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Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 1. září 2021) 

 
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 9. srpna 2021  
Rada schválila předložený zápis z mimořádného jednání Rady ze dne 9. srpna 2021. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 9. srpna 2021  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 9. srpna 2021. 
 
Bod č. 4: Schválení návrhu rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností – HABAU CZ s.r.o. 
Rada schválila předložený návrh rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností – HABAU CZ s.r.o. 
 
Body č. 5 - 14: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 10 rozkladech: 

1. Rada projednala rozklad společnosti PAPENO 2 s.r.o. proti usnesení Energetického 
regulačního úřadu ve věci doplnění dokladů k žádosti o udělení licence. Rada napadené 
usnesení zrušila a řízení o rozkladu zastavila. 

2. Rada projednala rozklad společnosti OTE, a.s. proti rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu ve věci sporného řízení se společností ZEA Rychnovsko a.s. týkajícího se doplatku 
podpory při používání LTO jako zapalovacího média. Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc 
vrátila k novému projednání. 

3. Rada projednala rozklad společnosti OTE, a.s. proti rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu ve věci sporného řízení se Zemědělským družstvem se sídlem ve Sloupnici týkajícího se 
doplatku podpory při používání LTO jako zapalovacího média. Rada napadené rozhodnutí 
zrušila a věc vrátila k novému projednání. 

4. Rada projednala rozklad společnosti Desire invest s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci uložení pokuty za spáchání správního deliktu podle § 91 odst. 1 
písm. b) energetického zákona. Rada napadené rozhodnutí zrušila a řízení zastavila. 

5. Rada projednala rozklad pana T. P. proti usnesení Energetického regulačního úřadu ve věci 
přerušení správního řízení o návrhu na uložení povinnosti nad rámec licence společnosti 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Rada rozklad zamítla a napadené usnesení potvrdila. 

6. Rada projednala rozklad společnosti Mondi Štětí a.s. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve sporu se společností ČEZ Distribuce, a.s. ve věci bezdůvodného 
obohacení. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

7. Rada projednala rozklad společnosti TOMA, a.s. proti rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu ve sporném správním řízení vedeném proti společnosti EG.D. Rada rozklad zamítla 
a napadené rozhodnutí potvrdila. Odpůrci Rada uložila povinnost uhradit navrhovateli 
náklady řízení. 

8. Rada projednala rozklad společnosti Veolia Energie ČR, a.s. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci sporu se Stavebním bytovým družstvem Litoměřice. Rada 
napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání. 
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9. Rada projednala rozklad společnosti OTE, a. s. proti rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu ve sporném řízení se společností SOLEVA s.r.o. Rada změnila výroky II. a III. 
napadeného rozhodnutí. Ve zbylé části rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

10. Rada projednala rozklad společnosti TIPA, spol. s r.o., proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve sporu se společností OTE, a.s., ve věci nároku na podporu výroby 
elektřiny. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

 

Bod č. 15: Návrh vyřízení opožděného odporu společnosti VYSKOČIL RP s.r.o. 
Rada schválila, že vůči příkazu Energetického regulačního úřadu nebude zahájeno přezkumné řízení 
a uložila Odboru II. instance podatele o této skutečnosti vyrozumět. 
 

 
 
 

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


