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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, 

za rok 2020 

 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jen „zákon“), poskytuje Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) informace 
o své činnosti v oblasti zmiňované působnosti. ERÚ vyřizoval v průběhu roku 2020 celkem 83 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: 83 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti včetně vydání rozhodnutí o částečném odmítnutí 
žádosti: 7 

 

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 byla ze strany žadatelů o informace podány 3 stížnosti. 

 

IV. 

Počet odmítnutých žádostí podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona 

ERÚ neodmítl podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona z důvodu neupřesnění žádnou žádost o poskytnutí 
informace. 

 

V. 

Počet odložených žádostí dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 

ERÚ neodložil podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona z důvodu absence působnosti k vyřízení žádnou 
žádost o poskytnutí informace. 
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VI. 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona 

Počty vyřizovaných žádostí o informace v roce 2020 z hlediska působnosti ERÚ: 

• Oblast kontroly: 8 

• Oblast licencí: 24 

• Oblast právní: 23 

• Oblast regulace: 7 

• Ostatní: 21 

Žádosti žadatelů o informace směřovaly, jak dokládá shora uvedená specifikace, do různých oblastí 
působnosti ERÚ, zájem dlouhodobě přetrvává o oblast licencí, oblast právních výstupů z činnosti 
ERÚ a oblast kontroly a regulace. 

Počet žádostí o informace je srovnatelný s rokem 2019, kdy ERÚ vyřizoval celkem 80 žádostí 
o poskytnutí informace. Lze konstatovat, že žádosti o poskytnutí informace potvrzují dlouhodobý 
zájem veřejnosti o činnost ERÚ a dění v energetických odvětvích. 


