
 

 Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 22. března 2022) 

 
 
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 8. března 2022  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 8. března 2022. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 8. března 2022  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 8. března 2022. 
 
Bod č. 4-9: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 6 rozkladech 
 

1. Rada projednala rozklad pana J. V., proti usnesení Energetického regulačního úřadu ve věci 

určení povinnosti společnosti Česká energetická budoucnost s.r.o. Rada rozklad zamítla 

a napadené usnesení potvrdila. 

2. Rada projednala rozklad Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 152 ve Vokovicích proti 

usnesení Energetického regulačního úřadu ve věci odložení návrhu na vydání rozhodnutí 

spočívající v plnění smlouvy společností HALIMEDES, a.s. Rada rozklad zamítla a napadené 

usnesení potvrdila. 

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. 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 ANPESI rent s.r.o. proti výrokům I., II. a III. rozhodnutí 

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

obohacení. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí v uvedeném rozsahu potvrdila. 

5. Rada projednala rozklad společnosti FVE AREA SUN s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve věci obnovy řízení o udělení licence. Rada rozklad zamítla a napadené 

rozhodnutí potvrdila. 

6. Rada projednala rozklad společnosti STABIL ENERGY s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve věci uložení pokuty za spáchání přestupků podle energetického zákona 

a zákona o ochraně spotřebitele. Rada výroky I. a VI. změnila, výrok V. zrušila a řízení v uvedené 

části zastavila, ve zbylé části rozhodnutí potvrdila a rozklad zamítla. 
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předseda Rady Energetického regulačního úřadu 


