
 

 Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 22. února 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 mimořádného jednání Rady ze dne 25. ledna 2022  
Rada schválila předložený zápis z mimořádného jednání Rady ze dne 25. ledna 2022. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 25. ledna 2022  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 25. ledna 2022. 
 
Bod č. 4: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 8. února 2022  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 8. února 2022. 
 
Bod č. 5: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 8. února 2022  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 8. února 2022. 
 
 
Bod č. 6-11: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 6 rozkladech 
 

1. Rada projednala rozklad pana O. O.., proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci 

odmítnutí žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. Rada ve výroku I. rozhodnutí v části 

týkající se odmítnutí poskytnutí některých informací zrušila a správní řízení v této části 

zastavila, ve výroku II. ve zbylé části rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

2. Rada projednala rozklad společnosti ČEZ Distribuce, a. s., proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve sporu se společností OTE, a.s. ve věci bezdůvodného obohacení. Rada 

rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

3. Rada projednala rozklad Společenství vlastníků Souhrady 6, Brno proti rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu ve věci přestupku podle § 16 odst. 3 písm. a) zákona 

o cenách. Rada napadené rozhodnutí zrušila a správní řízení zastavila. 

4. Rada projednala rozklad Společenství vlastníků náměstí 28. října 25, Brno proti rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu v sankčním řízení ve věci přestupku podle zákona o cenách. 

Rada napadené rozhodnutí zrušila a správní řízení zastavila. 

5. Rada projednala rozklad pana J. K. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci 

určení právního vztahu se společností E.ON Energie, a.s. Rada napadené rozhodnutí zrušila 

a věc vrátila k novému projednání. 

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

úřadu ve věci sporného řízení o náhradu požadovanou za opatření dispečerského řízení. Rada 

napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání. 

 
 



 

 
Bod č. 12: Schválení způsobu vyřízení podnětu k přezkumu paní D. H. 
Rada projednala způsob vyřízení podnětu k přezkumu paní D. H. Rada rozhodla, že ve věci nebude 
zahajováno přezkumné řízení a uložila Odboru II. instance o této skutečnosti vyrozumět podatelku. 

 
 

 
 
 

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


