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Tisková zpráva

Energetický regulační úřad ukončil prvoinstanční řízení o obnově licence 
fotovoltaickým elektrárnám Saša Sun a Zdeněk Sun

Energetický regulační úřad v prvostupňovém správním řízení vydal účastníkům řízení Saša-
Sun, s.r.o. a Zdeněk-Sun, s.r.o. nová rozhodnutí o udělení licencí na fotovoltaické elektrárny k 
31. 12. 2010. Nová rozhodnutí byla vydána na základě důkazů soustředěných prvostupňovým 
správním orgánem v průběhu obnovených správních řízení.

Úředníci Energetického regulačního úřadu posuzovali výlučně splnění zákonných podmínek 
pro udělení licencí. Pokud žadatelé splní zákonné podmínky, mají na udělení licencí nárok a 
Energetický regulační úřad je ze zákona povinen tyto licence vydat, což v tomto případě bylo 
splněno.

Energetický regulační úřad dospěl k názoru, že žadatelé Saša – Sun, s.r.o. a Zdeněk – Sun, 
s.r.o. splnili všechny zákonné podmínky potřebné pro udělení licence, a proto jim licence byla 
udělena ke dni 31. 12. 2010. Toto rozhodnutí nabylo právní moc dne 20. ledna 2014.

Vzhledem k opakovaným mediálním dotazům sděluje úřad následující: každý krok učiněný 
v tomto řízení byl důsledně konzultován, jak po stránce právní, tak i se soudními znalci po 
stránce technické. V průběhu žádosti o udělení licence byl předložen jeden nepravdivý důkaz 
(revizní zpráva), ale tento bez dalšího nezpůsobil vadu vydání licence. Platí, že důkazy se 
posuzují jak jednotlivě, tak ve vzájemné souvislosti, a v tomto případě byly předloženy i další 
obdobné pravdivé důkazy (revizní zprávy), které tento nepravdivý důkaz následně vyloučily. 

Energetický regulační úřad je samostatně rozhodující správní orgán, který je nezávislý na 
ostatních orgánech veřejné správy. Nemůže tedy přijímat pokyny nebo příkazy od třetích 
osob. Takovéto pokyny může přijímat pouze od moci soudní, která je ze zákona oprávněna 
přezkoumávat jeho postup, a na základě tohoto postupu případně rušit rozhodnutí vydaná 
Energetickým regulačním úřadem. 

Jedná se o případ z konce roku 2010, který byl nyní v rámci obnovy řízení uzavřen. ERÚ se 
k němu nebude dále vyjadřovat. 
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