
 

 Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 6. září 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 26. července 2022  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 26. července 2022. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 26. července 2022  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 26. července 2022. 
 
Bod č. 4: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 9. srpna 2022  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 9. srpna 2022. 
 
Bod č. 5: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 9. srpna 2022  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 9. srpna 2022. 
 
Bod č. 6-18: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 13 rozkladech: 
 

1. Rada projednala rozklad společnosti FVE 45 s.r.o. proti usnesení Energetického regulačního 

úřadu ve věci návrhu na přerušení správního řízení vedeného se společností OTE, a.s. Rada 

rozklad zamítla a napadené usnesení potvrdila. 

2. Rada projednala rozklad pana M. K. proti usnesení Energetického regulačního úřadu ve věci 

odložení části návrhu na zahájení sporného správního řízení se společností innogy Energie, 

s.r.o. Rada rozklad zamítla a napadené usnesení potvrdila.   

3. Rada projednala rozklad společnosti COMMERCIAL SERVICE K + K s.r.o. proti rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu ve věci sporu se společností OTE, a.s. Rada rozklad zamítla 

a napadené rozhodnutí potvrdila. 

4. Rada projednala rozklad společnosti Energo Příbram, s.r.o. proti usnesení Energetického 

regulačního úřadu ohledně zastavení správního řízení ve věci sporu se společností OTE, a.s. 

Rada rozklad zamítla a napadené usnesení potvrdila. 

5. Rada projednala rozklad společnosti Kolibřík Energie a.s. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve věci sporu o trvání právních vztahů založených smlouvami o sdružených 

službách dodávky plynu a elektřiny. Rada výroky napadeného rozhodnutí změnila tak, že se 

návrhy navrhovatele na určení trvání právních vztahů a návrhy na uložení povinnosti odpůrci 

dodávat elektřinu a plyn zamítají. 

6. Rada projednala rozklad pana R. H. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci 

odmítnutí jeho žádosti o poskytnutí a zpřístupnění informací. Rada rozklad zamítla a napadené 

rozhodnutí potvrdila. 



 

7. Rada projednala rozklad pana R. H. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci 

odmítnutí jeho žádosti o poskytnutí a zpřístupnění informací. Rada rozklad zamítla a napadené 

rozhodnutí potvrdila. 

8. Rada projednala rozklad společnosti ROBSTAV k.s. proti rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu ve věci uložení pokuty za poškození středotlakého plynovodu. Rada výrok II. 

napadeného rozhodnutí změnila tak, že uloženou pokuta snížila, ve zbylé části rozklad zamítla 

a napadené rozhodnutí potvrdila. 

9. Rada projednala rozklad pana T. K. proti usnesení Energetického regulačního úřadu ve věci 

správního řízení se společností E.ON Energie, a.s. ohledně určení právního vztahu. Rada rozklad 

zamítla a napadené usnesení potvrdila.  

10. Rada projednala rozklad pana J. K. proti usnesení Energetického regulačního úřadu ve věci 

správního řízení se společností E.ON Energie, a.s. ohledně určení právního vztahu. Rada rozklad 

zamítla a napadené usnesení potvrdila.  

11.  Rada projednala rozklad pana Ing. J. O. proti výroku V. rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu ve věci sporu se společností innogy Energie, s.r.o. ohledně určení právního vztahu. Rada 

rozklad zamítla a rozhodnutí v této části potvrdila. 

12. Rada projednala rozklad společnosti Saša – Sun s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu ve věci sporu se společností ČEZ Prodej, a.s. ohledně uložení povinnosti 

společnosti ČEZ Prodej, a.s. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila 

a společnosti Saša – Sun s.r.o. uložila povinnost uhradit společnosti ČEZ Prodej, a.s., náklady 

řízení o rozkladu. 

13. Rada projednala rozklad společnosti Technické služby Kaplice spol. s r.o. proti rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu ve věci spáchání 3 přestupků podle zákona o cenách, uložení 

pokuty a opatření k nápravě a povinnosti uhradit náklady řízení. Rada rozklad proti výrokům I., 

II. a IV. zamítla a napadené rozhodnutí v této části potvrdila a výrok III. zrušila a věc v této části 

vrátila k novému projednání.   

Bod č. 19: Novela vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických 
odvětvích 
Rada schválila vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek 
a souvisejících služeb v energetických odvětvích, k publikaci ve Sbírce zákonů a uložila Sekci 
správních řízení zajistit předložení návrhu vyhlášky k zajištění publikace ve Sbírce zákonů. 

 
 
 
 
 
 

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


