
 

 

Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 4. května 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 15. dubna 2021  
Rada schválila předložený zápis z mimořádného jednání Rady ze dne 15. dubna 2021. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 15. dubna 2021  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 15. dubna 2021. 
 
Bod č. 4: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 20. dubna 2021  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 20. dubna 2021. 
 
Bod č. 5: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 20. dubna 2021  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 20. dubna 2021. 
 
Body č. 6 - 11: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 6 rozkladech: 

1. Rada projednala rozklad společnosti KOMA Trade CZ – EU, s.r.o. proti rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu ve věci uložení sankce za zapáchání přestupku podle § 91a 
odst. 1 písm. o) energetického zákona (poškození plynárenského zařízení). Rada rozklad 
zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

2. Rada projednala rozklad společnosti OTE, a.s. proti usnesení Energetického regulačního 
úřadu ve věci sporného řízení o zaplacení částky náhrady škody spočívající v ceně za činnost 
povinně vykupujícího spolu se zákonným úrokem z prodlení po společnosti Solar CD s.r.o. 
Rada usnesení zrušila a věc vrátila k novému projednání. 

3. Rada projednala rozklad společnosti Zdeněk – Sun s.r.o., proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci sporného řízení se společností ČEZ Prodej, a.s. o zaplacení podpory 
formou výkupních cen spolu se zákonným úrokem z prodlení. Rada rozklad zamítla 
a napadené rozhodnutí potvrdila. Rada uložila společnosti Zdeněk – Sun s.r.o. povinnost 
uhradit náklady řízení ve výši 1 573 Kč. 

4. Rada projednala rozklad společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. proti rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu ve věci obnoveného licenčního řízení týkající se výrobny 
FVE Čekanice. Rada výrok II. napadeného rozhodnutí zrušila a věc v tomto rozsahu vrátila 
k novému projednání. 

5. Rada projednala rozklad společnosti Teplárna Strakonice, a.s. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci sporu se společností Energo Strakonice s.r.o. o uzavření smlouvy 
na dodávku tepelné energie. Rada změnila výrok I. napadeného rozhodnutí a ve zbylé části 
rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

6. Rada projednala rozklad Mgr. S. W. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci 
odmítnutí žádosti o informace. Rada napadené rozhodnutí zrušila a správní řízení zastavila. 

   
 

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


