
 

 

 Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 17. května 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 3. května 2022  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 3. května 2022. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 3. května 2022  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 3. května 2022. 
 
Bod č. 4: Schválení zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 10. května 2022  
Rada schválila předložený zápis z mimořádného jednání Rady ze dne 10. května 2022. 
 
Bod č. 5: Schválení výtahu ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 10. května 2022  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 10. května 2022. 
 
Bod č. 6-11: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 6 rozkladech: 
 

1. Rada projednala návrh rozhodnutí o zastavení řízení a zrušení prvostupňového rozhodnutí ve 

sporu společnosti Rodinná energie, a.s. s panem J. F. Rada řízení zastavila a prvostupňové 

rozhodnutí zrušila. 

2. Rada projednala rozklad pana R. H. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci 

možného spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. e) energetického zákona. Rada řízení 

o rozkladu zastavila. 

3. Rada projednala rozklad společnosti Teplárna Strakonice, a.s. proti usnesení Energetického 

regulačního úřadu ve věci námitek o podjatosti pracovníka ERÚ Bc. M. K. Rada rozklad zamítla 

a napadené usnesení potvrdila.  

4. Rada projednala rozklad společnosti Teplárna Strakonice, a.s. proti usnesení Energetického 

regulačního úřadu ve věci námitek o podjatosti pracovníka ERÚ Mgr. Š. B. Rada rozklad zamítla 

a napadené usnesení potvrdila.  

5. Rada projednala rozklad společnosti ZONAS a.s. proti rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu ve sporném řízení se společností E.ON Energie, a.s. ve věci nároku na podporu vyrobené 

elektřiny. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. Rada společnosti ZONAS a.s. 

uložila povinnost náhrady nákladů řízení o rozkladu. 

6. Rada projednala rozklad společnosti SPP CZ, a.s. proti rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu ve sporném řízení s panem Z. Č. ve věci vzniku právního vztahu s předmětem dodávky 

plynu. Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání. 

 



 

 
Bod č. 12: Postup ve věci podnětu k přezkumu  
Rada projednala podnět společnosti L.D.Energy, s.r.o. k přezkumu příkazu Energetického regulačního 

úřadu ve věci přestupku podle § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona. Rada neshledala zákonný 

důvod k zahájení přezkumného řízení a uložila Odboru II. instance o této skutečnosti účastníka řízení 

vyrozumět. 

 
 
 
 
 

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. 
předseda Rady Energetického regulačního úřadu 


