
 

 Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 19. dubna 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 5. dubna 2022  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 5. dubna 2022. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 5. dubna 2022  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 5. dubna 2022. 
 
Bod č. 4-10: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 7 rozkladech: 
 

1. Rada projednala rozklad společnosti Teplo Chodov s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve věci nařízení předběžného opatření. Rada rozklad zamítla a napadené 

rozhodnutí potvrdila.  

2. Rada projednala rozklad společnosti ČEZ, a.s., proti části výroku I. a výroku II. rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu ve věci sporu se společnostmi ČEPS, a.s. a OTE, a.s. ohledně 

tvrzeného bezdůvodného obohacení. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí v této části 

potvrdila. 

3. Rada projednala rozklad společností Energo Strakonice, s.r.o. a TC Přádelna Strakonice s.r.o. 

proti rozhodnutím Energetického regulačního úřadu ve věci předběžného opatření ve sporu 

ohledně dodávek tepelné energie. Rada rozklady zamítla a napadené rozhodnutí v uvedeném 

rozsahu potvrdila. 

4. Rada projednala rozklad Bc. J. A. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci 

zrušení licence na výrobu elektřiny. Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému 

projednání. 

5. Rada projednala rozklad Ing. J. Č. a Mgr. B. Č. proti rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu v sankčním řízení ve věci přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona. 

Rada rozklad Ing. J. Č. proti výrokům IV. a V. napadeného rozhodnutí zamítla jako nepřípustný, 

rozklad Mgr. B. Č. proti výrokům II. a III. napadeného rozhodnutí zamítla jako nepřípustný 

a napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání.  

6. Rada projednala rozklad společnosti Utylis Energie s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve sporu s paní V. P. ve věci vzniku právního vztahu na základě smlouvy 

o sdružených službách dodávek plynu. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

7. Rada projednala rozklad společnosti E.ON Energie, a.s., proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve sporu s paní J. Ř. ve věci splnění povinnosti ze smlouvy ohledně 

vyúčtování dodávek elektřiny. Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému 

projednání. 

 
 



 

Bod č. 11: Žádost o přezkum řízení společnosti INNOVEX s.r.o. 
Rada projednala žádost společnosti INNOVEX s.r.o. o přezkum rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu ve věci příkazu o uložení pokuty za poškození plynárenského zařízení. Rada se usnesla, že na 
základě opožděného odporu nebude zahajováno přezkumné řízení a uložila Odboru II. instance o této 
skutečnosti účastníka řízení vyrozumět. 
 
Bod č. 12: Návrh postupu ve věci podnětu Ing. T. P. k učinění opatření proti nečinnosti 
Rada projednala podnět Ing. T. P. k učinění opatření proti nečinnosti ohledně uložení povinnosti 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Rada rozhodla, že na základě podnětu Ing. T. P. nebude 
nařizovat opatření proti nečinnosti a pověřila Sekci správních řízení vyrozumět podatele o neshledání 
důvodů k učinění opatření proti nečinnosti v uvedené věci. 

 
 
 
 
 

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


