
 

 Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 3. května 2022) 

 
 
Na jednání byli přítomni 4 členové Rady Energetického regulačního úřadu (dále jen Rada).  
 
Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady  
Rada schválila program jednání Rady. 
 
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 19. dubna 2022  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 19. dubna 2022. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 19. dubna 2022  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 19. dubna 2022. 
 
Bod č. 4-7: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 4 rozkladech: 
 

1. Rada projednala rozklad paní K. B. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci 

uložení povinnosti společnosti ARMEX ENERGY a.s. Rada řízení o rozkladu z důvodu jeho 

zpětvzetí zastavila. 

2. Rada projednala rozklad pana Mgr. S. J., proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve 

věci spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. l) energetického zákona. Rada napadené 

rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání.  

3. Rada projednala rozklad společnosti LESING plus, spol. s r.o. proti usnesení a proti rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu ve věci nařízení ústního jednání a spáchání přestupku podle 

§ 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona. Rada žádost o nařízení ústního jednání zastavila 

a napadené usnesení zrušila, v rozhodnutí o spáchání přestupku změnila výrok I. ve smyslu jeho 

upřesnění, ve zbytku napadené rozhodnutí potvrdila a rozklad zamítla.  

4. Rada projednala rozklad společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. proti rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu ve sporném řízení se společností ČEZ Distribuce, a.s. ve věci 

uzavření smlouvy o připojení. Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému 

projednání.   

Bod č. 8: Návrh rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení  
Rada projednala návrh rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení vedeném na základě podnětu 

pana J. R. ve věci přezkumu příkazu vydanému v sankčním řízení. Rada příkaz zrušila a věc vrátila 

k novému projednání. 
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