
 
 

Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 5. května 2020) 

 
Jednání bylo zahájeno v 10:13 hod. 
 
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 24. března 2020  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 24. března 2020. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z  jednání Rady ze dne 24. března 2020  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 24. března 2020. 
 
Bod č. 4: Schválení zápisu z  jednání Rady ze dne 7. dubna 2020  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 7. dubna 2020. 
 
Bod č. 5: Schválení výtahu ze zápisu z  jednání Rady ze dne 7. dubna 2020  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 7. dubna 2020. 
 
Body č. 6 - 10: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 5 rozkladech: 

1. Rada projednala rozklad společnosti Saša-Sun s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci nařízení obnovy řízení o žádosti o udělení licence. Rada napadené 
rozhodnutí zrušila a správní řízení zastavila. 

2. Rada projednala rozklad společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci nařízení obnovy řízení o žádosti o udělení licence. Rada napadené 
rozhodnutí zrušila a správní řízení zastavila. 

3. Rada projednala rozklad společnosti P & M true family, s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci zrušení licence na obchod s plynem z důvodu uvedeného v §10 odst. 
3 písm. a) energetického zákona. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

4. Rada projednala rozklad pana M. H., fyzické osoby podnikající proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci uložení pokuty za spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. j) 
energetického zákona. Rada rozklad zamítla jako opožděný. Rada neshledala důvody 
pro zahájení přezkumného řízení. 

5. Rada projednala rozklad společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. proti rozhodnutí 
Energického regulačního úřadu o uložení sankce za spáchání přestupků podle § 24 odst. 1 písm. 
a) zákon o ochraně spotřebitele. Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila Energetickému 
regulačnímu úřadu k novému projednání. 

 
Jednání skončilo v 10:37 hod. 
 

 
Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. 

předseda Rady Energetického regulačního úřadu 
 


