
 

 Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 25. ledna 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 5. ledna 2022  
Rada schválila předložený zápis z mimořádného jednání Rady ze dne 5. ledna 2022. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 5. ledna 2022  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 5. ledna 2022. 
 
Bod č. 4: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 11. ledna 2022  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 11. ledna 2022. 
 
Bod č. 5: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 11. ledna 2022  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 11. ledna 2022. 
 
Bod č. 6: Schválení rozhodnutí o stížnosti pana R. H. (16730) 
Rada projednala stížnost pana R. H. ohledně vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Rada potvrdila 
postup ERÚ při vyřízení žádosti o informace pana R. H.  
 
Bod č. 7: Schválení návrhu usnesení o převzetí věci a návrhu rozhodnutí o stížnosti pana R. H. (13335) 
Rada projednala stížnost pana R. H. ohledně vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Rada schválila 
převzetí věci namísto ERÚ a odmítla žádost o informace pana R. H. 
 
Bod č. 8: Schválení návrhu usnesení o námitce podjatosti společnosti OTE, a.s.  
Rada projednala námitku společnosti OTE, a.s., na podjatost členů rozkladové komise. Rada rozhodla, 
že členové rozkladové komise nejsou z důvodů vznesených společností OTE, a.s., vyloučeni z úkonů 
prováděných v rámci správního řízení. 
 
Bod č. 9: Schválení návrhu rozhodnutí o nákladech řízení o rozkladu společnosti OTE, a.s. 
Rada projednala rozhodnutí ve věci nákladů řízení o rozkladu. Rada uložila společnosti OTE, a.s., 
povinnost uhradit společnosti E.ON Energie, a.s., náhradu nákladů správního řízení. 
 
Bod č. 10: Schválení návrhu rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí 
Rada projednala rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí ERÚ a rozhodnutí předsedkyně ERÚ ve 
věci sporu společnosti Expert Distribution s.r.o. proti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Rada prohlásila 
rozhodnutí za nicotná. 
 
Bod č. 10-14: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 4 rozkladech 

1. Rada projednala rozklady společnosti OTE, a.s., a společnosti FVE 45 s.r.o. ve sporu se 

společností E.ON Energie, a.s. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci vydání 

bezdůvodného obohacení, spočívající ve vyplacení neoprávněné podpory společnosti FVE 45 

s.r.o. Rada rozklad společnosti OTE, a.s., proti výroku II. a III. rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu zamítla a v této části napadené rozhodnutí potvrdila a rozklad společnosti 



 

FVE 45 s.r.o. proti výtoku II. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu zamítla jako 

opožděný. Rada uložila společnostem OTE, a.s., a FVE 45 s.r.o. náhradu nákladů řízení o jejich 

rozkladech. 

2. Rada projednala rozklad společnosti LAMA energy a. s. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve sporu s panem J. J. ve věci splnění povinnosti ze smlouvy. Rada rozklad 

zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

3. Rada projednala rozklad společnosti Redigon, s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve věci sporu s panem M. K. ohledně uzavření smlouvy o připojení 

odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí 

potvrdila. 

4. Rada projednala rozklad společnosti OTE, a.s., proti rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu ve věci sporu se společností TERMO Děčín a.s. ohledně nevyplacené podpory za výrobu 

elektřiny z vysokoúčinné KVET. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

per rollam: Rada projednala dne 15. listopadu 2021 rozklad společnosti S + S Pro s.r.o. proti 
výrokům II., III. a IV rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci uložení pokuty 
za spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona. Rada výroky 
II. – V. napadeného rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání, výrok I. Rada 
zrušila v rámci zkráceného přezkumného řízení (usnesení č. 118/2021 ze dne 
15. listopadu 2021).  

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


