
 

 Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 30. května 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 jednání Rady ze dne 17. května 2022  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 17. května 2022. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 17. května 2022  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 17. května 2022. 
 
Bod č. 4-7: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 4 rozkladech: 
 

1. Rada projednala rozklad pana L. R. proti usnesení Energetického regulačního úřadu ve věci 

uložení povinnosti společnosti Kolibřík Energie, a.s. uhradit náhradu škody. Rada rozklad 

zamítla a napadené usnesení potvrdila. 

2. Rada projednala rozklad společnosti STAVITELSTVÍ BARBET, 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 společnosti Alhos s.r.o. proti rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu ve věci spáchání přestupku podle 91a odst. 1 písm. o) ve spojení s § 68 odst. 3 

energetického zákona. Rada změnila výrok II. napadeného rozhodnutí a snížila uloženou 

pokutu, ve zbylé části rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

4. Rada projednala rozklad společnosti FTC Energo, s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve sporném řízení se společností EG.D., a.s., ve věci uzavření smlouvy 

o připojení. Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání.   

Bod č. 8: Cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu na rok 2023 
Rada schválila cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2022, o regulovaných cenách 

souvisejících s dodávkou plynu na rok 2023 a uložila vydat cenové rozhodnutí v Energetickém 

regulačním věstníku a vydat Rozhodnutí o slevách, multiplikátorech a sezónních faktorech podle 

článku 28 Nařízení Komise (EU) 2017/460 v Energetickém regulačním věstníku. 
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