti postupu ERÚ při stanovení výpočtu výkupních 

cen elektrické energie z fotovoltaických zdrojů v období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2011. 

 
47. Žádost sp. zn. 07921/2019-ERU ze dne 5. 8. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně dvou řízení postoupených soudy z důvodu věcné 

nepříslušnosti (sp. zn. 05615/2019-ERU, 11 C 256/2018 a sp. zn. 07735/2019-ERU a 24 C 

25/2019). 

 
48. Žádost sp. zn. 08084/2019-ERU ze dne 9. 8. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně vyřizování žádostí o náhradu škody podle zákona 

č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., 

o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 

 
49. Žádost sp. zn. 08171/2019-ERU ze dne 12. 8. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace týkající se podkladů, z nichž bylo vycházeno při tvorbě 

cenového rozhodnutí ERÚ č. 2/2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných 

energetických zdrojů. 

 
50. Žádost sp. zn. 08234/2019-ERU ze dne 15. 8. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně uplatňování mimořádných opravných prostředků 

vůči rozhodnutím o udělení licence pro výrobny vyrábějícím elektřinu z obnovitelných 

zdrojů. 

 
51. Žádost sp. zn. 08311/2019-ERU ze dne 19. 8. 2019 

ERÚ rozhodnutím odmítl žádost žadatele ohledně poskytnutí trestního oznámení podaného 

ERÚ dne 20. 11. 2013 na neznámého pachatele pro podezření z protiprávního jednání 

v souvislosti s udělením licence společnosti SOLAR GLOBAL a.s. 



52. Žádost sp. zn. 08343/2019-ERU ze dne 20. 8. 2019 

ERÚ rozhodnutím odmítl žádost žadatele ohledně průměrné výše odměn za druhou polovinu 

roku 2018 v odboru regulace teplárenství. 

 
53. Žádost sp. zn. 08452/2019-ERU ze dne 23. 8. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně sporných správních řízení vedených před ERÚ, 

jejichž účastníky jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu a společnost E.ON Energie, a.s., 

popř. zda se některé z takových řízení týká společnosti CLEAN MANAGEMENT a.s. 

 
54. Žádost sp. zn. 08590/2019-ERU ze dne 27. 8. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace týkající se sankčních správních řízení probíhajících nebo 

pravomocně ukončených v letech 2018 a 2019 vedených proti společnostem podnikajícím 

v oblasti výroba tepelné energie nebo rozvod tepelné energie z důvodu porušení § 6 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

55. Žádost sp. zn. 08790/2019-ERU ze dne 29. 8. 2019 

ERÚ poskytl žadateli Institut Aleny Vitáskové z.s. informace ohledně členů Rady ERÚ, kteří 

využívali od 1. 8. 2017 do 27. 8. 2019 naturální plnění ve formě bytu, a to včetně poskytnutí 

těchto údajů: byty (místo, adresa, velikost bytů, majitel bytu), výše měsíčního příspěvku na 

bydlení jednotlivým členům Rady ERÚ, finanční náklady na vybavení bytů, další náklady 

spojené s poskytováním bydlení pro členy Rady ERÚ. 

 
56. Žádost sp. zn. 08691/2019-ERU ze dne 30. 8. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně všech provozovatelů FVE Oslavany a dále 

rozhodnutí o udělení licence č. 111222634, rozhodnutí o zrušení licence č. 111222634 

a rozhodnutí o udělení licence č. 111220599. 

 
57. Žádost sp. zn. 08753/2019-ERU ze dne 30. 8. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně počtu služebních a pracovních cest zaměstnanců 

ERÚ do Belgie v období 1. ledna 2019 do 30. června 2019. 

 
58. Žádost sp. zn. 05999/2019-ERU ze dne 4. 6. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace týkající se záznamů obsahující tvrzení, že podnět k šetření 

možného porušování ochranného pásma transformační stanice na pozemku parc. č. st. X 

v k. ú. Y je pouze provokací, a záznamy o komunikaci mezi ERÚ a společností Daben 

Kovářská, s.r.o. 

 
59. Žádost sp. zn. 08732/2019-ERU ze dne 2. 9. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace týkající se řízení vedeného pod sp. zn. 13916/2010-ERU 

a 13917/2010-ERU (usnesení č. j. 13916-102/2010-ERU a 13917-95/2010-ERU). 

 
60. Žádost sp. zn. 08887/2019-ERU ze dne 5. 9. 2019 

ERÚ částečně vyhověl žádosti žadatele ČEZ Energo, s.r.o. a poskytl žadateli informace ve 

formě seznamu udělených licencí na výrobu elektřiny pro provozovny s kombinovanou 

výrobou elektřiny a tepla do 5 MW využívající jako palivo zemní plyn (s uvedením 

instalovaného výkonu, názvu provozovny). Další části žádosti týkající se roku uvedení 

provozoven do provozu rozhodnutím odmítl. 

 



61. Žádost sp. zn. 09008/2019-ERU ze dne 8. 9. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně sdělení ERÚ č. 438/2010, o výši nákladů na úhradu 

vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli 

přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace 

z prostředků státního rozpočtu a sdělení ERÚ č. 443/2011, o výši nákladů na úhradu 

vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli 

přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace 

z prostředků státního rozpočtu, včetně detailního rozpisu údajů o tom, které subjekty a v jaké 

výši obdržely úhrady vícenákladů spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

 
62. Žádost sp. zn. 08987/2019-ERU ze dne 9. 9. 2019 

ERÚ poskytl žadateli rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence č. 111220599. 

 
63. Žádost sp. zn. 09047/2019-ERU ze dne 9. 9. 2019 

ERÚ poskytl žadateli město Chodov informace, zda došlo v době od 1. 1. 2001 dosud 

k udělení více licencí na rozvod tepelné energie pro jedno rozvodné tepelné zařízení. 

 
64. Žádost sp. zn. 09244/2019-ERU ze dne 13. 9. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace ve formě základních metodik spisového řádu, skartačního 

řádu a plánu, podpisového řádu, organizačního řádu, jiných metodik souvisejících se správou 

dokumentů v instituci a tzv. rodného listu eSSL či jiného informačního systému spravujícího 

dokumenty, který obsahuje základní informace o využívaném informačním systému. 

 
65. Žádost sp. zn. 09271/2019-ERU ze dne 13. 9. 2019 

ERÚ poskytl žadateli rozhodnutí č. j. 15168-37/2013-ERU a další věcně podobná rozhodnutí 

vydaná ode dne 1. 1. 2013, která se týkala účtování podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů 

ze spotřebované elektřiny, kterou si výrobci sami vyrobili v období leden až září 2013. 

 
66. Žádost sp. zn. 09585/2019-ERU ze dne 26. 9. 2019 

ERÚ poskytl žadateli informace ohledně udělení licence na výrobu elektřiny společnosti 

ELINENERGO, s. r. o. včetně údajů o tom, kdy dané rozhodnutí nabylo právní moci, zda tato 

licence i nadále trvá, včetně kopie rozhodnutí o udělení licence a dále, zda probíhá v současné 

době u odboru licencí správní řízení, včetně poskytnutí kopie nepravomocných rozhodnutí, 

zda bylo ve vztahu k výše uvedené společnosti ze strany ERÚ v období let 2010 až 2019 

rozhodnuto o tom, že tato společnost spáchala přestupek nebo správní delikt a v kolika 

případech s uvedením, o jaký přestupek či správní delikt se jednalo, jaká byla uložena sankce, 

zda bylo rozhodnutí ERÚ následně zrušeno soudem a zda probíhá v současné době u odboru 

sankčních řízení správní řízení. 

 
67. Žádost sp. zn. 09918/2019-ERU ze dne 7. 10. 2019 

ERÚ poskytl žadateli ASEKOL Solar, s.r.o. informace ohledně aktuálního provozovatele 

výrobny elektřiny FVE - Juriga a o aktuálním stavu licence na výrobu elektřiny pro tuto 

provozovnu. 

 

68. Žádost sp. zn. 10597/2019-ERU ze dne 24. 10. 2019 

Žadatelka požadovala informace, v kolika případech vystupovala společnost MAPRO, s.r.o. 

jako dodavatel FVE a v kolika případech zastupovala společnost B&B systems plus, a. s. 

a MAPRO, s.r.o. v licenčních řízeních od 1. července 2010 do 30. června 2011. ERÚ vyhledal 

za úplatu požadované informace a sdělil informace žadatelce. 

 



69. Žádost sp. zn. 10795/2019-ERU ze dne 31. 11. 2019 

Žadatel požadoval informaci ohledně správního řízení pro porušení povinnosti stanovené § 4 

odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 

jednáním dle písm. b) přílohy č. 1 k tomuto zákonu (tj. pro užívání nekalé obchodní praktiky 

spočívající v neoprávněném používání značky jakosti nebo jiného obdobného označení). 

Žadateli byla informace poskytnuta. 

 

70. Žádost sp. zn. 11090/2019-ERU ze dne 7. 11. 2019 

Žadatel požadoval informaci v podobě vydaného příkazu. Informace byla žadateli poskytnuta 

odkazem na uveřejněnou informaci. 

 

71. Žádost sp. zn. 11500/2019-ERU ze dne 15. 11. 2019 

Žadatel požadoval poskytnout informaci, zda bylo veřejné vystoupení tiskového mluvčího 

Bc. Michala Keborta, v němž prohlásil "Reakci teplárenského sdružení ČR považujeme za 

velmi přehnanou…její forma sama o sobě ilustruje, jaký přístup si sdružení vybudovalo 

k regulátorovi za doby působení odvolaných radních …", jeho vlastní iniciativou, nebo 

s vědomím členů rady ERÚ. ERÚ žadateli poskytnul informaci o tom, že tiskový mluvčí 

jednal s vědomím členů Rady ERÚ. 

 

72. Žádost sp. zn. 11373/2019-ERU ze dne 13. 11. 2019 

Žadatel požadoval informaci v podobě seznamu zařízení produkujících na území ČR zemní 

plyn a současně provozujících plynové motory (na výrobu elektřiny, tepla nebo elektřiny 

a tepla současně). ERÚ vyhledal požadované informace a poskytnul je žadateli. 

 

73. Žádost sp. zn. 12170/2019-ERU ze dne 4. 12. 2019 

Žadatel požadoval informaci v podobě vydaného příkazu. Informace byla žadateli poskytnuta 

odkazem na uveřejněnou informaci. 

 

74. Žádost sp. zn. 10901/2019-ERU ze dne 31. 10. 2019 

Žadatel požadoval kopii rozhodnutí o zastavení obnoveného řízení. ERÚ požadovanou 

informaci poskytnul. 

 

75. Žádost sp. zn. 11305/2019-ERU ze dne 8. 11. 2019 

Žadatel požadoval kopii správního rozhodnutí.  ERÚ požadovanou informaci poskytnul. 

 

76. Žádost sp. zn. 12182/2019-ERU ze dne 2. 12. 2019 

Žadatel požadoval informaci aktuálního provozovatele FVE. ERÚ požadovanou vyhledal 

a poskytnul žadateli. 

 

77. Žádost sp. zn. 12350/2019-ERU ze dne 6. 12. 2019 

Žadatel požadoval poskytnout informaci ohledně stavu řízení se společností Veolia Energie, 

a.s. ERÚ vyhledal požadovanou informaci a sdělil informaci žadateli. 

 

78. Žádost sp. zn. 12529/2019-ERU ze dne 13. 12. 2019 

Žadatel požadoval poskytnout informaci ohledně počtu revizních zpráv předložených ERÚ 

v řízení o udělení licence na výrobu elektřiny v JE Temelín. ERÚ vyhledal požadovanou 

informaci a poskytnul jí žadateli. 

 



79. Žádost sp. zn. 12678/2019-ERU ze dne 18. 12. 2019 

Žadatel požadoval poskytnout informaci v podobě odůvodnění vyhlášek vydaných ERÚ. ERÚ 

požadovanou informaci vyhledal a odůvodnění žadateli poskytnul. 


