
 

 Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 8. března 2022) 

 
 
Na jednání bylo přítomno 5 členů 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 22. února 2022  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 22. února 2022. 
 
Bod č. 5: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 22. února 2022  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 22. února 2022. 
 
Bod č. 6-11: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 5 rozkladech 
 

1. Rada projednala rozklad společnosti FVE 45 s.r.o., proti usnesení Energetického regulačního 

úřadu ve sporném správním řízení vedeném proti společnosti OTE, a.s., ohledně návrhu na 

přerušení řízení. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

2. Rada projednala rozklad pana J. P. proti usnesení Energetického regulačního úřadu ve věci 

odložení jeho návrhu na zahájení správního řízení o určení povinnosti společnosti EP ENERGY 

TRADING, a.s. Rada rozklad zamítla jako opožděný. 

3. Rada projednala rozklad společnosti OTE, a.s., proti rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu ve sporu se společností ČEZ Prodej, a.s., ve věci vydání bezdůvodného obohacení 

s námitkou na podjatost členů rozkladové komise. Rada rozhodla, že členové rozkladové 

komise nejsou na základě námitky podjatosti vyloučeni z úkonů správního řízení. Rada rozklad 

zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. Společnosti OTE, a.s., uložila náhradu nákladů řízení 

o rozkladu. 

4. Rada projednala rozklad společnosti PREdistribuce, a.s. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve věci spáchání přestupku podle § 91 odst. 4 písm. r) energetického 

zákona. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

5. Rada projednala rozklad společnosti ČEZ Prodej, a.s. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve sporu se společností OTE, a.s., ohledně kompenzace za vyplacenou 

podporu. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

Bod č. 9: Schválení způsobu vyřízení podnětu k přezkumu pana J. Š. – TEPELNÉ IZOLACE 
Rada projednala způsob vyřízení podnětu k přezkumu pana J. Š. ve věci návrhu na vydání předběžného 
opatření. Rada rozhodla, že ve věci nebude zahajováno přezkumné řízení a uložila Odboru II. instance 
o této skutečnosti vyrozumět podatele. 

 
 

 
 

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. 
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