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Řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím (rok 2020) 

ERÚ jako povinný subjekt v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 vyřizoval 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. 00468/2020-ERU ze dne 10. ledna 2020 

Žadatel požadoval poskytnout informaci v podobě právní analýzy k problematice KVET. 
ERÚ požadovanou informaci žadateli poskytnul. 

2. Žádost sp. zn. 00467/2020-ERU ze dne 9. ledna 2020 

Žadatel požadoval informaci aktuálního provozovatele FVE. ERÚ požadovanou informaci vyhledal 
a poskytnul žadateli. 

3. Žádost sp. zn. 00714/2020 ze dne 16. ledna 2020 

Žadatel požadoval poskytnout informaci ohledně způsobu hrazení regulované složky ceny dodávky 
plynu s ohledem na charakter úředně stanovené ceny. ERÚ žadateli poskytnul požadovanou 
informaci ohledně významu úředně stanovené ceny a možnosti její změny. 

4. Žádost sp. zn. 00710/2020-ERU ze dne 17. ledna 2020 

Žadatel požadoval poskytnout informaci o počtu pracovníků odboru II. instance, kteří se zabývají 
agendou odpovědnosti státu za škodu způsobenou nesprávnou úřední činností. ERÚ sdělil 
požadované informace o počtu pracovníků. 

5. Žádost sp. zn. 01086/2020-ERU ze dne 23. ledna 2020 

Žadatel požadoval poskytnout některé určené podklady ze spisu týkajícího se výkonu dozorové 
činnosti. ERÚ vyhledal požadované podklady a žadateli je poskytnul. 

6. Žádost sp. zn. 01077/2020-ERU ze dne 29. ledna 2020 

Žadatel požadoval poskytnout informace týkající se jeho osoby, zda se stal předmětem některého 
podání řešeného ERÚ. ERÚ vyhledal požadované informace a žadateli sdělil, že takový podnět 
neřešil. 

7. Žádost sp. zn. 00713/2020-ERU ze dne 10. ledna 2020 

Žadatelka požadovala poskytnout kopie pravomocných správních rozhodnutí ve věcech POZE. 
ERÚ vyhledal požadované informace a žadatelce je poskytnul. 

8. Žádost sp. zn. 01361/2020-ERU ze dne 7. února 2020 

Žadatelka požadovala poskytnout kopie pravomocných správních rozhodnutí ve věcech POZE. 
ERÚ vyhledal požadované informace a žadatelce je poskytnul. 
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9. Žádost sp. zn. 01325/2020-ERU ze dne 5. února 2020 

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

10. Žádost sp. zn. 01405/2020-ERU ze dne 10. února 2020 

Žadatel požadoval poskytnout určený podklad ze spisu o udělení licence na rozvod tepelné energie 
společnosti MARSERVIS, s.r.o. ERÚ podklad vyhledal a žadateli poskytnul. 

11. Žádost sp. zn. 01167/2020-ERU ze dne 30. ledna 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí pravomocného rozhodnutí o povolení obnovy o žádosti společnosti 
VT-SUN, s.r.o. ERÚ vyhledal požadované rozhodnutí a poskytnul jej žadateli. 

12. Žádost sp. zn. 01165/2020-ERU ze dne 30. ledna 2020 

Žadatel požadoval sdělit informaci, kdy a pod jakým číslem jednacím Rada ERÚ projednala jeho 
stížnost na postup úřední osoby. ERÚ žadateli sdělil, že Rada ERÚ jeho stížnost v roce 2019 oficiálně 
neprojednala. 

13. Žádost sp. zn. 01164/2020-ERU ze dne 30. ledna 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informace v podobě pravomocného rozhodnutí ve sporu týkajícím se 
POZE. ERÚ vyhledal požadované rozhodnutí a poskytnul jej žadateli. 

14. Žádost sp. zn. 01560/2020-ERU ze dne 13. února 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací v podobě technických údajů z vydaných rozhodnutí 
o udělení licence na distribuci elektřiny, distribuci plynu, výrobu a rozvod tepelné energie. 
Konkrétně žadatel požadoval sdělení údajů o přenosové kapacitě a tepelném výkonu energetických 
zařízení. ERÚ požadované technické údaje dohledal a žadateli poskytnul. 

15. Žádost sp. zn. 01586/2020-ERU ze dne 14. února 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se složení rozkladové komise, která se podílela na 
rozhodování ERÚ v řízení vedeném pod sp. zn. 09302/2017-ERU, konkrétně na vydání rozhodnutí 
o rozkladu pod č. j. 09302-33/2017-ERU. ERÚ dohledal požadovanou informaci a žadateli sdělil 
požadovanou informaci o tehdejším složení rozkladové komise. 

16. Žádost sp. zn. 01836/2020-ERU ze dne 20. února 2020 

Žadatelka požadovala poskytnutí informací v podobě rozhodnutí vydaných ve věci sporu na prvním 
stupni včetně rozhodnutí o rozkladu. ERÚ dohledal požadovaná rozhodnutí a žadatelce je poskytnul. 

17. Žádost sp. zn. 01833/2020-ERU ze dne 18. února 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se výkonu dozorové činnost ohledně porušení 
ochranného pásma v areálu společnosti Daben Kovářská, s.r.o. Konkrétně žadatel požadoval 
poskytnutí fotodokumentace pořízené ERÚ při výkonu dozorové činnosti při místním šetření. 
ERÚ dohledal požadované informace a žadateli je poskytnul. 
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18. Žádost sp. zn. 01832/2020-ERU ze dne 20. února 2020 

Žadatel požadoval informaci aktuálního provozovatele FVE. ERÚ požadovanou informaci vyhledal 
a poskytnul žadateli. 

19. Žádost sp. zn. 01901/2020-ERÚ ze dne 23. února 2020 

Žadatelka požadovala poskytnutí informací ohledně vyplacených odměn některým státním 
zaměstnancům v roce 2019, počtu zrušených rozhodnutí ERÚ o zařazení státních zaměstnanců mimo 
výkon služby, poskytnutí rozhodnutí o rozkladu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 
Ing. Karla Líbala a informaci o umístění poskytnutých informací na www stránkách povinného 
subjektu. ERÚ vyhledal požadované informace a žadatelce je poskytnul. 

20. Žádost sp. zn. 02124/2020-ERÚ ze dne 25. února 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně výroben elektřiny s instalovaným výkonem 
v rozmezí od 0,05 do 10 MW, lokalizovaných ve Středočeském, Zlínském, Západočeském 
a Jihočeském kraji. ERÚ požadované informace o výrobnách elektřiny vyhledal ve své databázi 
a žadateli jej poskytnul. 

21. Žádost sp. zn. 02229/2020-ERÚ ze 2. března 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací o počtu všech podání, které ERÚ obdržel od 
JUDr. Jana Waltera v souvislosti s výkonem dozorové činnosti pro možné porušení ochranného 
pásma v areálu společnosti Daben Kovářská, s.r.o. ERÚ dohledal všechna podání a žadateli sdělil 
počty podání obdržených od JUDr. Jana Waltera, která se týkala výkonu dozorové činnosti. 

22. Žádost sp. zn. 02328/2020-ERU ze dne 5. března 2020 

Žadatelka požadovala poskytnutí informace ohledně platu členů Rady ERÚ za rok 2019. ERÚ odkázal 
žadatelku na příslušné zákony upravující platové odměňování členů Rady ERÚ. 

23. Žádost sp. zn. 02720/2020-ERU ze dne 16. března 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informace ohledně obdržení žádosti o udělení licence na distribuci 
elektřiny fyzické osoby a informaci, zda ERÚ prověřuje podnět téže osoby na zrušení licence 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ERÚ prověřil obdržené žádosti a podněty a žadateli sdělil, že takové 
dokumenty nemá k dispozici. 

24. Žádost sp. zn. 02943/2020-ERU ze dne 19. března 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se tzv. faktorů neobnovitelné primární energie 
v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, poskytnutých 
Ministerstvu průmyslu a obchodu. ERÚ žadateli sdělil, že nebyl požádán o poskytnutí požadovaných 
informací v souvislosti s novenou vyhlášky. ERÚ obecně orgánům státní správy poskytuje údaje ze 
statistických výkazů pro výkon státní správy na úseku energetiky. 

 



 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 
 

strana 4/10 

číslo účtu: ČNB 2421001/0710 dislokované pracoviště Praha dislokované pracoviště Ostrava 
IČO: 70894451 A: Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7 A: Provozní 1, 722 00 Ostrava 
DIČ: ERÚ není plátcem daně T: 255 715 555 T: 595 590 888 

25. Žádost sp. zn. 02633/2020-ERU ze dne 13. března 2020 

Žadatelka požadovala poskytnutí informací ohledně výkonu dozorové činnosti pro možné porušení 
ochranného pásma v areálu společnosti Daben Kovářská, s.r.o. Konkrétně žadatelka požadovala 
poskytnutí informace spočívající v hodnocení shromážděných podkladů při výkonu dozoru. 
ERÚ žádost o poskytnutí informace odmítnul. Proti rozhodnutí byl podaný rozklad, který Rada ERÚ 
zamítla jako nedůvodný. 

26. Žádost sp. zn. 03119/2020-ERU ze dne 26. března 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informace v podobě vydaného správního rozhodnutí ze dne 
14. srpna 2017 pod č. j. 03114-11/2017-ERU a ze dne 13. února 2018 pod č. j. 03141-21/2017-ERU. 
ERÚ dohledal požadovaná rozhodnutí a žadateli je poskytnul. 

27. Žádost sp. zn. 03691/2020-ERU ze dne 16. dubna 2020 

Žadatelka požadovala poskytnutí informací ohledně technických údajů FVE provozovaných na 
základě udělené licence na výrobu elektřiny. ERU dohledal požadované informace a žadatelce je 
poskytnul. 

28. Žádost sp. zn. 03931/2020-ERU ze dne 24. dubna 2020 

Žadatel požadoval informaci o aktuálním provozovateli FVE. ERÚ požadovanou informaci vyhledal 
a poskytnul žadateli. 

29. Žádost sp. zn. 04089/2020-ERU ze dne 27. dubna 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí obecných informací ohledně provedení služebního hodnocení státních 
zaměstnanců ERÚ za rok 2019 a některých dalších obecných souhrnných informací týkajících se 
služebního hodnocení. ERÚ dohledal požadované informace a žadateli je poskytnul v požadovaném 
rozsahu. 

30. Žádost sp. zn. 04421/2020-ERU ze dne 12. května 2020 

Žadatel požádal o poskytnutí informace v podobě vydaného rozhodnutí ze dne 22. listopadu 2015 
pod č. j. 03273-33/2015-ERU a rozhodnutí ze dne 26. února 2016 pod č. j. 03273-40/2015-ERU. 
ERÚ dohledal požadovaná rozhodnutí a žadateli je poskytnul. 

31. Žádost sp. zn. 04514/2020-ERU ze dne 15. května 2020 

Žadatelka požadovala poskytnutí informací ohledně výkonu dozorové činnosti pro možné porušení 
ochranného pásma v areálu společnosti Daben Kovářská, s.r.o. Konkrétně žadatelka požadovala 
poskytnutí informace spočívající v hodnocení shromážděných podkladů při výkonu dozoru. 
ERÚ žádost o poskytnutí informace odmítnul. Proti rozhodnutí byl podaný rozklad, který Rada ERÚ 
zamítla jako nedůvodný. 

32. Žádost sp. zn. 04835/2020-ERU ze dne 25. května 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se licence na obchod s elektřinou č. 140807209, 
zejména zda licence k datu podání žádosti nezanikla nebo není předmětem řízení o zrušení. 
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ERÚ vyhledal požadovanou informaci a žadateli sdělil, že licence nezanikla a není předmětem řízení 
o zrušení. 

33. Žádost sp. zn. 04684/2020-ERU ze dne 17. května 2020 

Žadatelka požadovala poskytnutí informací ohledně škody způsobené ERÚ v souvislosti s udělením 
služební výtky státnímu zaměstnanci a s tím spojeným soudním řízením před správním soudem. 
ERÚ žadatelce sdělil, že žádnou škodu v požadované souvislosti neuplatňuje. Proti způsobu vyřízení 
žádosti o poskytnutí informace podala žadatelka stížnost. 

34. Žádost sp. zn. 05060/2020-ERU ze dne 29. května 2020 

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se novely zákona č. 165/2012 Sb., 
o podporovaných zdrojích energie. ERÚ část požadovaných informací v podobě připomínek ERÚ 
k novele zákona č. 165/2012 Sb. poskytnul, část žádosti o poskytnutí informace odmítl. 
Rozhodnutím o rozkladu bylo rozhodnutí o odmítnutí části žádosti potvrzeno. 

35. Žádost sp. zn. 05321/2020-ERU ze dne 4. června 2020 

Žadatel požádal o poskytnutí informací vztahujících se k rozhodovací činnosti ERÚ. Konkrétně 
žadatel požádal o poskytnutí kopií rozhodnutí vydaných v roce 2019 ve sporných řízení v oblasti 
elektroenergetiky. ERÚ žadateli poskytnul kopie vyžádaných rozhodnutí. 

36. Žádost sp. zn. 05365/2020-ERU ze dne 5. června 2020 

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se výkonu dozorové činnosti ERÚ ohledně narušení 
ochranného pásma plynárenského zařízení. ERÚ žadateli sdělil, že výkon dozorové činnosti nebyl 
doposud ukončený. 

37. Žádost sp. zn. 05622/2020-ERU ze dne 12. června 2020 

Žadatel požádal o poskytnutí informace ohledně počtu kontrol výroben elektřiny z POZE a výsledku 
navazujících sankčních řízení. ERÚ žadateli poskytnul požadované informace. 

38. Žádost sp. zn. 05661/2020-ERU ze dne 15. června 2020 

Žadatel požádal o poskytnutí konkrétního správního rozhodnutí ve věci výkonu dozorové činnosti 
ERÚ. ERÚ požadované rozhodnutí žadateli poskytnul. 

39. Žádost sp. zn. 05996/2020-ERU ze dne 23. června 2020 

Žadatel požadoval informaci aktuálního provozovatele FVE. ERÚ požadovanou vyhledal a poskytnul 
žadateli. 

40. Žádost sp. zn. 06037/2020-ERU ze dne 27. června 2020 

Žadatel požadoval informaci ohledně výkladu právních předpisů upravujících spisovou službu 
správních orgánů. ERÚ žadateli sdělil, že výklad právních předpisů není předmětem úpravy zákona 
č. 106/1999 Sb., a nelze proto jeho žádost vyřídit. 
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41. Žádost sp. zn. 06038/2020-ERU ze dne 29. června 2020 

Žadatel požádal o poskytnutí informací o vynaložených nákladech na poskytování poradenských 
služeb ERÚ externími subjekty. ERÚ dohledal požadované informace a žadateli je poskytnul. 

42. Žádost sp. zn. 06490/2020-ERU ze dne 13. července 2020 

Žadatel požádal o poskytnutí informací vztahujících se k rozhodovací činnosti ERÚ. Konkrétně 
žadatel požádal o poskytnutí kopií rozhodnutí vydaných v roce 2019 ve sporných řízení v oblasti 
obnovitelných zdrojů. ERÚ žadateli poskytnul kopie vyžádaných rozhodnutí. 

43. Žádost sp. zn. 06739/2020-ERU ze dne 21. července 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací v podobě technických údajů z vydaných rozhodnutí 
o udělení licence na provoz zařízení na výrobu elektřiny. ERÚ shromáždil požadované informace 
z udělených licencí a žadateli je poskytnul. 

44. Žádost sp. 06773/2020-ERU ze dne 22. července 2020 

Žadatel požadoval informaci aktuálního provozovatele FVE. ERÚ požadovanou vyhledal a poskytnul 
žadateli. 

45. Žádost sp. zn. 07010/2020-ERU ze dne 23. července 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně výkonu spisové služby ERÚ. ERÚ shromáždil 
požadované informace a žadateli poskytnul spisový řád, Akční plán výkonu spisové služby, Protokol 
o provedené kontrole výkonu spisové služby a protokol o provedeném skartačním řízení. 

46. Žádost sp. zn. 07070/2020-ERU ze dne 4. srpna 2020 

Žadatel požádal o poskytnutí informace v podobě rozhodnutí o udělení licence společnosti 
Pražská teplárenská, a.s. na činnost výroby a rozvodu tepelné energie. ERÚ dohledal kopii 
rozhodnutí o udělení licence a žadateli poskytnul rozhodnutí o udělení licence č. 310100305 
a č. 320100347. 

47. Žádost sp. zn. 07371/2020-ERU ze dne 13. srpna 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací o výsledku správních řízení v teplárenství ve věci porušení 
zákona o cenách. ERÚ dohledal požadovaná rozhodnutí a žadateli je poskytnul. 

48. Žádost sp. zn. 07372/2020-ERU ze dne 10. srpna 2020 

Žadatel požádal o poskytnutí informace v podobě rozhodnutí o udělení licence společnosti 
Pražská teplárenská, a.s. na činnost výroby a rozvodu tepelné energie. ERÚ dohledal kopii 
rozhodnutí o udělení licence a žadateli poskytnul rozhodnutí o udělení licence č. 310100305 
a č. 320100347. 

49. Žádost sp. zn. 07373/2020-ERU ze dne 10. srpna 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací v podobě technických údajů z vydaných rozhodnutí 
o udělení licence na provoz zařízení na výrobu elektřiny. ERÚ shromáždil požadované informace 
z udělených licencí a žadateli je poskytnul. 
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50. Žádost sp. zn. 07374/2020-ERU ze dne 10. srpna 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně licence na rozvod tepelné energie č. 320100347 
udělené společnosti Pražská teplárenská, a.s. ERÚ žadateli požadované informace z licence 
poskytnul. 

51. Žádost sp. zn. 07865/2020-ERU ze dne 29. srpna 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně výkladu právních předpisů EU. ERÚ žadateli sdělil, 
že v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím požadované informace nelze poskytovat, 
protože takové postupy nejsou předmětem zákona. 

52. Žádost sp. zn. 07892/2020-ERU ze dne 1. září 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací o změně systemizace ERÚ ke dni 1. ledna 2020 týkajících se 
Odboru podpory cenové regulace. ERÚ žadateli poskytnut požadované informace o zrušení odboru, 
počtu jeho pracovníků a útvarech řešících nadále tuto agendu. 

53. Žádost sp. zn. 08077/2020-ERU ze dne 3. září 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně obsahu www stránek ERÚ z let 2009-2010 a tam 
tehdy uveřejněných dokumentů obsahujících informace o udělování licencí na výrobu elektřiny. 
ERÚ žadateli sdělil, že obsah www stránek není archivován, a není proto technicky možné 
požadované informace poskytnout. 

54. Žádost sp. zn. 08312/2020 ze dne 16. září 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací o přehledech nákladů na budování a rozvoj optické 
infrastruktury. ERÚ vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, protože požadované informace nemá 
k dispozici, a nelze je proto žadateli poskytovat. 

55. Žádost sp. zn. 08311/2020-ERU ze dne 16. září 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda jsou do regulované hodnoty majetku (RAB) k výkonu 
licencované činnosti zahrnovány hodnoty majetku, který je poskytován do užívání za úplatu 
společnosti Telco Pro Services, a.s. ERÚ vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, protože požadované 
informace nemá k dispozici, a nelze je proto žadateli poskytovat. 

56. Žádost sp. zn. 08341/2020-ERU ze dne 17. září 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně platů a odměn vedoucích pracovníků odboru licencí 
v letech 2012 až 2020. ERÚ vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, když poskytování takových 
informací lze realizovat pouze za splnění zákonných podmínek podle nálezu Ústavního soudu pod 
sp. zn. IV. ÚS 1200/16 ze dne 3. dubna 2018. Tyto podmínky nebyly žadatelem splněny. 

57. Žádost sp. zn. 08386/2020-ERU ze dne 18. září 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací v podobě celého obsahu správního spisu vedeného pod č. j. 
06431/2020-ERU. ERÚ žadateli sdělil, že v případě této žádosti se jedná o nahlížení do spisu v režimu 
správního řádu, nikoli o postup podle zákona o svobodném přístupu k informacích. Žadatel byl proto 
odkázán na postup podle § 38 správního řádu. 
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58. Žádost sp. zn. 08622/2020-ERU ze dne 29. září 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí kopie správního rozhodnutí vydaného ve sporném řízení. ERÚ dohledal 
požadované rozhodnutí a žadateli jej poskytnul. 

59. Žádost sp. zn. 08500/2020-ERU ze dne 23. září 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně novely zákona o POZE a ukončených notifikačních 
řízení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie Evropskou komisí. ERÚ poskytnul 
informace ohledně připomínek ERÚ k novele zákona o POZE. V části notifikačních řízení ERÚ žádost 
rozhodnutím odmítl. Rozhodnutím o rozkladu bylo rozhodnutí o odmítnutí potvrzeno. 

60. Žádost sp. zn. 08498/2020-ERU ze dne 23. září 2020 

Žadatelka požadovala poskytnutí informací ohledně výkonu dozorové činnosti ERÚ o dodržování 
ochranného pásma v areálu pily Daben Kovářská. ERÚ požadované informace ohledně výkonu 
dozorové činnosti žadatelce poskytnul. 

61. Žádost sp. zn. 08930/2020-ERU ze dne 8. října 2020 

Žadatelka požadovala poskytnutí informací v podobě platů a odměn vedoucích pracovníků odboru 
licencí v letech 2012 až 2020. ERÚ vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, když poskytování takových 
informací lze realizovat pouze za splnění zákonných podmínek podle nálezu Ústavního soudu pod 
sp. zn. IV. ÚS 1200/16 ze dne 3. dubna 2018. Tyto podmínky nebyly žadatelkou splněny. 

62. Žádost sp. 8929/2020-ERU ze dne 9. října 2020 

Žadatelka požadovala informace ohledně služební výtky, soudního přezkumu udělené výtky 
a náhrady škody způsobené ERÚ. ERÚ poskytnul žadatelce požadované informace. Proti postupu 
podala žadatelka stížnost, kterou Rada ERÚ shledala za nedůvodnou. 

63. Žádost sp. zn. 08996/2020-ERU ze dne 12. října 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí kopie správního rozhodnutí vydaného ve sporném řízení. ERÚ dohledal 
požadované rozhodnutí a žadateli jej poskytnul. 

64. Žádost sp. zn. 09133/2020-ERU ze dne 15. října 2020 

Žadatelka požadovala poskytnutí informací ohledně výkonu dozorové činnosti ERÚ při narušení 
ochranného pásma plynárenského zařízení v k. ú. Bdeněves. ERÚ žadatelce sdělil, že záležitost 
prověřuje a správní řízení ve věci přestupku nebylo doposud dokončeno. 

65. Žádost sp. zn. 09041/2020-ERU ze dne 12. října 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně obsahu licencí na výrobu elektřiny. ERÚ shromáždil 
požadované informace a žadateli je poskytnul. 

66. Žádost sp. zn. 09160/2020-ERU ze dne 7. října 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí kopie vydaného správního rozhodnutí. ERÚ dohledal požadované 
rozhodnutí a žadateli jej poskytnul. 
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67. Žádost sp. zn. 09248/2020-ERU ze dne 20. října 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí seznamu aktivních licencí na výrobu elektřiny a tepla. ERÚ zpracoval 
požadované informace a žadateli je poskytnul. 

68. Žádost sp. zn. 09334/2020-ERU ze dne 15. října 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací z licencí na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. 
ERÚ zpracoval požadované informace a žadateli je poskytnul. 

69. Žádost sp. zn. 08498/2020-ERU ze dne 23. září 2020 

Žadatelka požadovala poskytnutí informací ohledně výkonu dozorové činnosti ERÚ o dodržování 
ochranného pásma v areálu pily Daben Kovářská. ERÚ požadované informace ohledně výkonu 
dozorové činnosti žadatelce poskytnul. 

70. Žádost sp. zn. 09614/2020-ERU ze dne 31. října 2020 

Žadatelka požadovala poskytnout informace ohledně jednání Rady ERÚ ze dne 24. července 2018. 
ERÚ dohledal požadované informace a žadatelce je poskytnul. 

71. Žádost sp. zn. 09839/2020-ERU ze dne 4. listopadu 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2018 ze dne 
20. listopadu 2018. ERÚ žadateli sdělil požadované informace. 

72. Žádost sp. zn. 09615/2020-ERU ze dne 31. října 2020 

Žadatelka požadovala informace ohledně služební výtky, soudního přezkumu udělené výtky 
a náhrady škody způsobené ERÚ. ERÚ poskytnul žadatelce požadované informace. Proti postupu 
podala žadatelka stížnost, kterou Rada ERÚ shledala za nedůvodnou. 

73. Žádost sp. zn. 09915/2020-ERU ze dne 9. listopadu 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí kopií vydaných správních rozhodnutí ve věcech sporů v oblasti POZE. 
ERÚ dohledal požadovaná rozhodnutí a žadateli je poskytnul. 

74. Žádost sp. zn. 10188/2020-ERU ze dne 22. listopadu 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně ukládání donucovacích pokut v působnosti ERÚ 
a zaslání příslušných rozhodnutí. ERÚ sdělil žadateli, že zákon o svobodném přístupu k informacích 
nedopadá podle § 2 odst. 4 na poskytování názorů, budoucích rozhodnutí a vytváření nových 
informací. Některé požadované informace ERÚ žadateli sdělil. 

75. Žádost sp. zn. 10268/2020-ERU ze dne 22. listopadu 2020 

Žadatelka požadovala poskytnout informace ohledně jednání Rady ERÚ ze dne 30. června 2020. 
ERÚ dohledal požadované informace a žadatelce je poskytnul. 

76. Žádost sp. zn. 10350/2020-ERU ze dne 23. listopadu 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací v podobě údajů z rozhodnutí o udělení licence na výrobu 
elektřiny. ERÚ zpracoval požadované informace a žadateli je poskytnul. 
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77. Žádost sp. zn. 08584/2020-ERU ze dne 24. září 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací o počtu poškození plynárenských zařízení (uvedení škůdce, 
výše škody, výše pokuty) v období od 1. ledna do 31. srpna 2020. ERÚ žadatele odkázal na 
uveřejněná rozhodnutí o přestupku za poškození plynárenského zařízení. 

78. Žádost sp. zn. 10583/2020-ERU ze dne 2. prosince 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací o výkladu právních předpisů upravujících problematiku 
nakládání s odpady. ERÚ žadateli sdělil, že požadované informace jsou podle § 2 odst. 4 zákona 
mimo působnost zákona o svobodném přístupu k informacím. 

79. Žádost sp. zn. 10387/2020-ERU ze dne 24. listopadu 2020 

Žadatel požadoval informaci ohledně rozhodnutí o zrušení licence na obchod s plynem společnosti 
P & M true family, s.r.o. ERÚ dohledal požadované informace a žadateli je sdělil. 

80. Žádost sp. zn. 10657/2020-ERU ze dne 2. prosince 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací v podobě výkladu energetického zákona. ERÚ žadateli sdělil, 
že požadované informace jsou podle § 2 odst. 4 zákona mimo působnost zákona o svobodném 
přístupu k informacím. 

81. Žádost sp. zn. 10879/2020-ERU ze dne 9. prosince 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně zjištění dodavatele elektřiny do konkrétního 
odběrného místa. ERÚ žadateli sdělil, že takové informace nemá k dispozici. 

82. Žádost sp. 11244/2020-ERU ze dne 21. prosince 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informace o počtu realizovaných nahlížení do spisu na pracovišti ERÚ 
(Provozní 5491/1, Ostrava) v srpnu 2020. ERÚ žadateli sdělil, že v tomto období se celkem realizovaly 
3 nahlížení do správních spisů. 

83. Žádost sp. zn. 11221/2020-ERU ze dne 18. prosince 2020 

Žadatel požadoval poskytnutí informace v podobě kopie konkrétního rozhodnutí ERÚ ve věci 
poskytnutí energetického zařízení (řízení pod č. j. 04463/2010-ERU) a kopie znaleckého posudku. 
ERÚ dohledal požadované rozhodnutí a žadateli je poskytnul, kromě znaleckého posudku. 

84. Žádost sp. zn. 11222/2020-ERU ze dne 20. prosince 2020 

Žadatel požadoval informaci o počtu řízení s předmětem uložení povinnosti poskytnutí 
energetického zařízení. ERÚ žadateli sdělil, že celkem vedl 3 řízení o poskytnutí energetického 
zařízení, ve kterém byla náhrada určena podle znaleckého posudku. 


