
 

 Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 5. dubna 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 22. března 2022  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 22. března 2022. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 22. března 2022  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 22. března 2022. 
 
Bod č. 4-13: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 10 rozkladech: 
 

1. Rada projednala návrh usnesení o zastavení řízení o rozkladu pana J. P. proti usnesení 
Energetického regulačního úřadu. Rada řízení o rozkladu z důvodu úmrtí pana J. P.  zastavila.  

2. Rada projednala rozklad společnosti ARMEX ENERGY a.s. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve věci sporu o zániku smluvního vztahu s panem J. H. Rada správní řízení 

z důvodů zpětvzetí návrhu zastavila a napadené rozhodnutí zrušila.  

3. Rada projednala rozklad společnosti BAK stavební společnost, a.s., proti rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu ve věci spáchání přestupku dle § 91a odst. 1 písm. o) 

energetického zákona. Rada rozklad jako opožděný zamítla. 

4. Rada projednala rozklad společnosti MEDIA POWER, s.r.o., a paní L. P. B. proti usnesením 

Energetického regulačního úřadu ve věci účastenství v správním řízení ve sporu se společností 

ČEZ Prodej, a.s.  Rada rozklady zamítla a napadená rozhodnutí potvrdila. 

5. Rada projednala rozklad pana L. B. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci 

návrhu na nařízení předběžného opatření. Rada řízení o návrhu na nařízení předběžného 

opatření zastavila a napadené rozhodnutí zrušila.  

6. Rada projednala rozklad společnosti LAMA energy a.s. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve věci sporu se spotřebitelem ohledně zániku smluv na dodávky energií. 

Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

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

Energetického regulačního úřadu ve věci sporného správního řízení ohledně bezdůvodného 

obohacení vedeného proti společnosti ZONAS a.s. Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc 

vrátila k novému projednání. 

8. Rada projednala rozklad společnosti OTE, a.s., proti rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu ve věci sporu se společností E.ON Energie, a.s. ohledně vydání bezdůvodného 

obohacení. Rada rozhodla, že členové rozkladové komise nejsou na základě námitky podjatosti 

vyloučeni z úkonů správního řízení. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila 

a společnosti OTE, a.s., uložila náhradu nákladů řízení o rozkladu. 

 
 



 

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

úřadu ve věci sporu se společností ČEZ Prodej, a.s. ohledně vydání bezdůvodného obohacení. 

Rada rozhodla, že členové rozkladové komise nejsou na základě námitky podjatosti vyloučeni 

z úkonů správního řízení. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila a společnosti 

OTE, a.s., uložila náhradu nákladů řízení o rozkladu. 

10. Rada projednala rozklad společnosti OTE, a.s., proti rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu ve věci sporu se společností ČEZ Prodej, a.s. ohledně vydání bezdůvodného obohacení. 

Rada rozhodla, že členové rozkladové komise nejsou na základě námitky podjatosti vyloučeni 

z úkonů správního řízení. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila a společnosti 

OTE, a.s., uložila náhradu nákladů řízení o rozkladu. 

 
 
 

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


