
 

 Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 26. července 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 14. června 2022  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 14. června 2022. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 14. června 2022  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 14. června 2022. 
 
Bod č. 4: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 29. června 2022  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 29. června 2022. 
 
Bod č. 5: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 29. června 2022  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 29. června 2022. 
 
Bod č. 6-13: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 8 rozkladech: 
 

1. Rada projednala rozklad paní I. M. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci 

zrušení licence na výrobu elektřiny v malé vodní elektrárně. Rada rozklad zamítla a napadené 

rozhodnutí potvrdila. 

2. Rada projednala rozklad společnosti MARTIN ENDRYCH s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve věci spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického 

zákona. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

3. Rada projednala rozklad pana P. Z. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci 

zamítnutí jeho návrhu ve sporu se společností E.ON Energie, a.s. Rada rozklad zamítla 

a napadené rozhodnutí potvrdila. 

4. Rada projednala rozklady společnosti PAPENO 2 s.r.o. proti rozhodnutím Energetického 

regulačního úřadu ve věci zamítnutí jejího návrhu na nařízení předběžného opatření, 

a rozhodnutí ve věci zamítnutí jejího návrhu na vyplacení podpory proti společnosti E.ON 

Energie, a.s. Rada řízení ve věci předběžného opatření zastavila a napadené rozhodnutí zrušila, 

ve věci návrhu na vyplacení podpory napadené rozhodnutí potvrdila a rozklad zamítla. Dále 

Rada společnosti PAPENO 2 s.r.o. uložila povinnost uhradit náklady řízení. 

5. Rada projednala rozklad společnosti Kolibřík Energie a.s. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve sporném řízení s paní V. M., ve věci obnovení dodávek elektřiny a plynu 

podle uzavřené smlouvy. Rada výrok napadeného rozhodnutí změnila tak, že návrh na uložení 

povinnosti obnovit dodávky elektřiny a plynu zamítla. 

6. Rada projednala rozklad společnosti Zdeněk – Sun s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve sporu se společností ČEZ Prodej, a.s. ve věci dlužné podpory ve formě 



 

výkupních cen. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila a společnosti Zdeněk – 

Sun s.r.o. uložila povinnost uhradit náklady řízení. 

7. Rada projednala rozklad společnosti 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. proti rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu ve věci uložení pokuty za přestupek podle § 49 odst. 1 

písm. c) zákona o podporovaných zdrojích. Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila 

k novému projednání. 

8. Rada projednala návrh rozhodnutí ve věci zrušení rozhodnutí Energetického regulačního úřadu 

o změně licence společnosti JMS Servisní CZ s.r.o. Rada ve zkráceném přezkumném řízení 

rozhodnutí ERÚ zrušila a věc vrátila k novému projednání. 

Bod č. 14: Návrh usnesení o žádosti společnosti VČE LDS s.r.o. o uplatnění opatření proti nečinnosti 
Rada projednala žádost společnosti VČE LDS s.r.o. o vydání opatření proti nečinnosti ERÚ podle § 80 
správního řádu v rámci sporného řízení ve věci připojení lokální distribuční soustavy. Rada prodloužila 
lhůtu k vydání rozhodnutí. 
 
Bod č. 15: Návrh usnesení o žádosti města Chodov o uplatnění opatření proti nečinnosti 
Rada projednala žádost města Chodov o vydání opatření proti nečinnosti ERÚ podle § 80 správního 
řádu ve věci přerušení správního řízení o zrušení licence na rozvod tepelné energie společnosti 
MARSERVIS, s.r.o. Rada žádosti žadatele o uplatnění opatření proti nečinnosti nevyhověla. 
 
  

 
Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. 

předseda Rady Energetického regulačního úřadu 


