
 

 Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 8. 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. 2-10: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 9 rozkladech 

1. Rada projednala rozklad společnosti Gilose s.r.o. proti rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu ve věci obnovy řízení o žádosti účastníka o udělení licence v roce 2010. Rada rozklad 

zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

2. Rada projednala rozklad společnosti Teplárna Strakonice, a.s. proti usnesení Energetického 

regulačního úřadu ve věci zastavení řízení o žádosti o změnu licence. Rada rozklad zamítla 

a napadené usnesení potvrdila. 

3. Rada projednala rozklady společností ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice, a.s., ČEZ Energetické 

služby, s.r.o., a Energotrans, a.s. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve sporném 

řízení proti společnostem ČEZ Distribuce, a.s., a OTE, a.s., ve věci bezdůvodného obohacení. 

Rada rozklady zamítla, napadené rozhodnutí potvrdila a společnostem ČEZ Distribuce, a.s., 

a OTE, a.s., přiznala náhradu nákladů řízení.   

4. Rada projednala rozklad České republiky – Ministerstva průmyslu a obchodu proti rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu ve sporném řízení vedeném proti společnosti FVE 45 ve věci 

bezdůvodného obohacení. Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému 

projednání. 

5. Rada projednala rozklad paní P. B. proti usnesení Energetického regulačního úřadu ve věci 

odložení jejího návrhu ve sporu se společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. Rada usnesení 

zrušila a věc vrátila k novému projednání. 

6.  Rada projednala rozklad společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve sporu s panem R. Š. ve věci zaniknutí právních vztahů založených 

smlouvami o sdružených dodávkách elektřiny a plynu. Rada rozklad zamítla a napadené 

rozhodnutí potvrdila. 

7. Rada projednala rozklady společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve věci obnoveného řízení o udělení licence na výrobu elektřiny. Rada 

rozhodnutí v části vymezení právních účinků změnila, ve zbytku rozklad zamítla a napadené 

rozhodnutí potvrdila a v části řízení o žádostech o přerušení řízení a nařízení předběžného 

opatření zastavila pro bezpředmětnost žádostí a procesní rozhodnutí zrušila. 

8. Rada projednala rozklady společnosti Saša-Sun s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve věci obnoveného řízení o udělení licence na výrobu elektřiny. Rada 

rozhodnutí v části vymezení právních účinků změnila, ve zbytku rozklad zamítla a napadené 

rozhodnutí potvrdila a v části řízení o žádostech o přerušení řízení a nařízení předběžného 

opatření zastavila pro bezpředmětnost žádostí a procesní rozhodnutí zrušila. 



 

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

úřadu ve věci uložení pokuty za porušení energetického zákona. Rada napadené rozhodnutí 

zrušila, v části výroku II. zastavila a ve zbylé části vrátila k novému projednání. 

 
 
 

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


