Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje Energetický regulační úřad (dále jen
„ERÚ“) informace o své činnosti v oblasti zmiňované působnosti.
ERÚ vyřizoval v průběhu roku 2018 celkem 103 žádostí o poskytnutí informace podle
zákona.

I.
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
Žádosti (ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) zákona).
Počet vyřizovaných žádostí o poskytnutí informace: 103
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti včetně vydání rozhodnutí o částečném
odmítnutí žádosti: 23

II.
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Celkem byly proti rozhodnutí/částečném rozhodnutí o odmítnutí žádosti podány 4 rozklady.

III.
Počet stížností podaných podle § 16a zákona:
Proti způsobu vyřízení žádosti byly ze strany žadatelů o informace podány celkem 4 stížnosti.
Důvodem pro podání stížnosti byl obecně nesouhlas s vyřízením žádosti, s jeho způsobem,
časovým obdobím a s finančními požadavky spojené se samotným vyřízením žádosti, když
konkrétně:
1. V prvním případě byla namítána neúplnost vyřízení, čímž měl žadatel na mysli
neúplnost poskytnutí požadovaných písemných materiálů s tím, že nadřízený orgán
stížnosti vyhověl a ERÚ přikázal, aby ve lhůtě 15 dnů žádost vyřídil.
2. Ve druhém případě žadatel namítal nečinnost povinného subjektu, byť žadateli byly
poskytnuty informace elektronicky a žadatel potvrdil přijetí elektronické zprávy,
ale nadřízený orgán dospěl k názoru, že stížnost by neměla být chápána jako stížnost
na nečinnost povinného subjektu, ale jako stížnost podle § 16a odst. 1 písm. b) zákona

o svobodném přístupu k informacím z toho hlediska, že žadateli na jeho žádost nebyla
požadovaná informace poskytnuta, přičemž zároveň nebylo vydáno rozhodnutí
o odmítnutí žádosti. Z uvedeného důvodu bylo ke zhojení vytknutého nedostatku
povinným subjektem následně vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
3. Třetí případ stížnosti se týkal stížnosti na vyčíslení nákladů, které povinný subjekt
požadoval za vyřízení žádosti, když nadřízený orgán rozhodl o snížení nákladů
z původně požadované výše.
4. Ve čtvrtém případě opět žadatel namítal neúplnost vyřízení žádosti. Na základě
stížnosti bylo žadateli povinným subjektem zasláno doplnění požadovaných
písemných materiálů, aniž o stížnosti musel rozhodovat nadřízený orgán.

IV.
Počet odmítnutých žádostí dle § 14 odst. 5 písm. b) zákona
ERÚ odmítl v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) zákona z důvodu neupřesnění
celkem 2 žádosti žadatelů o informace.

V.
Počet odložených žádostí dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona
ERÚ odložil v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona z důvodu absence
působnosti k vyřízení celkem 12 žádostí o poskytnutí informace.

VI.
Další informace vztahující se k uplatňování zákona
Počty vyřizovaných žádostí o informace v roce 2018 z hlediska působnosti ERÚ.
Oblast kontroly: 6
Oblast licencí: 24
Oblast legislativně správní: 18
Oblast podporovaných zdrojů: 16
Oblast regulace: 12
Ostatní: 27

Žádosti žadatelů o informace směřovaly, jak dokládá shora uvedená specifikace, do různých
oblastí působnosti ERÚ, zájem dlouhodobě přetrvává o oblast licencí, oblast legislativně
správní a oblast podpory obnovitelných zdrojů energie.

Počet žádostí o informace je srovnatelný s rokem 2017, kdy ERÚ vyřizoval celkem 115
žádostí o poskytnutí informace, ale lze konstatovat, že žádosti o informace doručené na ERÚ
v roce 2018 byly co do vyřízení náročnější a potvrzují dlouhodobý zájem veřejnosti o dění
v energetických odvětvích.

