
 

 Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 21. února 2023) 

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 7. února 2023  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 7. února 2023. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 7. února 2023  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 7. února 2023. 
 
Bod č. 4-9: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 6 rozkladech: 
 

1. Rada projednala rozklad Ing. T. P. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci 
jeho žádosti o informace. Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání. 

2. Rada projednala rozklad společnosti ZONAS a.s. proti rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu ve věci nároku na podporu pro výrobnu elektřiny. Rada rozklad zamítla a napadené 
rozhodnutí potvrdila a uložila společnosti ZONAS a.s. uhradit náklady řízení o rozkladu. 

3. Rada projednala rozklad společnosti Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. proti 
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 
písm. p) energetického zákona. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila.   

4. Rada projednala rozklady společnosti SUPTel a.s. proti usnesení Energetického regulačního 
úřadu ve věci zamítnutí žádosti o nařízení ústního jednání a rozhodnutí Rady Energetického 
regulačního úřadu ve věci spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického 
zákona. Rada napadené usnesení zrušila a řízení zastavila a napadené rozhodnutí zrušila a věc 
vrátila k novému projednání. 

5. Rada projednala rozklad pana M. K. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci 
sporu se společností Lumius, spol. s r.o. v likvidaci o splnění povinnosti ze smlouvy 
o sdružených službách dodávky plynu. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

6. Rada projednala rozklad společnosti ARMEX ENERGY a.s. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci nařízení předběžného opatření na podnět společnosti TRITON 
INVEST, a.s. Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání. 
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