Řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím
ERÚ v roce 2016 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. 00314-2/2016-ERU ze dne 13. 1. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti obchodní korporace RWE a zpřístupnil tabulky se souhrnným
seznamem držitelů licencí na obchod s elektřinou a držitelů licencí na distribuci elektřiny ve
formátu Microsoft Excel.
2. Žádost sp. zn. 00315/2016 ze dne 7. 1. 2016
ERÚ rozhodnutím odmítl žádost Mgr. Podskalské, advokátky – Frank Bold týkající se
podkladů souvisejících se šetřením technického stavu distribuční sítě. Žádost se týkala práv
třetí osoby.
3. Žádost sp. zn. 00313-4/2016-ERÚ ze dne 26. 1. 2016
Rozhodnutím odmítl ERÚ žádost žadatelky o poskytnutí kopie licenčního spisu, resp. sdělení,
jaká byla výše investičních nákladů spojených s výstavbou fotovoltaické elektrárny FVE ZK
MATU, číslo licence 111014198.
4. Žádost sp. zn. 00380/2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti Mgr. Fenclové, advokátky, o poskytnutí rozhodnutí ve věci
OTE a.s. a E. ON a.s..
5. Žádost sp. zn. 00431/2016 ze dne 12. 1. 2016
ERÚ vyhověl žádosti sdělením právnické osoby E. ON. a.s. – týkající se předání informace
o obchodnících s EE a plynem dne 18. 1. 2016.
6. Žádost sp. zn. 0584-2/2016 ze dne 15. 1. 2016
Rozhodnutím odmítl ERÚ žádost žadatele Povodí Ohře, státní podnik o vyjádření
k rekonstrukci stávající MVE. Nejednalo se o žádost o informace, ale o konzultaci.
7. Žádost sp. zn. 00818-2/2016-ERU ze dne 26. 1. 2016
ERÚ záznamem o odložení odložil žádost žadatele SUDOP PRAHA o poskytnutí schéma sítě
1l0kV v ČR s definicí polohy linek v území. 2.
8. Žádost sp. zn. 00817/2016 ze dne 14. 1. 2016
ERÚ vyhověl žádosti Pražská energetika a.s. o seznam držitelů licencí sk. 21.
9. Žádost sp. zn. 00884-2/2016-ERU ze dne 27. 1. 2016
ERÚ vyřídil odkazem na zveřejněnou informaci žádost žadatelky týkající se výsledků auditu
společnosti BDO s názvem „Audit Procesu nastavení výkupních cen fotovoltaické energie“,
a to sdělením.
10. Žádost sp. zn. 00954/2016 osoby ze dne 22. 1. 2016
ERÚ vyhověl částečně žádosti fyzické osoby
11. Žádost sp. zn. 01212/2016 ze dne 28. 1. 2016
ERÚ nad rámec své povinnosti sdělil žadateli Domov důchodců Velké Hamry vyjádření
k dotazu.

12. Žádost sp. zn. 01224-4/2016-ERU ze dne 25. 2. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
o poskytnutí informace týkající se elektronického výpisu udělených licencí na přenos
elektřiny, obchod s elektřinou, distribuce elektřiny, přeprava plynu, distribuce plynu,
uskladňování plynu a obchod s plynem v tabulce Excel.
13. Žádost sp. zn. 01225-2/2016-ERU.ze dne 9. 2. 2016
ERÚ částečně vyhověl sdělením, resp. sdělením č. j. 01225-9/2016-ERU ze dne 21. 4. 2016,
žádosti žadatele k bodům 1- 4 a bodům 6, 7. a 8. žádosti, když body 3. 5. a 9. žádosti
rozhodnutím č. j.: 01225-8/2016-ERU ze dne 19. 4. 2016 odmítl. Jednalo se přitom o údaje
týkající se udělené licence č. 111017403 společnosti Energosun.
14. Žádost sp. zn. 01258-2/2016-ERU ze dne 12. 2. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti žadatele a poskytl údaje týkající se požadavku žadatele na
sdělení počtu bytových jednotek, které nyní využívají jističe 3 x 25A.
15. Žádost sp. zn. 01547-2/2016-ERÚ ze dne 17. 2. 2016
Rozhodnutím odmítl ERÚ žádost žadatele Mauric & Partner s.r.o. advokátní kancelář, Praha,
o poskytnutí odpovědí týkající se připravované fúze společností z oblasti podnikání
v energetických odvětvích a dopadu samotné fúze na výši výplaty podpory za výkup
elektřiny.
16. Žádost sp. zn. 01506/2016 ze dne 4. 2. 2016
ERÚ vyhověl žádosti fyzické osoby.
17. Žádost sp. zn. 01457-2/2016-ERUze dne 10. 2. 2016
ERÚ záznamem o odložení. odložil žádost žadatele týkající se vlastnictví sloupu a vedení
vysokého napětí v katastrálním území Hartvíkovice.
18. Žádost sp. zn. 01458-2/2016-ERU ze dne 15. 2. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti žadatele a poskytl údaje týkající se identifikace obchodníků
s elektřinou do jednotlivých odběrných míst zákazníka obce Nesvačilky.
19. Žádost sp. zn. 01459-2/2016-ERU ze dne 10. 2. 2016
ERÚ záznamem o odložení odložil z důvodu absence působnosti žádost žadatele týkající se
průkazu energetické náročnosti budov a energetického auditu bytových jednotek.
20. Žádost sp. zn. 01608/2016 ze dne 9. 2. 2016
ERÚ vyhověl žádosti fyzické osoby, žádost se týkala vydání licencí na fotovoltaiku.
21. Žádost sp. zn. 01673-9/2016- ERU ze dne 2. 6. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti žadatele - zapsaného spolku Právo ve veřejném zájmu, Praha
11, a poskytl požadované informace k zásahové žalobě.
22. Žádost sp. zn. 01737-2/2016-ERU ze dne 25. 2. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti žadatele a poskytl údaje týkající se nárůstu ceny za distribuci
elektřiny v nízkém tarifu v sazbě D 45d.

23. Žádost sp. zn. 01852/2016 ze dne 17. 2. 2016
ERÚ vyhověl žádosti fyzické osoby. Dotaz se týkal větrného parku, poskytnuto dne
22. 2. 2016.
24. Žádost sp. zn. 01870-2/2016-ERU ze dne 2. 3. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti žadatelky a poskytl informace týkající se stížností zákazníků
na podomní prodej v letech 2014 a 2015 a s tím spojených okolností.
25. Žádost sp. zn. 02065-2/2016-ERU ze dne 26. 2. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti žadatelky a poskytl informace týkající se plynofikace
prováděné v obci Karolinka.
26. Žádost sp. zn. 02116/2016 ze dne 23. 2. 2016
ERÚ vyhověl žádosti spolku Solární asociace ve věci žádosti o přehled vydaných licencí.
27. Žádost sp. zn. 02117-2/2016-ERU ze dne 7. 3. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti žadatele Frank Bold advokáti, s.r.o., Brno, a poskytl
informace o zahájeném správním řízení s obchodní korporací FVE III Tuchlovice s.r.o, se
sídlem Belgická 115/40, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.
28. Žádost sp. zn. 02224-4/2016-ERU ze dne 1. 4. 2016
Oprávněná úřední osoba ERÚ postoupila v rámci úřadu k vyřízení odbornému organizačnímu
útvaru žádost žadatele týkající se oblasti teplárenství a žadatele o tom vyrozuměla přípisem.
29. Žádost sp. zn. 02323/2016 ze dne 26. 2. 2016
ERÚ nevyhověl Acta noc verba, o.p.s. – žádosti sdělení informací o nákladech na hardware
a software za roky 2013, 2014, 2015 nebo za poslední tři roky. Podána stížnost, vydáno
rozhodnutí II. stupně, které potvrdilo správný postup orgánu I. stupně. Neprovedení
požadované úhrady je důvodem pro neposkytnutí.
30. Žádost sp. zn. 02395-6/2016-ERU ze dne 21. 3. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti žadatelky ohledně výše platu a odměn současné předsedkyně
a bývalého předsedy ERÚ za období posledních 12 měsíců, a uvedení osoby oprávněné ke
jmenování do funkce předsedy i počtu zaměstnanců úřadu.
31. Žádost sp. zn. 02410-3/2016-ERÚ ze dne 21. 3. 2016
Rozhodnutím odmítl ERÚ žádost žadatele podanou na základě reportáže ČT týkající se
vydávání rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny dne 31. 12. 2010.
32. Žádost sp. zn. 02425-3/2016 ze dne 1. 3. 2016
ERÚ vyhověl žádosti fyzické osoby o poskytnutí informace k počtu případů za nezákonné
rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup od roku 2013 svým sdělením.
33. Žádost sp. zn. 02526/2016 ze dne 4. 3. 2016
ERÚ vyhověl žádosti společnosti M&B Group s. r o. týkající se navyšování výkupní ceny
elektřiny z FVE svým sdělením.
34. Žádost sp. zn. 02676/2016 ze dne 7. 3. 2016
ERÚ zamítl žádost žadatele FVE Petrovice a.s., – poskytnutí protokolu z ohledání
energetického zařízení FVE Petrovice a.s. Žádost byla odmítnuta dne 22. 4. 2016.

35. Žádost sp. zn. 02716-3/2016-ERÚ ze dne 9. 3. 2016
Rozhodnutím odmítl ERÚ žádost žadatele podanou Občanským sdružením RomaGerm.
Žádost nesplnila podmínky pro poskytnutí, předmětem žádosti byl dotaz o konzultaci a právní
poradenství.
36. Žádost sp. zn. 02758/2016 ze dne 9. 3. 2016
ERÚ obdržel žádost fyzické osoby týkající se zisku a daně z přidané hodnoty u tepelné
energie, vyjádření poskytnuto.
37. Žádost sp. zn. 02768-2/2015-ERU ze dne 21. 3. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti žadatele a poskytl informace týkající se změny způsobu
účtování měsíčního platu za příkon, resp. údajů o období zavedení stálého měsíčního platu
odvozeného od proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem.
38. Žádost sp. zn. 02848-4/2016-ERU ze dne 7. 4. 2016
ERÚ částečně vyhověl sdělením žádosti žadatele Aliance pro energetickou soběstačnost z.s.,
Bláto 1, 285 04 Uhlířské Janovice a poskytl informace týkající se posudků k Návrhu nové
struktury cen a tarifů pro novou regulační periodu vypracované ČVUT, Českým institutem
informatiky, robotiky a kybernetiky a obchodní korporací PMAC, spol. s r.o., Chrudim
a rozhodnutím čj. 02848-3/2016-ERÚ ze dne 6. 4. 2016 částečně odmítl poskytnutí údajů
o záznamech z jednání týmu ERÚ jmenovaného pro účel Nové tarifní struktury a jeho
součástí (Řídícího výboru, Expertního týmu, Tarifní komise a Oponentní rady).
39. Žádost sp. zn. 03158-4/2016-ERU ze dne 15. 4. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti žadatele a poskytl informace týkající se stanovení ceny za
distribuci elektřiny pro rok 2016.
40. Žádost sp. zn. 02768-4/2015-ERU ze dne 11. 4. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti žadatele a poskytl informace týkající se stanovování
regulovaných cen elektřiny.
41. Žádost sp. zn. 03336-5/2016-ERU ze dne 19. 4. 2016
ERÚ vyhověl sdělením čj. žádosti žadatelky a poskytl informací týkající se všech FVE,
u kterých došlo v roce 2015 ke změně sídla společnosti.
42. Žádost sp. zn. 03558-8/2016-ERU ze dne 22. 6. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti žadatele Frank Bold advokáti, s.r.o., Brno informace
o detailním rozpočtu ERÚ za roky 2010 - 2016, výši platů vybraným osobám v období let
2010 - 2016, jmennému seznamu dodavatelů právních služeb v letech 2010 – 2016, vysvětlení
o nárůstu nákladů mezi lety 2010 až 2016 i informaci o důvodech navýšení počtu
zaměstnanců povinného subjektu mezi lety 2010 až 2016.
43. Žádost sp. zn. 03671/2016. ze dne 7. 4. 2016
ERÚ vyhověl žádosti podané Univerzitou Palackého Olomouc - seznam projektů solární
energie instalovaných na území ČR, lokality, instalovaný výkon a rok uvedení do provozu,
výzkum sociálně prostorové difuze projektů obnovitelných zdrojů. Poskytnuto vyrozumění
15. 4. 2016.

44. Žádost sp. zn. 03669-2/2016-ERU ze dne 13. 4. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti žadatele Amper Market a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00
Praha 4 a poskytl informace týkající se spisu vedeného ERÚ pod sp. zn. 234/2016 a pod sp.
zn. 00019/2016.
45. Žádost sp. zn. 03708/2016
ERÚ odmítl žádost Mgr. Klimuse, advokáta, o zaslání protokolu týkající se shrnutí hloubkové
kontroly ERÚ. Důvod neposkytnutí - jde o vnitřní informace.
46. Žádost sp. zn. 03808-2/2016-ERU ze dne 18. 4. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti žadatele týkající se povinnosti disponovat rozhodnutím
o udělení licence a vyřídil jeho žádost odkazem na zveřejněnou informaci.
47. Žádost sp. zn. 04008-4/2016-ERU ze dne 4. 5. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti žadatele a poskytl žadateli informace o výkonu funkce ředitele
odboru licencí v časovém období:
a) od 26. ledna 2011 do 31. července 2011,
b) od 24. října 2012 do 28. února 2013,
i o úkonech podepsaných v době od 1. 8. 2011 do 30. 11. 2011.
48. Žádost sp. zn. 04004/2016 ze dne 15. 4. 2016
ERÚ obdržel žádost fyzické osoby – předmětem žádosti byly dotazy na používaný software
spisové služby v rámci úřadu, poskytnuto dne 26. 4. 2016.
49. Žádost sp. zn. 04008-4/2016-ERU ze dne 4. 5. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti žadatele a poskytl informace týkající se výkonu činnosti
vedoucího odboru licencí ERÚ v letech 2011 až 2013 a úkonech v tomto období činěných.
50. Žádost sp. zn ze dne 17. 4. 2016
ERÚ obdržel žádost fyzické osoby týkající se kontrol FVE v období 2009 až 2010.
Vyrozumění bylo poskytnuto dne 13. 5. 2016 po prodloužené lhůtě 10 dnů z důvodu
náročnosti vyhledávání informace.
51. Žádost sp. zn 04327-2/2016-ERU ze dne 28. 4. 2016
ERÚ částečně vyhověl sdělením žádosti žadatele Aliance pro energetickou soběstačnost, z.s.
Bláto 1, 285 04 Uhlířské Janovice a poskytl informace týkající se termínů jednání Řídicího
výboru projektu Nové tarifní struktury a povinný subjekt vyhověl a poskytl i požadované
studie včetně vyčíslení vypracované ČVUT Praha a obchodní korporací PMAC, spol. s.r.o.
Rozhodnutím čj. 04327-3/2016-ERU ze dne 28. 4. 2016 dále ERÚ odmítl poskytnout
informací ohledně výše nákladů na práci Pracovního týmu ERÚ Nové tarifní struktury.
52. Žádost sp. zn 04829/2016-ERU ze dne 28. 4. 2016
Rozhodnutím odmítl ERÚ žádost fyzické osobě. Žádost zněla o stanovisko k malé vodní
elektrárně, výklad. Stanoviska se neposkytují dle zákona č. 106 /1999 Sb., o informacích, § 2
odst. 4 zákona. Vydáno rozhodnutí o odmítnutí dne 29. 4. 2016.
53. Žádost sp. zn 04976-2/2016-ERU ze dne 5. 5. 2016
ERÚ vyhověl sdělením žádosti žadatele a poskytl vysvětlení týkající se účtování ceny za
činnost operátora trhu od 1. 1. 2016.

54. Žádost sp. zn. 05025/2016-ERU ze dne 29. 4. 2016
ERÚ vyhověl žádosti, kterou podala fyzická osoba, jaká je doba na udělení licence pro rozvod
tepla. Vyrozumění poskytnuto ERÚ dne 5. 5.2016.
55. Žádost sp. zn. 05661/2016-ERU ze dne 11. 5.2016
ERÚ vyhověl žádosti, kterou podala právnická osoba RWE Gas Net, s.r.o. Požádali o přehled
o údajích škůdce nutných k vymáhání práv poškozené společnosti STL, přípojka Velký
Týnec. Vyrozumění bylo poskytnuto dne 20. 5. 2016.
56. Žádost sp. zn. 05247/2016-ERU
Rozhodnutí ve věci: Žádost Aliance pro energetickou soběstačnost, z.s., o poskytnutí
informace, jakou částku ERÚ zaplatil společnosti EGÚ Brno, a.s., za zpracování modelu
cenového kalkulátoru pro porovnání cen elektřiny ve stávající a nové tarifní struktuře, a dále
za veškeré poradenství a služby poskytnuté ERÚ ze strany EGÚ Brno, a.s., související
s přípravou nové tarifní struktury v elektroenergetice. Informace poskytnuta dne 23. 5. 2016.
57. Žádost
Byla poskytnuta informace o dodavatelích energií.
58. Žádost sp. zn. 05338-5/2016-ERU ze dne 24. 5. 2016
Rozhodnutím odmítl ERÚ žádost žadatele o poskytnutí seznamu všech dokumentů vedených
pod sp. zn. 03894/2016-ERU a dále poskytnutí podkladových a přípravných materiálů
týkajících se dané věci a dokumentů s tím souvisejících.
59. Žádost sp. zn. 05423/2016-ERU
Rozhodnutí ve věci: Žádost společnosti KRPA PAPER, a.s. o zaslání kopie rozhodnutí ERÚ
ve věci sporu mezi OTE, a.s. a E. ON Distribuce, a.s. týkajícího se skutečnosti, že E. ON
Distribuce neúčtovala v období od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013 samovýrobcům elektřiny
poplatek za obnovitelné zdroje ze spotřebované elektřiny od samovýrobců. Požadovaná kopie
Rozhodnutí předsedkyně ERÚ zaslána žadateli.
60. Žádost sp. zn. 05654/2016-ERU
Storno žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. - Energetická agentura Zlínského kraje (Podkladové tabulky Zlínský kraj).
61. Žádost sp. zn. 05650/2016-ERU
ERÚ vyzval žadatele, fyzickou osobu k doplnění podané žádosti ve lhůtě 30 dnů. Podatel tak
neučinil. Žádost byla odložena.
62. Žádost sp. zn. 06020-2 /2016-ERU
ERÚ požádala fyzická osoba o předání informace k zájmovému území třetí osoby.
Rozhodnutím byla žádost odmítnuta dne 2. 6. 2016.
63. Žádost sp. zn. 06039/2016-ERU ze dne 31. 5. 2016
ERÚ požádala fyzická osoba o předání informace k vyúčtování složky ceny na podporu
elektřiny z POZE. Vyrozumění obdržela dne 3. 6. 2016.
64. Žádost sp. zn. 05247/2016-ERU
Rozhodnutí ve věci: Žádost Aliance pro energetickou soběstačnost, z.s., o poskytnutí
informace jakou částku ERÚ zaplatil společnosti EGÚ Brno, a.s., za zpracování modelu
cenového kalkulátoru pro porovnání cen elektřiny ve stávající a nové tarifní struktuře, a dále

za veškeré poradenství a služby poskytnuté ERÚ ze strany EGÚ Brno, a.s., související
s přípravou nové tarifní struktury v elektroenergetice. Informace poskytnuta 23. 5. 2016.
65. Žádost sp. zn. 05941/2016-ERU ze dne 23. 5. 2016
Záznam o odložení žádosti fyzické osoby o poskytnutí informace na základě zákona
č. 106/1999 Sb., kterou se žadatelka domáhá informace: „… o zamýšlené stavbě fotovoltaiky
na p. č. 564/8 fyzické osoby, která je přímo na hranici s mým pozemkem 562/33 a 42. S touto
stavbou nesouhlasím, protože byla stavební povolením stanovena konečná výška 3,8 m, což
se nynější stav a tato monstra by byla přímo před mými okny.“ Informace požadované
žadatelkou se nevztahují k působnosti Energetického regulačního úřadu vymezené
v ustanovení § 17 odst. 4 a 5 zákona č. 458/2000 Sb.
66. Žádost sp. zn. 06740/2016-ERU
ERÚ požádala právnická osoba Ampér Market, a.s. o informaci ve věci udělené licence.
Vyrozumění bylo poskytnuto.
67. Žádost sp. zn. 06808/2016-ERU
ERÚ požádala právnická osoba PSP Machinery s.r.o. o informaci týkající se fakturace nájmu
trafostanice. Žadatelka byla vyrozuměna odkazem na zveřejněné informace na webu.
68. Žádost sp. zn. 06816-6/2016-ERU ze dne 23. 8. 2016
ERÚ vyhověl žádosti žadatele obchodní korporace JUFA s.r.o., Karlovarská 451/70, Plzeň,
PSČ: 323 00, a sdělením poskytl seznam provozoven FVE s výkonem 100 kW a výše, kterým
byla v roce 2011 vydána licence.
69. Žádost. Ze dne 1. 7. 2016
ERÚ požádala Asociace pro využití obnovitelných zdrojů o seznam výrobců POZE za rok
2015 dle výkazů předaných na OTE. Žadateli byla informace poskytnuta.
70. Žádost sp. zn. 07248/2016-ERU
ERÚ obdržel na vědomí stížnost žadatele ČIŽP Ústí nad Labem adresovanou společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín- Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO
24729035 týkající se MVE, kterou ERÚ eviduje v SAS.
71. Žádost sp. zn. ze dne 9. 6. 2016
ERÚ požádala právnická osoba ENEDICO a.s. Praha o seznam platných licencí, byl
poskytnut dne 14. 6. 2016.
72. Žádost sp. zn. 07648/2016-ERU
Rozhodnutí – odmítnutí žádosti společnosti ČOLOT a.s. – Možnost výměny (obnovy) FVE
panelů.
73. Žádost sp. zn. 01817/2016-ERU ze dne 29. 7. 2016
ERÚ požádala Žatecká teplárenská a. s. o informaci. Žadatel provedl zpětvzetí.
74. Žádost sp. zn. 08117/2016-ERU ze dne 28. 7. 2016
ERÚ požádala fyzická osoba o informace o finančních kontrolách. Žadateli byla informace
poskytnuta.

75. Žádost sp. zn. 08133/2016-ERU
Fyzická osoba požádala o poskytnutí kopie odpovědi ERÚ na podnět společnosti SMO,
městská akciová společnost Orlová, ul. Okružní čp. 988,735 14 Orlová – Lutyně
k přezkoumání tvorby ceny tepelné energie, a to za roky 2012, 2013 a 2014. ERÚ sdělil, že
kontrolní šetření stále probíhá a přiložil dokumenty:
Oznámení o výsledku šetření ze dne 19. 11. 2014 a dokument s názvem Oznámení o průběhu
šetření ze dne 11. května 2016.
76. Žádost sp. zn. 08172/2016-ERU ze dne 29. 7. 2016
ERÚ obdržel žádost spolku Transparency International o.p.s. Žadateli byla informace
poskytnuta dne 11. 8. 2016.
77. Žádost sp. zn. 08135/2016-ERU
Fyzická osoba - Žádost o zpřístupnění následující informace: Průměrné ceny elektřiny
(hladina nízkého napětí), včetně všech jejích složek za období let 2000 - až 2015. Dle merita
dotazu se nejedná o žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., přesto odpověď poskytnuta
v daném termínu pro tyto žádosti.
78. Žádost sp. zn. 08515-2/2016-ERU ze dne 22. 8. 2016
ERÚ vyhověl žádosti žadatele obchodní korporace Deloitte Advisory s.r.o., Karolinská 654/2,
186 00 Praha 8, a poskytl žadateli sdělením informace týkající se vydaných licencí
Energetickým regulačním úřadem na výrobu elektrické energie vyrobené využitím energie
slunečního záření v provozovnách solárních elektráren v rámci České republiky.
79. Žádost sp. zn. 08624/2016-ERU ze dne 16. 8. 2016
ERÚ vyhověl žádosti žadatele fyzické osoby sdělením ze dne 22. 8. 2016. Jednalo se
o informaci, zda ERÚ vede správní řízení se společností Energie Pro s.r.o.
80. Žádost sp. zn. 08785/2016-ERU ze dne 12. 8. 2016
ERÚ vyhověl žádosti žadatele obchodní korporace ČEZ a.s. sdělením ze dne 24. 8. 2016
týkající se seznamu výrobců a výroben elektřiny.
81. Žádost sp. zn. 08752/2016-ERU ze dne 22. 8. 2016
ERÚ vyhověl žádosti advokátovi Jaroslavu Markovi zasláním informace dne 29. 8. 2016.
82. Žádost sp. zn. 08776-2/2016-ERU ze dne 23. 8. 2016
ERÚ sdělením ze dne 7. 9. 2016 poskytl žadateli vysvětlení ohledně správních žalob za
období 2012 až 2016, a to v návaznosti na žádost o poskytnutí informace.
83. Žádost sp. zn. 08321-2/2016-ERU
Rozhodnutím ERÚ odmítl poskytnout informaci fyzické osobě, kterou nemá k dispozici.
84. Žádost sp. zn. 08322-2/2016-ERÚ
Rozhodnutím ERÚ odmítl poskytnout informaci fyzické osobě, kterou nemá k dispozici.
85. Žádost sp. zn. 08832/2016-ERU
Společnost Deloitte Advisory s.r.o. požádala o typový diagram výroby elektrické energie ze
solárních elektráren a panelů na střechách RD. ERÚ nedisponuje požadovanými informacemi.

86. Žádost sp. zn. 08902-2/2016-ERU
ERÚ sdělením ze dne 7. 9. 2016 poskytl žadateli informace týkající se podpory obnovitelných
zdrojů energie, konkrétně výplaty a financování podpory elektřiny z podporovaných zdrojů
energie.
87. Žádost sp. zn. 09135-2/2016-ERU ze dne 2. 9. 2016
Rozhodnutím ze dne 7. 9. 2016 ERÚ odmítl poskytnout informaci žadateli, advokátovi Mgr.
Jiřímu Kubalovi ohledně podkladů, které byly poskytnuty orgány činnými v trestním řízení,
aby nebyl zmařen účel vyšetřování.
88. Žádost sp. zn. 09073/2016-ERU
ERÚ poskytl fyzické osobě rozhodnutí ERÚ ve správním řízení vedeném pod sp. zn. KO11422/2012-ERU s účastníkem řízení společností Q- BYT Čelákovice spol. s r.o., se sídlem
Čelákovice, okres Praha -východ, J. Zeyera 1697, PSC 250 88, IČO: 62958887ve věci
podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1, písm. f).
89. Žádost sp. zn. 09241-2/2016-ERU
ERÚ sdělením ze dne 15. 9. 2016 poskytl žadateli obchodní korporaci JUFA s.r.o.
Karlovarská 451/70, Plzeň, PSČ: 323 00, databázi držitelů licencí na větrné elektrárny
a databáze držitelů licencí na vodní elektrárny.
90. Žádost ze dne 1. 9. 2016
Rozhodnutí o odmítnutí - ERÚ obdržel žádost žadatele, ve kterém se žadatel domáhal na
základě Zákona o zodpovězení otázky: "jak velké je ochranné pásmo větrné elektrárny, a to
s ohledem na možnosti výstavby v její blízkosti s vyloučením rizika ohrožení těchto budov
případným pádem větrné elektrárny." ERÚ předmětnou žádost vyhodnotil jako žádost
o konzultační činnost, jako žádost o právní poradenství, které nespadá do působnosti ERÚ
taxativně vypočteného v ustanovení § 17 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 (dále jen "energetický zákon"), nejedná se tedy o žádost
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., nýbrž o poradenství.
91. Žádost sp. zn. 09381-8/2016-ERU
ERÚ sdělením ze dne 12. 10. 2016 poskytl žadatelce - fyzické osobě - informace týkající se
vyúčtovaného deaktivačního poplatku ze strany obchodní korporace STABIL ENERGY s.r.o.,
se sídlem Bělehradská 858/23, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 12000.
92. Žádost sp. zn. 11422-19/2012-ERU ze dne 31. 8. 2016
Na základě žádosti společnosti MARSERVIS s.r.o., Vančurova 341, 357 35 Chodov bylo
poskytnuto rozhodnutí ERÚ vedené ve správním řízení pod sp. zn. KO-11422/2012-ERU se
samotným žadatelem, společností MARSERVIS s.r.o., Vančurova 341,35735 Chodov, ve
věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1, písm. b) energetického
zákona. Toto rozhodnutí bylo vydáno dne 29. dubna 2015.
93. Žádost ze dne 12. 9. 2016
Na základě žádosti ERÚ zasílal kopie listin vedených pod sp. zn. LlC-0990l/2010-ERU, které
ERÚ obdržel po datu 18. 8. 2016.

94. Žádost sp. zn. 10041/2016-ERU ze dne 27. 9. 2016
ERÚ obdržel žádost o informaci od společnosti Frank Bold advokáti, s.r.o., ve které byla
požadována konkrétní rozhodnutí vydaná Energetickým regulačním úřadem. Rozhodnutí byla
poskytnuta pod Č. j. 10041-2/2016 dne 11. 10.2016.
95. Žádost sp. zn. 10657-2/2016-ERU ze dne 26. 10. 2016
ERÚ sdělením poskytl žadateli - fyzické osobě - informace o výběrovém řízení vedeném pod
č.j.: 09064-21/2016-ERÚ týkající se přijetí do služebního poměru odborného rady v oboru
služby 37 - energetika.
96. Žádost sp. zn. 08569-151/2013-ERU ze dne 27. 9. 2016
Na základě žádosti ERÚ zaslal kopii protokolu o kontrole č. K003314 žadateli.
97. Žádost sp. zn. 10571-2/2016-ERU
ERÚ sdělením ze dne 24. 10. 2016 poskytl žadateli - společnosti Oživení, se sídlem Muchova
13, 16000 Praha 6, informace týkající se udělení licence společnosti Energie pod kontrolou,
IČO: 292 83 272, se sídlem Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín.
98. Žádost ze dne 1. 11. 2016
ERÚ obdržel žádost advokátky Mgr. V. Odrobinové - informace se týkala subjektů, kterým
byla odebrána licence k výrobě elektrické energie ze slunečního svitu, a to od roku 2012
k datu poskytnutí informace. Informace byla poskytnuta v souboru Excel dne 22. 11. 2016 po
úhradě nezbytných nákladů spojených s vyhledáním informace.
99. Žádost sp. zn. ze dne 12. 10. 2016
Rozhodnutí o odmítnutí - na základě žádosti o doplnění informací, které byly poskytnuty
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Žadatel požádal o doplnění zpracovaného seznamu fotovoltaických provozoven
a jejich držitelů ve formě tabulky v elektronické podobě (Excel), o nepovinné údaje - e-mail,
telefon, které v systému eviduje úřad u jednotlivých subjektů. ERÚ předmětnou žádost
vyhodnotil jako žádost o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla
předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, přičemž tato osoba nesdělila, že
s poskytnutím informace souhlasí. S ohledem na skutečnost, že na základě ustanovení § 2
odst. 1 zákona mají povinné subjekty povinnost poskytovat informace pouze vztahující se
k jejich působnosti, nezbývá povinnému subjektu nic jiného, než žádost žadatele podle
ustanovení § 15 odst. 1 zákona ve spojení s ustanovením§ 11 odst. 2 písm. a) zákona
odmítnout.
100. Žádost sp. zn. 11206-212016-ERU
ERÚ sdělením ze dne 3. 11. 2016 poskytl žadateli - fyzické osobě - informace o vydaném
rozhodnutí o uložení pokuty obchodní korporaci Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října
3337/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 451 93410.
101. Žádost sp. zn. 11208-2/2016-ERU
ERÚ sdělením ze dne 3. 11. 2016 poskytl žadateli - fyzické osobě - informace o vydaném
rozhodnutí o uložení pokuty obchodní korporaci Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října
3337/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 451 93 410.

102. Žádost sp. zn. 11212-2/2016-ERU
ERÚ sdělením ze dne 3. 11. 2016 poskytl žadateli - fyzické osobě - informace o vydaném
rozhodnutí o uložení pokuty obchodní korporaci Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října
3337/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 451 93410.
103. Žádost
ERÚ svým sdělením poskytl žadateli - fyzické osobě – informace k problematice licencí.
104. Žádost ze dne 25. 10. 2016
Na základě žádosti ERÚ poskytl panelová data o malých vodních elektrárnách. Informace
jsou přístupné na stránkách ERÚ, http://www.eru.cz!cs/licence/informace-o-drzitelich.
105. Žádost ze dne 10. 11. 2016
Na základě žádosti, zda je pro zprostředkování smluvních vztahů s dodavateli energií pro
domácnosti třeba zřízení licence ERÚ pro tuto činnost. Dle merita dotazu se nejedná o žádost
ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
Zákazníkovi byla poskytnuta informace, že podnikání v energetických odvětvích upravuje
ust. § 3 a udělování licencí ust. § 4 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 (dále jen "energetický zákon"). V souladu s výše
uvedenými ustanoveními energetického zákona ERÚ licence na zprostředkování neuděluje.
106. Žádost sp. zn. 11501-3/2016-ERU ze dne 25. 10. 2016
ERÚ obdržel žádost JUDr. Ladislava Chundely, advokáta, se sídlem Libušská 225/51, 142 00
Praha 4 - Písnice, o poskytnutí informace, spočívající v předání kopií výchozích revizních
zpráv předložených v řízeních o licenci na výrobu elektřiny u 20 největších z hlediska
instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren. Informace žadateli byla poskytnuta
v listinné podobě dne 25. 11. 2016.
107. Žádost sp. zn. l2691/2016-ERU ze dne 30. 11. 2016
Rozhodnutí o odmítnutí – Energetický regulační úřad obdržel žádost, ve které se žadatel
domáhá, aby mu ERÚ, jako věcně příslušný správní úřad na základě zákona poskytl
informaci: "Rozhodnutí Evropské komise k notifikaci podpory obnovitelných zdrojů energií
uvedených do provozu po 1. Lednu 2006 do 31. prosince 2012". S ohledem na skutečnost, že
na základě ust. § 11 odst. 3 zákona, informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při
plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na
základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti,
anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný
subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
Požadované rozhodnutí Evropské komise je dokument neveřejný; v momentě, kdy bude
přístupný třetím stranám, bude na webových stránkách Evropské komise zveřejněn.
108. Žádost sp. zn. 13364/2016-ERU ze dne 14. 12. 2016
Rozhodnutí o odmítnutí - Jan Seidel, advokát, zaslal ERÚ žádost, ve které se žadatel domáhá,
aby mu Energetický regulační úřad, jako věcně příslušný správní úřad na základě zákona
poskytl informaci: "Rozhodnutí Evropské komise k notifikaci podpory obnovitelných zdrojů
energií uvedených do provozu po 1. lednu 2006 do 31. prosince 2012". S ohledem na
skutečnost, že na základě ustanovení § 11 odst. 3 zákona, informace, které získal povinný
subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné
činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje

povinnost mlčenlivosti, anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se
neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů
vznikly jeho činností. Požadované rozhodnutí Evropské komise je dokument neveřejný;
v momentě, kdy bude přístupný třetím stranám, bude na webových stránkách Evropské
komise zveřejněn.
109. Žádost sp. zn. 12565-212016-ERÚ
ERÚ sdělením ze dne 8. 12. 2016 poskytl žadateli - držiteli licence na výrobu elektřiny informace týkající se ochranného pásma výrobny elektřiny (fotovoltaické elektrárny).
110. Žádost sp. zn. 12866-2/2016-ERU
ERÚ sdělením ze dne 15. 12. 2016 poskytl žadateli advokátní kanceláři Doucha Šikola
advokáti s.r.o., se sídlem Mezibranská 579/7, 110 00 Praha 1 informace k rozhodnutím
týkajících se povinnosti poskytovat dodávky tepla nad rámec licence ve prospěch Města
Holýšov, náměstí 5. května 32, Holýšov.
111. Žádost sp. zn. 12933-2/2016-ERU
ERÚ sdělením ze dne 15. 12. 2016 poskytl žadateli - fyzické osobě - informace týkající se
Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. 9. 2016
upravující podporu obnovitelných zdrojů energie.
112. Žádost sp. zn. 12318-8/2016-ERU ze dne 16. 11.2016
ERÚ obdržel žádost JUDr. Petra Kadlece, advokáta, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00
Praha 1 o poskytnutí řady informací jednotlivě specifikovaných v bodech 1 - 7. Informace
uvedené pod bodem 6 žádosti požadované žadatelem:
Všechny dokumenty, ze kterých vyplývají důvody pro zavedení následujících pravidel
týkajících se rezervace dlouhodobé pevné přepravní kapacity ze strany ERÚ byly dne
9. 12. 2016 elektronicky poskytnuty:
a. Vložení ustanovení § 5a odst. 2 vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem,
prostřednictvím pozměňovací vyhlášky č. 370/2010 Sb., v důsledku čehož byla stanovena
maximální doba trvání rezervace přesahující 65% technické kapacity, a to v délce 10 let.
b. Novelizace ustanovení § 5a odst. 2 vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem,
prostřednictvím pozměňovací vyhlášky č.436/2012 Sb., v důsledku čehož byla stanovena
maximální doba trvání rezervace přesahující 65% technické kapacity zkrácena na 5 let.
c. Vypuštění tohoto omezení vztahujícího se k rezervaci dlouhodobé kapacity v nové vyhlášce
č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem.
113. Žádost sp. zn. 12596-2/2016-ERU ze dne 30. 11. 2016
ERÚ obdržel žádost starosty obce Chudčice pana Vladimíra Kaluse, Chudčice, 664 71,
Veverská Bítýška, o poskytnutí informace, zda v roce 2016 proběhla nebo probíhá ze strany
Energetického regulačního úřadu kontrola ve firmě Energie Pro s.r.o., se sídlem U Sluncové
66/12a, 180 00 Praha 8. Informace byla žadateli dopisem poskytnuta dne 5. 12.2016.
114. Žádost sp. zn. 13357-2/2016-ERU ze dne 16. 12. 2016
ERÚ obdržel žádost fyzické osoby o poskytnutí informace spočívající v zaslání revizní zprávy
pro zařízení fotovoltaického systému na střeše rodinného domu ve vlastnictví fyzické osoby
zhotovitelem společností Solarhaus s.r.o., Řipská 13, 627 00 Brno. Informace byla žadateli
poskytnuta dopisem dne 20. 12.2016.

115. Žádost. ze dne 21. 12. 2016
Rozhodnutí o odmítnutí - ERÚ obdržel žádost, ve které se žadatel domáhá, aby mu ERÚ,
poskytl:
- veškeré výsledné kalkulace cen tepla týkajících se žadatele, které byly předloženy
Energetickému regulačnímu úřadu ze strany společnosti České teplo v letech 2011 až 2015;
- veškeré dokumentace předložené ze strany společnosti České teplo Energetickému
regulačnímu úřadu k výši proměnných nákladů v souvislosti s výslednými kalkulacemi pro
roky 2011 až 2015 týkajících se žadatele;
- veškeré dokumentace předložené ze strany společnosti České teplo Energetickému
regulačnímu úřadu k výši stálých nákladů v souvislosti s výslednými kalkulacemi pro roky
2011 až 2015 týkajících se žadatele.
Žádost není žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, Žadatel se nedotazuje na konkrétní informace vztahující se
k působnosti ERÚ. Úřad nemůže poskytovat požadované informace o výsledných kalkulacích
cen tepelné energie a o výši proměnných a stálých nákladů, jež jsou chráněnými informacemi
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) energetického zákona. Dodavateli tepelné energie
neukládá žádný právní předpis povinnost předkládat odběrateli kalkulaci ceny tepelné energie,
ani odůvodňovat výši uplatňovaných nákladů v kalkulaci ceny tepelné energie svým
odběratelům, není-li tato povinnost sjednána ve smlouvě o dodávce tepelné energie. Pokud
smlouva o dodávce tepelné energie, která byla odběratelem s dodavatelem uzavřena, upravuje
předkládání kalkulací tepelné energie odběrateli na jeho vyžádání, je dodavatel povinen řídit
se tímto smluvním ujednáním. S ohledem na skutečnost, že na základě ustanovení § 2 odst. 1
zákona mají povinné subjekty povinnost poskytovat informace pouze vztahující se k jejich
působnosti, nezbývá povinnému subjektu nic jiného, než žádost žadatele podle ustanovení
§ 15 odst. 1 zákona ve spojení s ustanovením § 11 odst. 3 zákona odmítnout.
116. Žádost sp. zn. 13684-2/2016-ERU
ERÚ sdělením ze dne 23. 12. 2016 poskytl žadateli - fyzické osobě a současně držiteli licence
na výrobu elektřiny – informaci k možnému převodu licence na výrobu elektřiny ve
fotovoltaické elektrárně mezi manželem a manželkou.
117. Žádost sp. zn. l3693-1/2016-ERU ze dne22. 12. 2016
ERÚ poskytl 23. 12. 2016vyrozumění právnické osobě a Brněnským vodárnám
a kanalizacím, a.s., na základě žádosti; žádost žadatele o poskytnutí informací k Cenovému
rozhodnutí č. 11/2016 - podpora pro výrobny OZE před rokem 2006 s odkazem na
zveřejněnou informaci na portálu Energetického regulačního úřadu.

